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“Mă numesc Elena și sunt la casa Barbara din 1993. După naștere mama m-a 
ținut cu sine 2-3 luni, după care m-a abandonat și am ajuns la orfelinatul din 
Popești, un loc foarte urât. Acolo femeile de serviciu mă țineau mereu în pat 
deoarece având probleme la picioare nu puteam să merg. (Elena s-a născut cu 
focomelie bilaterală la membrele inferioare). Tanti Ileana mă chema “șchioapa”. 
Când în sfârșit la 9 ani am început să merg m-au pus imediat la muncă. Făceam 
curățenie, aranjam paturile, spălam copii care făceau pipi și caca. Iarna îmi îng-
hețau picioarele. Plângeam căci nu mai puteam de durere și frig...La Popești 
mâncarea era puțină. Personalul mânca carnea și nouă ne lăsau doar grăsimea. 
Îmi amintesc că lingeam tălpile de la papucii celorlalți copii pentru că îmi era 
sete. Noaptea nu puteam dormi căci veneau șoareci în patul meu...Eram cam 
90 de copii și aveam doar o doamnă ce ne supraveghea noaptea, ceilalți copii 

plângeau. Unii aveau dureri de dinți, de burtă sau de cap, dar majoritatea aveau dureri la suflet. Aproape toți ne 
temeam de întuneric și de ceea ce se întâmpla când lumina se stingea. Cei mari, băieți sau fete, ne trezeau noaptea 
să mergem la baie. Ne trezeau cu țipete și cu papuci aruncați în capul nostru. La baie mă temeam căci erau șobo-
lani. Baia era departe de camera noastră și era întunecată.  
 Personalul se juca cu noi doar când venea inspecția, noi eram bucuroși căci mâncam mai bine dar personalul ne 
privea cu ciudă. Când doamnele au văzut că știu să împletesc m-au pus să le fac mănuși, șosete și fulare promițân-
du-mi bani pentru munca mea. După ce am terminat munca nu mi-au dat nici un ban, apoi mi-au promis ca îmi 
vor da o bucată de ciocolată dar nici această promisiune nu au împlinit-o. Doamnele mă obligau să fur pâinea 
celorlalți copii și să o pun în dulapul lor, pentru ca mai apoi să o 
ducă acasă la fii și fiicele lor.

POVESTEA ELENEI, PRIMA BENEFICIARĂ A CASEI DE TIP FAMILIAL

MESAJUL MANUELEI LA PRMIEREA AWARD 2017 - CONFINDUSTRIA ITALIA

La Crăciun am primit cadouri de la niște persoane cu suflet din sat. Nu m-am 
putut bucura nici măcar câteva clipe de aceste cadouri căci imediat mi-au fost 
smulse din brațe de doamne. Așa s-a întâmplat și la ceilalți copii. Am încercat 
să ascund jucăriile sub saltea dar și acolo le-au găsit și mi le-au luat. Când am 
crescut un pic mai mare viața începea să fie un coșmar fără de sfârșit. Una din-
tre doamnele ce lucra la noi era rea de tot. Se numea Veta. În fiecare dimineață 
când venea să ne trezească țipa și trântea ușa cu nervi. Noaptea, hainele no-
astre erau roase de șobolani, așa că dimineața le găseam mereu rupte. În fie-
care seară astupam găurile prin care veneau șobolanii cu papucii noștri dar 
șobolanii rodeau papucii și apăreau oricum în camera noastră. Când făceam 
baie intram 10-12 fete odată. Apa era cam rece iar in loc de șampon și săpun  
foloseam sodă și săpun din slănină de porc. Baia era murdară și rece.
Când eram mica, mă gândeam că voi rămâne pentru totdeauna la Popești. În 
schimb mama Stefi  m-a scos de acolo, împreună cu alți copii. Eram așa de 
fericită... Eu nu mi-am sărbătorit niciodată ziua de naștere... Stefania era sim-
patică și ne făcea să râdem, se înțelegea că va deveni mama noastră...
În 1995 am fost în Italia pentru a-mi face proteze la picioare... acum merg la 
școală și dacă voi fi cuminte voi putea ajuta pe ceilalți copii. Seara mă rog la 
Dumnezeu să-i dea forță mamei Stefi pentru a salva de la Popești și alți copii.”

“Eu sunt la fel ca toate celelalte persoane pentru că pot munci, ca oamenii normali. În fața Domnului Toți suntem 
egali!
Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că acum am de toate și nu-mi lipsește nimic. Am iubire, afecțiune, mângâiere, 
liniște, pace și încredere de la persoanele care îmi stau alături. Domnul a adus multă bucurie în casele și sufletele 
noastre sunt pline de prezența Sa. 
În numele tuturor celorlalți frați ai mei, care datorită suferințelor din trecut nu mai au posibilitatea de a se expri-
ma, eu vreau să mulțumesc: 
...celor ce ne-au învățat să învingem suferința...
...celor care ne-au privit cu ochi plini de speranță și ne-au dat puterea de a mai visa...
...celor care au văzut în noi ființe speciale și ne-au iubit...
...celor care ne-au privit ca pe fiii privilegiați ai lui Dumnezeu și ne-au primit în viața lor...
...celor care în nopțile de coșmar au fost lângă noi, amintindu-ne că Popești nu mai există...
...celor care ne-au redat demnitatea de ființe umane...  
  Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat o viață simplă și frumoasă.          
Mulțumesc pentru că m-a luat în brațele lui iubitoare!” Elena (1996)
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Asociația Umanitară “Il Chicco” este o organizație non-guvernamentală, non-profit, apolitică, recunoscută ca 
persoană juridică românească în baza sentinței civile nr.78 din 21 iulie 1993.

Misiunea Asociației Umanitare “Il Chicco” este de a oferi servicii profesioniste de ocrotire, îngrijire, abilitare, reabili-
tare, educație și pregătire în vederea integrării socioprofesionale a persoanelor dezavantajate social. Scopul principal 
fiind Dezinstituționalizarea.

Obiectivele Asociației Umanitare “Il Chicco” sunt:

•  Primirea copiilor, tinerilor și adulților abandonați sau cu dizabilități în Case sau Comunități familiale, unde le 
este garantat dreptul la o viață normală într-un ambient securizant bazat pe relații afective stabile și autentice;
•  Abilitarea și reabilitarea psihofizică și emoțională a persoanelor primite pentru a garanta dezvoltarea lor inte-
grală, plecând de la potențialului individual;
•  Integrarea socială- prin susținerea includerii în școala de masă și prin participarea la viața culturală și religioasă 
în comunitatea de apartenență;
•  Reintegrarea socioprofesională- prin desfășurarea unor programe de ergoterapie și formare profesională în ve-
derea integrării tinerilor în câmpul muncii;
•  Sprijinirea copiilor dezavantajați social din comunitate- în centre de zi cu scopul de a preveni abandonul școlar 
și familial, prin desfășurarea unor programe socio-educaționale.

POVESTEA ELENEI, PRIMA BENEFICIARĂ A CASEI DE TIP FAMILIAL

MESAJUL MANUELEI LA PRMIEREA AWARD 2017 - CONFINDUSTRIA ITALIA

PRINCIPALE PROGRAME ȘI SERVICII SOCIALE OFERITE ÎN PRIMII 25 ANI DE VIAȚĂ AI ASOCIAȚIEI UMA-
NITARE “IL CHICCO”

1. Suport și asistență pentru copii și tinerii aflați în dificultate în cadrul modulelor de tip familial Casa Barbara“ 
(1993-2012) Casa “Carmine” (1994-2012), Casa Ana Maria și Claudia (2011 până în prezent) și Casa Francesca” 
(1999 până în prezent);
2.  Îngrijire și asistență psihosocială oferită copiilor diagnosticați cu maladii canceroase în cadrul centrului de zi 
“Casa Îngerilor” (2005-2015);
3.  Asistență și suport pentru familiile și copiii aflați în dificultate în cadrul centrelor de zi “Vulturaș” în Comuna 
Bârnova, Iași (2002-2008, din 2015 până în prezent) și “Fluturași” în Iași (2005-2009);
4.  Asistență și suport pentru tinerii și adulții cu nevoi speciale în cadrul Locuințelor Protejate “Iosif ” (2000-2008), 
“Ana Maria” (2000-2008),”Claudia” (2002-2008) și Patrizia (1998-2008) ale Asociației Umanitare “Il Chicco”;
5.  Proiect de integrare socială “Băieți de Treabă ” (din 2006 până în prezent),   “Il Volo” (din 2007 până în prezent), 
locuințe pentru foști beneficiari ai caselor familiale Casa “Patrizia” (2008 până în prezent), Casa “Iulia” (2007-
2015), Casa “Carmine” (2012 până în prezent), programe de ergoterapie în fermă, grădina de legume, livadă, seră, 
de asemeni programe de sprijin și consiliere  pentru tinerii și adulții din cadrul Asociației Umanitare “Il Chicco” 
în scopul formării deprinderilor de viață independentă; 
6.  Proiectul „Mais”(2000-2008) proiect de sprijin la distanță a 20 copii proveniți din familii defavorizate;
7.  Asistență și suport pentru bătrâni „Bunica mea” 2003-2005 ;
8.  Programul de tabere pentru recreere și petrecerea timpului liber “Robin Hood” desfășurat în parteneriat cu Aso-
ciația AGESCI Italia (din 1998)

“26 octombrie 1993, o zi frumoasă de toamnă în care de la oribila secție de 
Neuropsihiatrie Popești am fost aduși în prima casă familială Barbara în ciuda 
tuturor opozițiilor personalului...Acel loc pentru mine era Acasă un loc în care 
te simțeai în siguranță și mai ales Iubit. Primul nostru prânz am sărbătorit ziua 
fratelui nostru Costel care se bucura și privea mărul primit ca unica sa avere. 
Cu toții am stat la masă și parcă din instinct noi toți îi spuneam mamă, mamei 
Stefi. A fost cel mai frumos lucru pentru mine, când am putut în sfârșit spune 
cuiva special MAMA . Familia noastră nu se oprește numai la noi, prin deschi-
derea centrelor de zi, am cunoscut foarte mulți copii din familii sărace, copii 
bolnavi de cancer de la care am învățat extrem de multe: cum să râzi în fața 
bolii și să înduri suferințe crude. Am întâlnit prieteni de suflet din Italia ca Ste-
fania, Antonietta, Modesto, Marco, Raffaele, Lucia, pe Bruno din Germania și 
pe Franca din Elveția. Astăzi sunt kinetoterapeut și secretara acestei asociații, 
sau mai bine spus, a acestei mari familii!”
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MĂRTURIA ZIARISTULUI A. LEON LA SFINȚIREA PRIMEI CASE DE TIP FAMILIAL
MĂRTURIA ZIARISTULUI N.DANILOV DESPRE ȘEFA DE LA S.N.I.POPEȘTI

 August 1991-octombrie 1992  

La secția de Neuropsihiatrie Infan-
tilă Popești, Iași, o asociație catolică 
din Milano, Italia, desfășoară un 
program de ajutorare, cu scopul de 
a oferi îngrijire și asistență medicală 
celor 84 de copii și tineri diagnosti-
cați cu dizabilități mintale și psihice 
severe. Printre voluntarii italieni se 
află psihopedagog Stefania De Ce-
sare, care coordonează, timp de un 
an, activitățile de intervenție în situ-
ația de urgență socio-sanitară , în 
care se aflau acești copii și tineri.

“Cu ani în urmă am avut tristul prilej să vizitez Casa de copii abandonați și 
handicapați de la Popești, județul Iași. M-am îngrozit pur și simplu. Am plecat 
bolnav de acolo. Cunoșteam parcul și conacul de pe vremea când era aici un 
rai. În parcul acum părăginit, sălbăticit, casa era transformată într-un fel de 
pușcărie: cu gratii la ferestre, cu bare de fier la uși...
 În camera goală o ceată de fete și băieți de vârste diferite, cu zdrențe pe ei, mai 
mult goi, urlând ca animalele captive, flămânzi ca lupii care urlă la lună- ceva 
înfiorător. Îți provocau la început groază apoi milă, gândindu-te că sunt totuși 
oameni, semeni de-ai noștri.
...Ce urmărește în fond Asociația “Il Chicco”? Integrare socială, dragoste și 
ocrotire. Aceste “mame” vor să redea copiilor drepturile lor naturale de a avea 
o familie, o educație, de a fi apărați de violență și mai ales siguranța că nu sunt 
singuri pe lume.”
Nichita Danilov, “Maica Tereza a Diavolilor”, 7 martie1995 ziarul Monitorul
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MĂRTURIA ZIARISTULUI A. LEON LA SFINȚIREA PRIMEI CASE DE TIP FAMILIAL
MĂRTURIA ZIARISTULUI N.DANILOV DESPRE ȘEFA DE LA S.N.I.POPEȘTI

21 iulie 1993 
În urma imposibilității de a aduce la îndeplinire obiectivele programului de voluntariat, de 
către asociația din Milano, Stefania De Cesare înființează Asociația Umanitară “Il Chicco” 
(Înregistrată oficial la Judecătoria Iași, Nr.92/PJ/ 1993) cu scopul de a dezinstituționaliza 
copii din Secția de Neuropsihiatrie Infantilă Popești. Acest obiectiv se îndeplinește prin 
bunăvoința și sensibilitatea domnului director al Direcției Sanitare Iași, Dr. Mihai Frasin. 
Alături de Stefania se află alte două persoane deosebite Dr. Barabolschi Constantin și Ing. 
Rădăuceanu Elena.

26 octombrie 1993   
Sunt preluați primii 14 copii din secția de Neuropsihiatrie Infantilă Popești. 
Mamele de suflet Stefania, Mariana și Marcela, deschid prima casă de tip fa-
milial “Barbara”(într-o vilă închiriată pe strada Zorilor, nr.18 în municipiul 
Iași). Casa a fost sfințită în cadrul unei ceremonii ecumenice, de către preoții 
ortodocși prof. Vasile Vaida, prof. Vasile Nichita și preotul catolic mons. 
Alois Fechet.

În casa familială “Barbara”, relațiile sunt tipic familiale, punându-se accentul pe dimensiunea afectiv-relațională 
și reabilitarea medicală. Copiii învață propriul nume, sărbătoresc pentru prima dată ziua de naștere, învață să 
folosească pentru prima dată cuvintele: mamă, frate, soră. În același an copiii sunt integrați la grădiniță nr.3, din 
Iași, primiți fiind de doamna directoare Prisecaru Petronela și minunata educatoare Popa Elena.

“Cei 14 copii au fost smulși în adevăr din chinurile infernului. Cunosc bine ce 
era la Popești în fostul conac Sturza. Am vizitat pe vremuri acest iad al hand-
icapaților și ne-am îngrozit. Același sentiment l-a avut acum doi ani și prințul 
D. Sturza când a dorit să revadă locurile copilăriei.
Nu mi-am putut închipui asemenea torționari, cum puteau fi cei din slujba 
instituției de handicapați de la Popești...
Sunt dintre cei închiși cu zăbrele și stând aproape în pielea goală într-o cameră 
fără nici o mobilă în ea. Am chemat atunci singura îngrijitoare a casei, aflată 
după interese prin sat, și, înainte de a deschide ușa ferecată cu bare de fier, a pus mâna pe un par să se apere de 
copii. Erau la un loc băieți și fete, urlau ca fiarele, își făceau nevoile pe jos. O asemenea promiscuitate nu mi-a fost 
dat să văd!” 
 Aurel Leon, “În casa Barbarei, 14 suflete salvate din infern” 7 decembrie 1993 ziarul “Monitorul”
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O POVESTE DE SUCCES A CELOR ETICHETAȚI “IRECUPERABILI”

MĂRTURIA ZIARISTULUI A. LEON DESPRE CASELE DE TIP FAMILIAL

Septembrie 1994 
Deschiderea celei de-a doua case de tip familial Carmine” într-un apartament în municipiul Iași compus din 5 
camere, achiziționat din fonduri proprii. Aici se mută: Veronica, Ștefania, Adrian, Lorando, Manuela, Ionuț, Florin, 
Florinel, Mihai.

Costel, Portocala, Maria, Loredana ,Elena și Daniel (dezinstituționalizat din Secția de Psihiatrie Șipote) se mută 
într-un apartament de 4 camere închiriat, în așteptarea construcției noii case “Barbara”.
Din acest an copiii beneficiază de primele excursii și vacanțe la mare, participă la  spectacole de teatru pentru 
copii și la slujbele ortodoxe la biserica din cartier.

“Grădinița a fost prima instituție școlară, unde am început să învățăm să 
scriem, să citim...împreună cu frații noștri Adi, Florin, Florinel, Costel, Mi-
hai, Maria... și cu primii noștri colegi, urmăriți fiind de către doamna Voly, o 
educatoare care a pus tot sufletul pentru noi, la fel ca o mamă. Ea a fost prima 
persoană care ne-a primit fără prejudecăți și ne-a integrat în viața socială 
prin activități educaționale cu răbdare și iubire de la început până la sfârșit...
Fiind admiși la Școala Normală “Vasile Lupu”, visul cel mai mare al nostru 
s-a împlinit. Aici am învățat multe lucruri importante despre copii și despre formarea personalității lor. Astăzi 
când am văzut rezultatele la bacalaureat, cu mari emoții am privit în urmă, în trecut și am înțeles că în viața no-
astră am primit un mare dar. Ne gândim totuși la toți copiii care nu au avut aceleași șanse ca și noi, ca majoritatea 
fraților noștri care au ieșit din orfelinatul de la Popești fiind marcați pentru totdeauna de abandon și handicap. 
Credem că Dumnezeu se manifestă prin acești copii, învățându-ne că în slăbiciune și dizabilitate el ascunde gloria 
sa!”  Manuela și Lorando, 9 iulie 2006 – absolvenți ai facultăților de medicină, specializarea fizioterapie, respectiv 
pedagogie 
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O POVESTE DE SUCCES A CELOR ETICHETAȚI “IRECUPERABILI”

MĂRTURIA ZIARISTULUI A. LEON DESPRE CASELE DE TIP FAMILIAL

August 1995 
Pe prima parcelă de pământ achiziționată în comuna Bârnova, județul Iași este construită Casa de tip familial 
“Barbara”. Întreaga construcție a fost realizată de voluntari italieni coordonați de Associazione Harambee- Trento. 
Copiii din prima casă Barbara pășesc cu bucurie și încredere în noua lor casă.

La inaugurare oficiată de parohul din comuna Bârnova și onorată de prezența dr. conf. prof. Neculau Adrian a 
participat și mama Barbarei venită de la Roma.
În această perioadă sunt dezinstituționalizați alți copii și tineri: Mărioara, Mura, Elena, Mihaela (din Cămin Școală 
Miclăușeni), Constantin, Vasile, Mircea și Mihaela (de la secția de Neuropsihiatrie Infantilă Bivolari), Loredana, 
Valentina, Magda, Andreea, Corina, Irina (din stradă, lăsate fără ocrotire în urma finalizării studiilor la Școala 
Profesională Specială din Ștefan cel Mare, jud. Neamț) și patru nou-născuți (abandonați în spitale, reintegrați în 
familie sau adoptați la nivel național).  

După a mea părere, elementul principal e atmosfera destinsă 
din unitate. Ne aflăm în sânul unei mari și armonioase familii, 
în care cele care conduc treburile sunt mama Stefania, mama 
Mariana, mama Marcela... Cu ce dragoste rostesc acești copii 
ai nimănui cuvântul mama! Cred că toți cei care lucrează în 
acest sector atât de dificil ar trebui să cunoască în resorturile 
ei intime munca din Casa Barbara. Nu e o milostenie, nici o 
întreprindere sub egida vreunei biserici, ci o așezare temeinică, 
pe bază de afecțiune umană. “Mamele” sunt femei tinere, iar 
copii li se urcă în brațe fără jenă și cerșesc mângâiere și cuvinte 
tandre. Mult au mai dus lipsă de așa ceva!”
Aurel Leon “Casa familială, cel mai modern procedeu de edu-
care a copiilor handicapați” 26 martie 1994 ziarul “Monitorul”

6



POVESTEA VALENTINEI DESPRE “FERMA MACARENA”

MESAJUL PREȘEDINTEI ASOCIAȚIEI UMANITARE IL CHICCO - C. SCRIPCARU

Septembrie 1998 
Ia ființă Comunitatea familială “Patrizia” pentru a oferi fetelor majore un cadru cu o mai mare autonomie, autogos-
podărire și muncă protejată. I-au naștere primele programe de ergoterapie în agricultură și îngrijirea animalelor, 
pe 20.000 mp, teren achiziționat din fonduri proprii aflat în apropierea Casei de tip Familial “Barbara”.
În acest an vor începe primele tabere cu scout-iștii prin parteneriatul cu Agesci Italia.

Martie 1999
Activitățile de ergoterapie se diversifică prin amenajarea laboratorului alimentar “Papa Giuseppe” cu o moară de 
grâu, un cuptor cu vatră, un cuptor electric, în anexa Casei de tip familial “Barbara”. 
Obiectivele înființării acestui laborator sunt formarea deprinderilor de viață independentă pentru tinerele ocrotite 
de asociație, cât și furnizarea de produse proaspete și naturale copiilor din casele de tip familial.

“Când am terminat școala, cei de la Cămin Școală “Ștefan cel 
Mare”, din Piatra Neamț m-au dat pe stradă pe mine și alte co-
lege de-ale mele. Când     m-am întâlnit prima dată cu mama 
Stefi, în octombrie 1996, eu nu aveam pe nimeni, eram sin-
gură pe lume... Ea m-a întrebat dacă vreau să stau în familia 
ei și eu am acceptat. Aici am învățat lucruri care nu le știam, 
cum ar fi: să fac mâncare, să muncesc la pământ, să am grijă de 
animalele de la fermă. Am învățat să merg la biserică și să iau 
împărtășanie. Acum lucrez în fermă și la pământ, sunt foarte 
bucuroasă de munca mea. Îi mulțumesc lui Doamne Doamne 
că am întâlnit-o pe mama Stefi și acum am o viață normală. Îmi 
place ceea ce fac și nu vreau să părăsesc această familie, căci aici 
mă simt foarte bine.”
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Septembrie 1999 
Se deschide cea de-a 4 casă de tip familial “Francesca”, 
în comuna Bârnova, județul Iași. Părinții Francescăi, 
o fată cu dizabilitate din Napoli au donat sume impor-
tante de bani direcționate pentru construcția casei. 
Casa are și o sală pentru desfășurarea programelor 
de reabilitare fizică și psihoterapie, “Micul Prinț” 
(finanțată de Fondazione Charlemagne din Roma). 
Urmează ca alți copii și tineri lipsiți de căldura și sig-
uranță să găsească o generoasa voluntară hotărâtă să 
devină mama Carmen. Sunt dezinstituționalizați: An-
gela, Liliana și Ionela (de la Căminul Școlii Speciale C. 
A. Rosetti- Iași), Liliana și Lăcrămioara, (de la Secția 
de Neuropsihiatrie Infantilă Bivolari –Iași), Ionatan 
(de la un orfelinat din Cluj), Eugen (de la Spitalul 
de Copii- Iași în urma internării cauzate de gravele 
abuzuri familiale), Daniela, Geanina și Irina aflată în 
a treia lună de sarcină (primite din stradă în urma ie-
șirii forțate din centrele de plasament după împlinirea
majoratului).

POVESTEA VALENTINEI DESPRE “FERMA MACARENA”

MESAJUL PREȘEDINTEI ASOCIAȚIEI UMANITARE IL CHICCO - C. SCRIPCARU

Martie 2000
A cincea casă primește numele “Iosif ”, comemorând astfel pe Iosif, un copil din secția de Neuropsihiatrie Infantilă 
Popești, care în urma unei grave arsuri, moare la spitalul Sfânta Maria după 9 zile de agonie. Un voluntar italian, 
devenit tată social, primește 5 băieți adolescenți în noua casă de tip familial “Iosif ”. În anul 2006 casa de tip fa-
milial “Iosif ”, este închisă ca urmare a integrării băieților în proiectul “Băieți de treaba” în familiile comunității 
greco-catolice în județul Maramureș.

Trăind alături de acești copii și tineri minunați mai bine de 10 
ani, am învățat care este adevăratul sens al familiei. Iubirea, 
înțelegerea, tandrețea pe care o căutau în noi cei din jurul lor, 
ei erau capabili de a o dărui fără condiții. Și dacă în această 
lume iubire necondiționată găsești mai rar, în inimile acestor 
micuți iubirea era prezentă în stare pură. La școala lor și eu ca 
un tânăr învățăcel m-am pus. Am învățat și continui să învăț 
lucruri minunate.
Vreau să mulțumesc tuturor copiilor și tinerilor care m-au 
adoptat ca mamă a lor, care în clipele de durere au avut încre-
dere să-mi încredințeze suferința lor, care și-au deschis sufletul 
lor pentru a mă face părtașă de rănile dar și de măreția sufletu-
lui lor pur. Sunteți cea mai minunată familie și eu sunt fericită 
să fac parte din ea!” Mama Carmen
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MESAJUL ZIARISTULUI F. DUMITRAȘCU DESPRE CĂMIN ȘCOALA MICLĂUȘENI

21 iunie 2000
Dezinstituționalizarea din Cămin Școală Miclăușeni a Mariei, Eug-
eniei, Fraga, Carmen, Marianei, Lăcrămioarei, Mirelei și Florentinei 
ca răspuns la nevoia urgentă a acestor fete de a trăi într-un mediu 
adecvat și călduros. Așteptând construcția unei noi case comuni-
tatea de tip familial “Ana Maria”, cele 8 fete au fost primite cu grijă 
de către Parohia romano-catolică din comuna Adjudeni, județul 
Neamț, într-o vilă a asociației de voluntari “Leon Bianco” din Cor-
mons, Gorizia.

15 septembrie 2000
Prin superba colaborare cu Asociazione MAIS Onlus din Roma, naște Proiectul „Mais”, program de sprijin la 
distanță a 20 copii proveniți din familiile defavorizate în vederea ameliorării condițiilor de viață, preîntâmpinând 
abandonul școlar și familial. Proiectul s-a desfășurat de-a lungul a 8 ani, timp în care tinerii beneficiari ai caselor 
familiale, ca și voluntari, au oferit programe de suport și recreere în parteneriat cu Grădinița nr 3 din Iași.

Aprilie 2001 
Prin finanțarea Fundației “Charlemagne” din Roma, Italia, sunt achiziționați 20.000 mp de livadă de cireși în co-
muna Bârnova – Iași vizavi de casele de tip familial deja construite. 
În același an este achiziționat un apartament alăturat casei familiale “Carmine”, care devine sediul asociației și casă 
de primire pentru Cornelia, preluată din Spitalul Pădureni-Grajduri, județul Iași, aflată în a opta lună de sarcină.
Sunt dezinstituționalizate alte fete: Mihaela (de la Cămin Școală Miclăușeni-Iași), Maria și Ana (de la Spitalul 
Pădureni-Grajduri, Iași), Cătălina (de la Centrul de plasament “Sfântul Andrei”-Iași). 

Iunie 2002 
Două programe de aju-
torare: Sprijin la distanță 
a copiilor cu deficiențe din 
familii sărace și “Hrană 
pentru suflet de copil” s-au 
desfășurat în parteneriat cu 
Fundația Bethany.

POVESTEA COPIILOR DE NEUITAT: ANA MARIA ȘI CLAUDIA

“..un lagăr de concentrare, așa descria ieri secretarul CJ, școala specială de 
la Miclăușeni.
Paturile mici, despărțite de un culoar îngust de trecere, sunt așezate pe 
patru rânduri. Într-o singură camera dorm 25 de copii...
Vântul zgâlțâie ferestrele. Nici una nu se închide, din loc în loc lipsesc 
ochiuri de geam. Ușile înalte masive de lemn se cască sinistru în lături. În 
dormitoare e frig....”
Fănică Dumitrașcu “Lagărul din castel” 19 februarie 2000 ziarul Moni-
torul
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MESAJUL ZIARISTULUI F. DUMITRAȘCU DESPRE CĂMIN ȘCOALA MICLĂUȘENI

Iunie 2002 
Proiectul de ergoterapie ia amploare prin construirea Fermei “Macarena” de 150 mp cu  fonduri primite de la Prin-

cipatul din Monaco prin Nicolas Ravier.

Octombrie 2002                              
Deschiderea centrului de zi “Vulturaș”, pentru 10 copii proveniți din 
familiile dezavantajate social din Comuna Bârnova. Obiectivul princi-
pal este acela de preveni abandonului familial și școlar, a copiilor, ofer-
indu-le o masă zilnică și activități de consiliere și recuperare școlară. 
Proiectul este sponsorizat de către Associazione MAIS Onlus din Roma.
În anul 2008 Proiectul “Vulturaș” va fi integrat de către Fundația “Sol-
idaritate și Speranță” a Mitropoliei Ortodoxe din Iași în cadrul unui 
proiect comunitar mai amplu.

POVESTEA COPIILOR DE NEUITAT: ANA MARIA ȘI CLAUDIA

Casa familială Ana Maria este a șasea casă de tip familial a Asociației 
Umanitare “Il Chicco”- Iași. Ca toate celelalte case, numele său provine 
de la un copil, care a murit din cauza unei boli grave și care prin casa 
de tip familial ce-i poartă numele, retrăiește în mod spiritual printr-o 
operă umanitară care redă viață și demnitate altor copii aflați în sufer-
ință !
Ana Maria Habliuc a fost o fetiță cu sindrom Down abandonată la 
naștere și internată în ultimii ani la Căminul Școală Miclăușeni unde 
a și murit (probabil de hepatită) la vârsta de 12 ani, fără a avea pe cineva alături de ea. În numele acestei fetițe, am 
vrut să dezinstituționalizăm celelalte fetițe care au trăit cu ea abandonul și suferința la Secția de Neuropsihiatrie 
din Popești și mai apoi au fost transferate la Cămin Școală Miclăușeni. Claudia a fost o fată cu handicap sever 
crescută la Secția de Neuropsihiatrie Popești și decedată la Cămin Spital Hârlău. Ca și în cazul Anei Maria, nu s-au 
putut obține informații clare asupra circumstanțelor morții lor, precum și asupra locului în care se afla mormântul.

În anii succesivi sunt dezinstituționalizate din Camin Spital Hârlău Geta, 
Gabriela și Măriuța. Ultima este mama Mariei, una din primele fetițe 
primite în casa Barbara. În ciuda dizabilității grave, mama Măriuța pare 
să o recunoască pe fiica sa născută în căminul unde a supraviețuit mai 
bine de 40 de ani, deseori lăsându-se alintată și îmbrățișată cu tandrețe 
de fiica sa.

Decembrie 2002 
Cu ajutorul marelui prieten Modesto Sorrentino si prin susținerea Asociațiilor “Agape” și “Obiettivo Solidarietà” 
din Roma, sunt finalizate lucrările de construcție a comunităților de tip familial “Ana Maria” și “Claudia” (ser-
vicii sociale rezidențiale, acreditate inițial ca și locuințe protejate).
Tot in acest an găsesc o casă și încep o nouă viață Mariana și Petronela (precedent internată în Secțiile de Psi-
hiatrie Infantilă Popești și Bivolari) dezinstituționalizate de la căminul Școlii Speciale pentru Surdo-muți din 
Vaslui.

10



POVESTEA ALEXANDREI DESPRE CENTRELE DE ZI
MĂRTURIA JURNALISTULUI H. ȚURCAN LA ÎNTALNIREA BENEFICIARILOR NOȘTRI

Aprilie 2003
Are loc achiziționarea și amenajarea clădirii de 200 mp. situate în inima Bârnovei, în scopul inițierii proiectului 
pilot Atelier Protejat Brutărie-Patiserie “Bobul de Grâu”. Sponsorii principali ai acestui proiect sunt Fondazione 
“Charlemagne” Roma și Fondation Asșistance Internationale F.A.I. Lugano-Elveția, datorită marii sensibilități a 
dr. Stefania Mancini 
Este înființată astfel societatea comercială cu statut special “Atelier de Muncă Protejată”. La acest proiect con-
tribuie la formarea profesională în panificație și patiserie a fetelor de la casele familiale, cinci dintre ele găsind 
muncă în oraș devenind astfel complet autonome.

21 martie 2003 
În amintirea propriei bunici, Immacolata, Stefania împreună 
cu două tinere voluntare din casa familială inaugurează un 
program de ajutor la domiciliu pentru persoane vârstnice în 
dificultate: „Bunica mea”. Proiectul realizat în colaborare cu 
educatoarea Olga Dosoftei și parohia din Tătărași, se va final-
iza după doi ani.

Martie 2005
Este deschis al doilea centru de zi, “Fluturași”, pentru 10 copii
din cartierul “Mora de Vânt”, într-un nou apartament lângă

casa familială “Carmine”. Născut în urma cunoașterii nevoilor reale ale familiilor susținute prin proiectul de
ajutor la distanță a Asociației Mais, oferă o masă caldă și suport psihologic și educativ zilnic indispensabil pentru
copiii săraci și lipsiți de susținere reală dinpartea propriei familii. Proiectul este încheiat in anul 2009.
În același an, Ionuț care trăia în stradă cu mama sa, este primit la Casa Barbara, iar în lunile ce urmează este
încredințat unei familii de asistenți maternali profesioniști.

”Am cunoscut Asociația Umanitară Il Chicco de acum opt ani când 
familia mea era ajutată material. În fiecare lună primeam alimente, 
haine și jucării. Când ne întâlneam la împărțirea pachetelor era o 
adevărată sărbătoare. Noi, copiii, ne jucam cu voluntari ai asociației 
în timp ce mama noastră putea vorbi cu cineva despre problemele 
cotidiene, care nu erau puține. Bucuria de pe fețele surorilor mele 
devenea și bucuria mea. Asociația era ca o familie pentru noi. Din anul 2005 împreună cu surorile mele Andreea, 
Anca și Oana și alți câțiva copii am început să venim la centrul de zi unde ne pregăteam temele, învățam lucruri 
noi și folositoare pentru viața noastră. De când vin la acest centru mi-am schimbat viața, deoarece am un loc unde 
să îmi fac temele, acasă neavând condiții. Prin ajutorul primit la centru am fost sprijinită pentru a-mi continua 
studiile. Acest centru este foarte important pentru mine, căci face parte din viața mea.”
Alexandra (laureată în pedagogie și educatoare într-o grădinița din Iași)
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Mai 2006
Începe programul de integrare socio-familială a tinerilor
din Asociația Il Chicco proiectul “Băieți de treabă”, născut
datorită providențialei colaborări cu Părintele Irineu și a
Fundației sale IHTIS din sat Prislop, județul Maramureș.
Mănăstirea greco-catolică din Prislop și câteva familii din
comunitatea locală primesc câțiva tineri cu dizabilități de
la Il Chicco, îngrijindu-i și integrându-i în simple activități
cotidiene.
În acest an se produce și o intensificare a activităților de 
ergoterapie
din proiectul “Ferma Macarena” finanțat de Clubul
Rotary Napoli Nord-Est în parteneriat cu Clubul Rotary 2000
Iași.
Sunt primiți la casa Francesca: Andrei, un copil rămas orfan
pe neașteptate și Maria, Alexandra și Valentina din Centrul
de Plasament “C.A. Rosetti”, Iași

POVESTEA ALEXANDREI DESPRE CENTRELE DE ZI
MĂRTURIA JURNALISTULUI H. ȚURCAN LA ÎNTALNIREA BENEFICIARILOR NOȘTRI

21 iunie 2005 
Într-un apartament cu patru camere colorat și vesel, în cartierul Tătărași, lângă Spitalul pentru Copii “Sfânta 
Maria” di Iași este inaugurat minunatul și inovativul centrul de zi “Casa Îngerilor”. Zilnic în centru regăsesc di-
mensiunea jocului și a copilăriei, 10 copii internați în secția de oncologie pediatrică. 
Prin programe de asistență psihologică, arterapie, joc și mese delicioase adecvate dietei fiecăruia în parte, echi-

pa de specialiști a asociației muncesc 
pentru a alina suferința copiilor și a 
familiilor lor. 
Sponsorul acestui proiect va fi mai 
întâi Associazione “Aiutaci a Vivere” 
apoi Fabiola De Sanctis și prietenii 
săi din Napoli. Pentru 10 ani în casa 
îngerilor sute de copii au regăsit 
zâmbetul și persoane gata să îi asculte 
și să-i susțină. Din păcate proiectul 
este închis în mod nejustificat de către 
primarul secției.

”Întotdeauna am crezut că istoriile cumplite apărute în presă despre orfe-
linatele românești au fost puțin exagerate. Am refuzat să cred că la doi pași de 
noi s-au putut petrece asemenea tragedii, că a existat un sistem care să permită 
un martiraj atât de crud al copiilor, până întra-colo încât aceștia să-și piardă 
mințile. Dar acesta este adevărul. Ani de zile trăiți în frig și în frică, cu gratii 
la uși și la ferestre, îmbrăcați în zdrențe, spălați o dată pe lună cu furtunul cu 
apă rece, înfometați în așa fel încât- mulți ani mai târziu, după ce Stefania De 
Cesare a reușit să-i smulgă pe unii dintre ei de-acolo, ascundeau pâine pe sub 
paturi. Acum sunt printre ei și simt bucuria aburind în aerul camerei, o aud fulgerând în sunete nearticulate, dar 
pe care le înțeleg perfect. Bucuria nu are nevoie de cuvinte ca să fie exprimată. 
În aceste case familiale, principalul mod de recuperare a fost simplu: iubirea. Copiii au fost iubiți, mângâiați, au 
fost ținuți în brațe și atunci au început să se petreacă miracolele. Copiii aceștia ce păreau condamnați pe viață au 
început să vorbească, să deseneze, să meargă la școală, uneori chiar la școli normale.” Horia Țurcan 9 ianuarie 2009 
”Dare de seamă despre îngeri”, ziarul Formula AS 
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Ianuarie 2007
Începe programul de intervenție în favoarea familiilor copiilor aflați în fază ter-
minală a bolii: “ALINAre”. În acest program derulat până în anul 2010, o echipă 
multidisciplinară garantează suportul economic și moral pentru familii și copiii lor 
(din centrul de zi “Casa Îngerilor”). Franca Belloni, asistent medical profesionist 
din Elveția, coordonează acest proiect, îmbogățindu-l prin îngrijire de specialitate 
și programe de terapie prin artă.

POVESTEA MARIEI DESPRE PROIECTUL “IL VOLO”

POVESTEA MĂRIOAREI DESPRE BRUTARIA “BOBUL DE GRĂU”

August 2011 
În memoria lui padre Adriano și padre Alberto, Asociația VAROM din 
Trento, susține renovarea casei “Ana Maria și Claudia”, pentru a core-
spunde noilor standarde de calitate, prin proiectul “Una casa per sempre” 
(contribuția de circa 50.000 euro). Proiectul a fost finanțat de către, Re-
gione Autonoma Trentino- Alto Adige, Provincia Autonoma di Trento, 
comune Riva Del Garda. 

Din acest an tinerii noștri 
încep să participe la Jocu-
rile Olimpice Speciale or-
ganizate de fundația Casa 
Speranței. În acest con-
text ei au ocazia să des-
fășoare activități sportive 
în diferite locații din Iași, 
să se distreze și să social-
izeze cu tineri speciali 
din alte localități ale țării.

Mai 2007 
Naște cel de-al doilea Proiect de integrare socio-profesională “Il Volo” cu scopul de 
a susține socio-economic și psihologic tinerele din casele familiale care fac primii 
lor pași către integrarea socială completă în orașul Iași. Este achiziționat un mic 

apartament în cartierul Tătărași din Iași și este 
deschisă prima  Locuință Protejată “Casa Iulia” 
pentru două tinere autonome care lucrează 
în oraș. Semnul continuității cu proiectul 
“Brutăria Bobul de Grâu”, proiectul  “il volo” 
vede integrarea profesională a tinerelor formate în panificație și se deschide 
și către alte tinere cu dizabilități medii și ușoare din comunitățile familiale. 
Proiectul este finanțat de către Fondation Assistance Interantionale FAI Lu-
gano-Elveția.

“Mă numesc Mărioara și am 26 de ani. Am stat 8 ani la Popești. Acolo 
era foarte rău. Tanti mă băteau, la fel și alte fete mai mari decât mine. În-
tr-o zi tanti m-a aruncat de pe terasă, iar eu m-am lovit rău de tot, încât 
m-au dus la spitalul Sfânta Maria. Nopțile la Popești erau un coșmar 
continuu. Când făceam în pat, tanti mă ducea la baie, să stau acolo 
noaptea. În baie însă era întuneric și mulți șobolani și șoareci. Eu țipam 
disperată dar nimeni nu venea să mă ajute. După ce am împlinit 8 ani 
m-au dus la Miclăușeni. Acolo fetele mari mă trimiteau într-o livadă 
din apropiere să fur mere. Odată m-a prins un om și m-a adus la cămin. 
Acolo m-au bătut rău de tot până m-au învinețit. 
În 1996 am fost luată în familia Asociației “Il Chicco”. Aici am învățat 
să-i ajut pe cei mai mici și mai nevoiași. M-au învățat să muncesc și sa 
fiu autonomă, să mă descurc singură. Am învățat să fac pâine la Brutăria 
“Bobul de Grâu”, de la voluntari italieni. 
Acum locuiesc în Iași și lucrez la o brutărie. Sunt mândră ca am un loc de 
muncă și o viață independentă.”
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POVESTEA MARIEI DESPRE PROIECTUL “IL VOLO”

POVESTEA MĂRIOAREI DESPRE BRUTARIA “BOBUL DE GRĂU”

Septembrie 2012                          
Casa familială din Iași este închisă, iar tinerele care au finalizat studiile șco-
lare sunt transferate. Este redeschisă ca și Locuință protejată “Casa Carmine”,  
pentru patru tinere care își găsesc un loc de muncă grație proiectului “Il 
Volo”
In anul 2013 Florentina își începe noua viață în cadrul familiei din Casa 
“Francesca” fiind dezinstituționalizată de la Centrul de Plasament C. A. Ro-
setti Iași. Florentina are o dizabilitate fizică și senzorială dar mai ales suferă 
de o gravă hepatită, niciodată tratată. Iubirea din casa familială și terapiile 
medicale intense și inovative îi redau seninătatea și sănătatea.

August 2015        
Datorită generozității prof. Francesco d’Aquino din Napoli, 
încep lucrările de reabilitare a clădirii fostei brutării și este 
renovată casa Barbara, deschizându-se astfel Centrul de Re-
abilitare Holistică Casa “Barbara”.
În centru sunt realizate: ”sala della terra” pentru stimulare 
cognitivă și consiliere pentru deprinderi de viață indepen-
dentă, ”sala dell’aria” pentru psihoterapie individuală, ”sala 
del sole” pentru terapie prin muzică și dans de grup și ser-
bările comunitare.

August 2014
Proiectul de Însoțire Trienal condus de dr. Antonietta Spagnuolo 
de la Fondation Assistance Interantionale  FAI di Lugano, Elveția, 
extind spațiile locative, susțin și întăresc personalul serviciilor so-
ciale ale Asociației Umanitare Il Chicco.

Octombrie 2015     
Sub coordonarea părintelui paroh Adrian Albet este redeschis 
centrul de zi “Vulturașii” pentru a susține frecventarea școlară a 15 
copii de vârstă preșcolară aflați în dificultate din satele comunei 
Bârnova. În centru, copii sunt primiți de către o educatoare, o lo-
gopedă și o 
a s i s t e n t ă 

socială, care se îngrijesc de raportul copil, școală, familie. 
Parteneri în proiect sunt: Primăria, Școala, Parohia, Dispen-
sarul medical din comuna Bârnova, prin  Dr. Lidia Covaliu 
și Facultatea de Pedagogie Iași (UAIC)

Noiembrie 2016 
Asociația VAROM  finanțează documentația necesară pen-
tru obținerea autorizațiilor de funcționare ale caselor și 
branșarea la canalizare, prin contribuția Comune di Riva 
del Garda (Trento).

“Mă numesc Maria și am 25 de ani. Am trăit 18 ani in casele de copii. Eram 
trista căci doamnele nu aveau grijă de noi și fetele mai mari ne băteau. Îmi 
plăcea să ajut în bucătărie, dar bucătarul era foarte rău. Câteodată nu vene-
am la masă căci ne temeam de bucătarul care ne bătea. Doamnele ne furau 
cadourile și ajutoarele care ni le aduceau străinii. Ele își făceau treaba lor și 
pe noi ne îngrijeau fetele mai mari care se comportau urât cu noi. Veneau 
belgieni și ne aduceau jucării. Se jucau cu noi și eram fericiți. Când plecau 
însă doamnele ne furau jucăriile și noi sufeream și plângeam. 
Când am venit la asociație am fost primită cu multă dragoste. Eu eram tim-
idă și fricoasă, dar aici am învățat să fiu curajoasă și să mă deschid pentru a 
spune ce am în suflet. Am învățat multe lucruri frumoase: să muncesc, să-i ajut 
pe cei mai mici, să nu mă tem de întuneric, să am încredere în mine. Am făcut 
școală și am învățat o meserie. Acum locuiesc la casa Carmine în Iași, unde 
și lucrez la o fabrică de încălțăminte. Asociația “Il Chicco” este în continuare 
familia mea.”

14



Mai 2017- Aprilie 2019   
Pornește Proiectul “Traghettare Il Chicco”  a Fondation Assistance Interantionale  FAI di Lugano, Elveția,  care 
contribuie în mod considerabil asupra tuturor cheltuielilor necesare îngrijirii și primirii beneficiarilor, garantând 
înalta calitate a serviciilor sociale. Este finalizată renovarea totală a Casei Familiale “Francesca”, făcând-o adecva-
ta pentru noile standarde de siguranță.
În paralel, FAI finanțează Proiectul “Rafforzamento della capacità gestionale e terapeutica de Il Chicco”, care vrea 
să facă public inovativul și foarte eficace model de servicii sociale rezidențial oferit  de către A. U. Il Chicco.  
Proiectul este îmbogățit de colaborarea cu Associazione Sementera Onlus din Perugia pentru formarea în Ter-
apia Amniotică concepută de către psihiatrul Maurizio Peciccia, directorul Institutului de Psihoanaliză Exis-
tențială Gaetano Benedetti din Perugia.

Octombrie 2018  
Echipa de la Il Chicco este prezentă ca și  relator la Conferința 
Anuală a ISPS Italia și organizează Conferința-Aniversară „ 25 anni 
di primire și reabilitare în case familiale„ sub patronajul Ambasa-
dei Italiene, în parteneriat cu Facultatea de Psihologie și Științe ale 
Educației, UAIC Iași și Institutul de Investigare a Crimelor Comu-
nismului IICCMER din București.
Începe colaborarea cu IICCMER, în scopul susținerii anchetei 
guvernamentale de investigare a crimelor și abuzurilor la care au 
fost supuși copiii internați în secțiile de neuropsihiatrie infantilă 
din Popești, Bivolari și Miclăușeni.

MĂRTURIA PSIHIATRULUI M. PECICCIA COLABORATORUL ASOCIAȚIEI

2019
Dezinstituționalizarea unei alte tinere cu dizabilitate și deschiderea primului 
Centru de Terapia Amniotica în România pentru îngrijire bolilor psihice cau-
zate de abandon și instituționalizare precoce.
Convenționarea serviciilor noastre sociale din partea statului român, prin 
Consiliul Județean Iași, un drept cerut de mult timp și neobținut încă.

CHELTUIELE ULTIMILOR 4 ANI
2014 =  1.012.412 lei                 2015 = 1.095.340 lei
2016 = 1.026.315 lei                  2017 = 955.106 lei

PRINCIPALELE REZULTATE OBȚINUTE ÎN PRIMII 25 ANI DE ACTIVI-
TATE
Dezinstituționalizarea a 69 copii, tineri și adulți proveniți din instituții de stat 
pentru persoane cu dizabilități, din spital sau stradă;
Reintegrarea Socială a 33 de tineri cu dizabilități; 
Adopția sau încredințarea familială a 6 copii;
Suport socio-economic de lungă durată pentru 30 de familii sărace;
Frecventarea a sute de beneficiari în centrele de zi pentru copii dezavantajați  
sau spitalizați.

SERVICIILE SOCIALE LICENȚIATE FURNIZATE DE CĂTRE ASOCIAȚIA UMANITARĂ “IL CHICCO” 

„La Iași am întâlnit pe mama Stefi, mama Carmen și tinerii de la Chic-
co, am întâlnit ochi care cunosc adâncimi de nepătruns ale durerii, 
ochi care te privesc cu o dulceață de neuitat în fața cărora orice griji 
păreau brusc inutile. Aici tinerii găsesc hrană afectivă din belșug grație 
unei neîntrerupte reabilitări fizice și psihice pline de iubire; în casa 
familială descoperă că au un nume, o identitate, o istorie, fiecare re-
capătă valoarea și respectul propriului spațiu vital. Vremea foamei, a 
amenințărilor și a violenței se îndepărtează, tinerii încep să înflorească 
și să se deschidă către încredere față de ceilalți. Ochii tinerilor de la 
Il Chicco încă mai păstrează toate memoriile infernului pe care l-au 
traversat în copilăria lor, amintiri astăzi împăcate de grija și iubirea cu 
care aceștia au fost priviți, primiți și iubiți de mamele lor. Lumea ar tre-
bui să cunoască privirea și îmbrățișarea delicată a acestor fragile ființe” 
Dr. Maurizio Peciccia, Ziarul La Repubblica, rubrica #nondisolopane
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MĂRTURIA PSIHIATRULUI M. PECICCIA COLABORATORUL ASOCIAȚIEI

Casele de tip familial reprezintă, alternativa ocrotirii de tip instituțional a copiilor, tinerilor și adulților aflați in 
situația de abandon și pentru care nu au fost identificate alte posibilități de integrare familială. În casa de tip fa-
milial se realizează o protecție de tip rezidențial într-un mediu relațional cât mai apropiat de cel familial, asigură 
recuperarea experiențelor negative, a unor forme de retard școlar și de dezvoltare fizica și psihică. Tinerii și adulții 
din casele de tip familial sunt organizați pe grupe mixte și pe vârste diferite, asigurându-se respectul, intimitatea, 
individualitatea, nevoile și drepturile fiecăruia; în acest sens, activitatea caselor de tip familial asigură o practică 
a vieții în grup mic, într-un mediu echilibrat emoțional, călduros, securizat, cu o abordare globală, dar și person-
alizată. Personalul, voluntarii și surorile mai mari ajută beneficiarul să cunoască, să înțeleagă și să accepte repere 
care îl pot ajuta să se recupereze după experiențe negative și traume, să participe la viața practică, cotidiană a casei 
și sa își asume responsabilități. Îngrijirea propriei persoane, implicarea în efortul cotidian și o muncă bine făcută 
sunt solicitările prioritare față de tineri și adulți. 

Actualii beneficiari ai caselor familiale sunt dezinstituționalizați de pe raza judetul Iași și provin de la: Secția de 
Neuropsihiatrie Infantilă Popești, Secția de Neuropsihiatrie Infantilă Bivolari, Secții externe ale Spitalului Psi-
hiatric Socola, secția pentru infractori Grajduri, secția tip spital din Șipote, Institutul Spital pentru persoane cu 
handicap Hârlău, Institutul pentru fete cu handicap Miclăușeni, Centrul de Plasament C.A. Rosetti. 

CASA FAMILIALA “Francesca”
Adresa: Comuna Bârnova, Str. Sf. Maria nr. 81, jud. Iași
Deschisă din anul 1999 și construită pe terenul din Bârnova al Asociației Umanitare ”Il Chicco”, deține 8 dormi-
toare, 2 camere de zi, 3 grupuri sanitare și sala “Micul prinț” pentru psihoterapie și kinetoterapie de grup. Casa 
cu o suprafață utila de 141,88 mp are anexat un corp conținând: Laboratorul alimentar “Papa’ Giuseppe”, sala de 
terapie prin artă “Shalom” și spălătoria. Actualmente ocrotește 10 beneficiare cu dizabilități.

CASELE FAMILIALE “Ana-Maria și Claudia” 
Adresa: Comuna Bârnova, Str. Sf. Maria nr. 132, jud. Iași
Redeschisă din anul 2002 având o suprafață utilă de 377,78 mp în livada de cireși din Bârnova a Asociației Uma-
nitare ”Il Chicco”, deține 3 nivele: mansardă, parter și demisol. 
Casa familiala “Claudia” compusă din 4 dormitoare, o sufragerie, doua grupuri sanitare ocrotește 5 beneficiare cu 
dizabilitate gravă. 
Casa familiala “Ana Maria” compusă din 7 dormitoare, 2 bucătării, 2 grupuri sanitare, o verandă pentru activități 
sportive și de socializare și petrecere a timpului liber. Astăzi ocrotește 11 beneficiari cu dizabilități.

I.SUPORT ȘI ASISTENȚĂ PENTRU TINERI ȘI ADULȚI AFLAȚI ÎN DIFICULTATE PRIN 
INTERMEDIUL MODULELOR DE TIP FAMILIAL.

SERVICIILE SOCIALE LICENȚIATE FURNIZATE DE CĂTRE ASOCIAȚIA UMANITARĂ “IL CHICCO” 

„Principiile unei case de tip 
familial și locuințe protejate 
sunt: 
dragostea, toleranța, bucuria, 
siguranța, încrederea, de-
pășirea abandonului, a sin-
gurătății, tristeții, ignoranței, 
fricii și a tot ce limitează lib-
ertatea și responsabilitatea 
individuală, sau exprimarea 
valorii de sine.
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II. ASISTENȚĂ ȘI SUPORT PENTRU FAMILIILE ȘI COPIII AFLAȚI ÎN DIFICULTATE- Cen-
trul de zi ”Vulturașii”

III. SPRIJIN ȘI CONSILIERE PENTRU TINERII ȘI ADULTII DIN CADRUL ASOCIAȚIEI 
UMANITARE „IL CHICCO” ÎN SCOPUL FORMĂRII DEPRINDERILOR DE VIAȚĂ INDE-
PENDENTĂ

Activează din 26 octombrie 2015 în comuna Bârnova pentru copiii 
proveniți din familiile dezavantajate social. Scopul centrului de zi 
este prevenirea abandonului școlar și familial.
Cei 15 copii preșcolari din satele comunei Bârnova sunt implicați 
în activități din arii diferite de dezvoltare, în manieră individu-
alizată în vederea stimulării 
frecventării grădiniței. Prin 
implicarea familiei, se are in 
vedere și depistarea precoce a 
situațiilor de risc care pot de          
termina separarea copilului de 
părinții săi.

1.Programe de ergoterapie în sectorul agricol și alimen-
tar:
a. Microferma „Macarena” (150 mp);
b. Livada de cireși (2 ha) și grădina de legume (1,5 ha);
c. Laborator Alimentar “papa’ Giuseppe”
În cadrul acestor programe, o mare parte dintre tinerii 
asociației își folosesc abilitățile contribuind la aspectele 

legate de autogospodărire 
și realizarea de resurse al-
imentare și produse finite. 
Ei își cultivă în același timp 
capacitățile și aptitudinile 
pentru muncă și socializare 
adecvată, în vederea creșterii 
șanselor de integrare socială 
și profesională.

2. Programe de socializare și 
recreere prin tabere și vacanțe 
în România și în Italia 
Beneficiarii acestor programe 
sunt tineri și adulți din Aso-
ciația Umanitară ”Il Chicco”, 
ocrotiți în sistem rezidențial și 
copiii din centrele de zi. Prin 
aceste programe se urmărește 

dezvoltarea creativității și capacitații de a visa, dezvol-
tarea siguranței de sine, prin schimburi de experiențe în 
medii noi și stimulante, relaxare și detensionare prin va-
canțe la mare sau stațiuni balneare.

SERVICII SOCIALE FURNIZATE DE CĂTRE ASOCIAȚIA UMANITARĂ “IL CHICCO” 

SERVICII SOCIALE FURNIZATE DE CĂTRE ASOCIAȚIA UMANITARĂ “IL CHICCO” 

MESAJUL FONDATOAREI ASOCIAȚIEI UMANITARE IL CHICCO 

”Privind în urmă și reparcurgând zilele mai importante din acești ani de viață petrecuți la Iași, cele dificile dar și 
cele minunate, cele grele dar și cele luminoase, cele pe care nu mi-am dorit să le fi trăit vreo dată și cele care au dat 
sens întregii mele existențe, nu pot spune decât MULȚUMESC!
Mulțumesc tuturor persoanelor din țara mea care au dăruit ceva din ei înșiși copiilor noștri.
Mulțumesc tuturor persoanelor române care au fost alături de copii noștri, i-au susținut, educat, sau însoțit în 
acești ani ajutându-i în dezvoltarea lor, văzându-i ca și persoane cu demnitate și valoare.
Mulțumesc persoanelor care ca și mine, au trăit în casele familiale, ca ”mame substitutive” și au alinat rănile aban-
donului și ale singurătății copiilor noștri.
Mulțumesc și acelor persoane care au încercat să pună obstacole în drumul nostru de restituire a drepturilor fun-
damentale a copiilor noștri, făcându-ne astfel să învățăm să-l căutăm mai profund pe Dumnezeu.”

17



3. Proiecte de reinserție socială:
    a. Proiectul de integrare socio-familială “Baieti de treaba” la Prislop- Maramureș. Aceas-
ta poveste a continuat cu unirea destinelor a două tinere beneficiare cu tineri din comuni-
tate, sprijiniți fiind de Fundația IHTIS prin renovarea locuinței pentru tinerii căsătoriți în 
cadrul proiectului “Copacul Vieții”. Aceștia au avut astfel o noua șansă la o viață normală, 
cu integrare în comunitate.
     b. Proiectul de integrare socio-profesională ”Il Volo” Iași 
Beneficiarii acestuia sunt tineri și adulți ocrotiți în trecut de către Asociația Umanitară 
”Il Chicco” în sistem rezidențial. Prin acest proiect se urmărește integrarea profesională în 
comunitate prin formarea deprinderilor de viață independentă și cultivarea capacităților și aptitudinilor pentru 
muncă, reintegrarea socio-familială a tinerilor prin oferirea posibilități de a coabita ca într-o familie, dar si dezvol-
tarea capacității tinerilor de a-și trăi independent și responsabil propria viață prin consiliere psihologică, socială 
și spirituală.

CENTRUL DE TERAPII HOLISTICE “Casa Barbara”
Adresa: Comuna Bârnova, Str. Sf. Maria nr. 81, jud. Iași
Redeschisă în 2015 deține ”sala della terra” pentru stimulare cognitivă, 
dezvoltarea limbajului, consiliere pentru deprinderi de viață indepen-
dentă, și programe educaționale particularizate nevoilor fiecăruia din-
tre beneficiari, individual sau în grup ”sala dell’aria” pentru psihoter-

apie individuală, terapia de 
integrare senzorială, ”sala 
del sole” pentru terapie prin 
muzică, dans de grup și ser-
bările comunitare. 
Este prevăzut de asemenea și 
un spațiu pentru piscina am-
niotică. În terapia amniotică 
interacțiunea corporală tactilă furnizează o hrană esențială dezvoltării 
identității, a siguranței, a protecției și a bunăstării. Este caracterizată 
printr-o intervenție de grup condusă de operatori specializați care țin 
cu iubire în brațe, într-o piscină specială încălzită la 35°, persoane care 
suferă puternic. Piscina amniotică este construită cu scopul de a reevo-
ca contactele primare, dintre făt și uter, nou născut și mamă.

SERVICII SOCIALE FURNIZATE DE CĂTRE ASOCIAȚIA UMANITARĂ “IL CHICCO” 

SERVICII SOCIALE FURNIZATE DE CĂTRE ASOCIAȚIA UMANITARĂ “IL CHICCO” 

Locuinta pentru tineri “Carmine” (2012- prezent) Adresa: Iași, B-dul Chimiei nr. 35, municipiul Iași
Deschisă din anul 1994, într-un apartament proprietate a Asociației Umanitare “Il Chicco”. Casa deține 4 dor-
mitoare, o sufragerie, o bucătărie, o mică spălătorie, 2 grupuri sanitare si 3 balcoane. Actualmente în casă sunt 
găzduite 4 foste beneficiare integrate complet în societate. Locuinta pentru tineri ”Patrizia” (2008-prezent)
Adresa: Comuna Bârnova, Str. Sf. Maria nr.81, jud. Iași Deschisă din anul 1998 si construită pe pământul din 
Bârnova al Asociației Umanitare     “Il Chicco”, deține 3 camere, o bucătărie și două grupuri sanitare. Actualmente 
funcționează ca locuință pentru foștii beneficiari deveniți autonomi profesional prin angajarea în funcția de asis-
tent personal pentru tinere si adulte din casele familiale.

”Mulțumesc multitudinii de îngeri ale caselor și copiilor noștri, care au încurajat și susținut sufletele noastre în 
fiecare clipă în mod tangibil - Mulțumesc mai ales vouă copiilor și tinerilor primiți în casele și în brațele noastre, 
vouă manifestarea pămîntească achipului divin, care v-ați încredințat nouă cu iubire necondiționată, pe care nu-
mai copiii știu să o exprime într-un mod atât de dezarmant.
- Mulțumesc pentru că ma-ți privit, văzând în mine ceea ce eu nu gândeam să fiu, o mamă puternică și tenace care 
cu siguranță ar fi îngrijit, apărat și niciodată abandonat. Pentru aceea privire încrezătoare eu am reușit să merg 
dincolo de slăbiciunea și nesiguranța mea...  
- Mulțumesc pentru toate cele o mie de ori în care m-ați gândit sau chemat ”mama Stefi” dăruindu-mi astfel o viață 
intensă și plină de sens.
Pentru fiecare dată când ați pronunțat către mine cuvântul mamă, o lacrimă din trecutul meu a fost ștearsă...
- Mulțumesc pentru că, chiar dacă majoritatea dintre voi nu pot citi sau înțelege ceea ce eu vă scriu acum, spiritul 
vostru înțelege căci este în eternă comuniune cu Dumnezeu și îngerii săi
Pentru fiecare dată când în mod aparent ați avut o mână întinsă spre mine, spiritul meu s-a închinat umil în fața 
spiritului vostru ”văzându-l” așa cum e: perfect, măreț și luminos.” 

Cu infinită dragoste, Mulțumesc, Stefania De Cesare
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ASOCIAȚIA UMANITARĂ “IL CHICCO”

ASOCIAȚIA UMANITARA “IL CHICCO” este membră în:
•  Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Ser-
vicii Sociale- FONSS
•  The International Society for Psychological and Social 
Approaches to Psychosis- Secția italiană- ISPS
•  European Association Service Providers for Persons with 
Disabilities- EASPD

ASOCIAȚIA UMANITARA “IL CHICCO”
Sediu: Sat Bârnova, Str. Sfânta Maria, nr. 81, județul Iași
CUI: 6448250
IBAN: RO21BRDE240SV10792732400 (RON)
IBAN:RO55BRDE240SV10793022400 (EURO)
www.asociatiaumanitarailchicco.org
casefamigliailchicco@gmail.com 

FINANTIATORI

Fondazione Charlemagne –Roma
Fondation Assistance Internationale – Lugano, Elveția
Regione Autonoma Trentino- Alto Adige
Provincia Autonoma di Trento
Comune Riva Del Garda
Amici del  Chicco, gruppi Napoli e Casarsa

SPONSORI ȘI DONATORI

Associazione V.A.R.O.M. Onlus –Riva del Garda, Trento
Associazione “Obiettivo Solidarietà” Banca d’ Italia Onlus –
Roma
Associazione MAIS Onlus –Roma

Kolpingfamilie Obererbach,Bruno Schneider-Germania 
Mons.Maffettone Alessandro e dr.Francesco d’Aquino
Associazione Aiutaci a Vivere – Napoli
Associazione “Il Rimorchietto” – Riva del Garda-Trento
Associazione Albero di Cirene Onlus - Bologna
Parrocchia Santa Maria Apparente- Napoli
Comunità di Base-Napoli
Fondazione Humaniter - Napoli
Associazione Erika onlus,san Giovanni in Bosco- Padova
Associazione Leon Bianco – Cormons-Gorizia
Rotary Club –Napoli nord est

COLABORATORI –PARTNERI

Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
AJPIS Iasi
Primăria Comunei Bârnova- Iași
Dispensarul Comunei Bârnova- Iași
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria 
Exilului Românesc 
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, UAIC Iași
Regione Emilia-Romagna
Provincia di Bologna
Provincia e Comune di Ferrara
Associazione Sementera Onlus- Perugia
Centro Osea, Reggio Emilia
Associazione Noi per Loro, Arco Trento
AGESCI Italia

COMI, Roma
Fondazione “Bambini in Emergenza” - Roma 
Casa-famiglia” La luna Casarsa”, Pordenone
Spitalul Sf. Maria-Iași
Grădinița nr.3 - Iași
Școala Generala Ionel Teodoreanu
Școala Coordonatoare Bârnova, Iași
Fundația IHTIS – Mănăstirea Prislop, Maramureș
Parohia “Intrarea Domnului in Ierusalim”-cart. Tătărași, Iași
Parohia “ Sfântului Ioan Botezătorul” –Bârnova, Iași
Fundația Solidaritate și Speranță - Iași
Hospice Casa Speranței – Brașov
Caritas Iasi
Caritas Satu Mare
Fundația Casa Speranței- Iași
Fundația Serviciilor Sociale Bethany -Iași
Asociatia Bunul Samaritean, Nicoresti-Galati


