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Clase speciale pentru copii cu surdocecitate
Centre de sprijin pentru intervenţie timpurie
Membri ai Asociaţiei Persoanelor cu Surdocecitate din România
Membri ai Asociaţiei Părinţilor Copiilor cu Surdocecitate din România
Cadre didactice pregătite în domeniul surdocecităţii

CUVÂNT ÎNAINTE
Programele Fundaţiei Sense Internaţional (România) în anul 2008 au
fost stabilite în concordanţă cu priorităţile strategice ale organizaţiei.
Activităţile prin care s-au derulat programele au fost duse la bun sfârşit
printr-o muncă făcută cu profesionalism şi dăruire de către membrii echipei,
aducându-ne rezultate remarcabile, multe satisfacţii şi o recunoaştere a
seriozităţii şi eficienţei noastre din partea instituţiilor guvernamentale cu care
lucrăm în parteneriat, din partea partenerilor noştri tehnici precum şi din
partea reprezentanţilor altor ONG-uri cu care colaborăm.
În anul 2008 ne-am axat pe trei programe importante, raportul anual
făcând referire la fiecare pe rând, indicatorii calitativi şi cantitativi fiind dovezi
obiective ale muncii noastre.
În cuvântul meu mă voi referi la programul de intervenţie timpurie
iniţiat în urmă cu 3 ani, cu rezultate vizibile însă începând cu anul 2008.
Sunt ţări în Europa al căror nivel de dezvoltare este incomparabil mai bun
decât al Romaniei, dar programele de intervenţie timpurie sunt şi acolo la
început de drum.
Iniţiativa organizaţiei noastre de a conduce un program de intervenţie
timpurie în parteneriat cu două maternităţi din Bucureşti şi maternitatea din
Oradea, precum şi cu Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a
Copilului din Oradea şi Bucureşti, sectoarele 1 si 3, s-a concretizat printr-un
program de screening auditiv la nou-născut şi programe de stimulare
senzorială în centre de intervenţie timpurie, înfiinţate de organizaţia noastră
în Bucureşti, la Grădiniţa pentru Hipoacuzici şi în Oradea, la Centrul Şcolar
pentru Educaţie Incluzivă Senzorială.
În ţări cum este Anglia, unde serviciile de audiologie şi recuperare
auditivă a copiilor mici sunt bine puse la punct, hipoacuzia este depistată în
jurul vârstei de 18 luni, pe când în Romania hipoacuzia este depistată mult
prea târziu (3,4,5 ani ) pentru a se realiza o dezvoltare bună a vorbirii.
Programul iniţiat de noi oferă o şansă nesperată copiilor depistaţi cu
probleme de văz si auz la o vârstă cât mai mică.
SI(R) a dotat două maternităţi din Bucureşti şi Oradea cu aparate
performante de screening al auzului la nou-născut bazat pe OEA –
otoemisiuni acustice şi AABR - potenţiale evocate auditive determinate
automat, tehnologii care permit o testare a auzului la nou-născut în timpul
somnului lui natural.
În ciuda greutăţilor financiare cu care ne luptăm permanent pentru a
sprijini persoane cu surdocecitate şi persoane cu deficienţe senzoriale
multiple, SI(R) a reuşit să atingă obiectivele majore ale anului 2008 printr-o
muncă de echipă, facută cu competenţă şi devotament .
În cadrul echipei noastre există compatibilitate, înţelegere reciprocă,
viziuni şi motivaţii comune, centrate pe acceptarea scopului propus, o
discretă camaraderie şi foarte multă dăruire.
Probabil ca acesta este motivul succesului nostru.
Pentru tot ce am reuşit împreună în acest an, doresc să mulţumesc
membrilor echipei Sense International (Romania)!

Cristiana Salomie, Director
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“Fundaţia

Sense Internaţional (România), patronată de
organizaţia britanică Sense International, a desfăşurat şi desfăşoară în
continuare o bogată şi fructuoasă activitate destinată sporirii calităţii vieţii
persoanelor cu deficienţe senzoriale multiple (surdocecitate).
Apreciem mai ales faptul că multe dintre aceste activităţi sunt
rodul unor proiecte câştigate prin concurs, precum şi ale bunei colaborări cu
Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi cu instituţiile de învăţământ superior, mai
ales cu Catedra de psihopedagogie specială de la Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţe ale Educaţiei din Cluj-Napoca.
Dintre programele şi activităţile desfăşurate le remarcăm pe
următoarele:
Intervenţia timpurie în educarea copiilor cu deficienţe senzoriale
multiple, din cadrul unor instituţii din Bucureşti, Cluj-Napoca, Oradea,
Timişoara etc.;
Activităţile destinate persoanelor adulte cu surdocecitate (Centrul
de la Timişoara înfiinţat la iniţiativa şi cu sprijinul fundatiei Sense International
(România);
Cursurile şi workshopurile organizate pentru dobândirea
competenţelor teoretice şi practice de către persoanele care au devenit
formatori, desfăşurate cu sprijinul M.E.C. şi al catedrei de psihopedagogie din
Cluj-Napoca;
Cursurile de specializare şi de perfecţionare pentru
psihopedagogii care lucrează sau doresc să lucreze cu persoane cu
surdocecitate, cursuri şi wokshopuri desfăşurate cu sprijinul M.E.C. şi al
catedrei de psihopedagogie din Cluj-Napoca;
Schimburile de experienţă intrenaţionale pentru formatori şi
pentru psihopedagogii care lucrează cu persoane cu surdocecitate;
Publicarea unor materiale informative despre caracteristicile şi
posibilităţile de educare şi reablitare a persoanelor cu surdocecitate;
Cuprinderea în fiecare an a tot mai multe persoane – copii, tineri,
adulţi cu surdocecitate – în sistemul de educaţie, reabiltare şi recuperare.
Toate aceste activităţi sunt rodul competenţelor manageriale ale
conducerii fundaţiei Sense Internaţional (România) şi a deschiderii spre
colaborări fructuoase cu diferite instituţii din ţară şi din străinătate.”

Cluj-Napoca, 2009
Prof. Dr. VASILE PREDA
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DESPRE NOI...
•

Surdocecitatea este o combinaţie de deficienţă de văz şi de
auz, cu diferite grade de manifestare, care afectează în mod
dramatic comunicarea, mobilitatea şi accesul la informaţii.

•

Persoanele cu deficienţe senzoriale multiple (DSM) sunt
persoane cu diferite grade de deficienţă vizuală şi/sau auditivă,
combinată cu dificultăţi de învăţare şi posibile dizabilităţi fizice,
care creează probleme grave de comunicare, dezvoltare şi
educaţie.
VIZIUNEA noastră este lume în care toţi copiii şi toţi adulţii
cu surdocecitate pot deveni membri activi ai societăţii.
MISIUNEA Sense Internaţional (România) este de a lucra în
parteneriat cu persoanele cu surdocecitate, familiile acestora,
personalul de îngrijire şi specialişti, pentru a avea certitudinea că toţi
cei care suferă şi întâmpină greutăţi din cauza surdocecităţii au acces
la consiliere, oportunităţi şi sprijin.

OBIECTIVE
Copiii cu surdocecitate şi
deficienţe senzoriale
multiple (DSM) vor
beneficia de diagnostic,
tratament şi intervenţie
timpurie cu sprijinul unei
echipe multi-disciplinare.

Copiii şi tinerii cu surdocecitate
şi DSM vor avea acces la
servicii educaţionale adecvate,
îmbunătăţind şansa acestora
de a trăi o viaţă independentă.

Adulţii cu surdocecitate vor
avea acces la servicii
vocaţionale/ ocupaţionale,
îmbunătăţind şansa
acestora de a trăi o viaţă
independentă.

Comunitatea şi autorităţile vor
deveni mai conştiente de nevoile
specifice ale persoanelor cu
surdocecitate şi îşi vor asuma
responsabilitatea pentru furnizarea
de servicii adecvate la nivel
naţional.

BENEFICIARII Sense Internaţional (România)
Copiii cu surdocecitate
Copiii cu DSM
Părinţii şi fraţii copiilor cu surdocecitate şi DSM
Adulţii cu surdocecitate şi familiile lor
3

INTERVENŢIE TIMPURIE
OBIECTIV
Îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor cu surdocecitate şi DSM, prin
crearea instrumentelor necesare pentru diagnostic, tratament şi
intervenţie timpurie

Programul de intervenţie timpurie a fost demarat în 2005. Este un
program complex, dezvoltat cu sprijinul unei echipe multidisciplinare
formate din profesionişti din educaţie, sănătate şi servicii sociale.
Scopul acestui program este de a:
– identifica şi evalua copiii în situaţie de risc de surdocecitate
– oferi servicii de reabilitare
– oferi consiliere familiilor.
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Centralizare
screening auditiv 2008
Oraş
Spital

Număr
nounăscuţi
testaţi
auditiv
TOTAL

Bucureşti
SCOG „Prof.
Dr. Panait
Sârbu”

3710

Oradea
SCOG „Dr. Ioan
Cantacuzino”

56

SCOG Oradea

4618

8384

Dezvoltat în Bucureşti, prin parteneriatul cu Spitalul Clinic de
Obstetrică Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu”, Grădiniţa pentru
Hipoacuzici şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi de Protecţie a
Copilului Sector 1 şi 3 din Bucureşti şi în Oradea, prin parteneriatul cu
Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie, Centrul Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă Senzorială şi Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi de Protecţie a Copilului din Oradea, începând cu anul 2008
acest program a fost extins în Bucureşti la Spitalul Clinic de Obstetrică
Ginecologie „Dr. Ioan Cantacuzino”.
Acest lucru a fost posibil ca urmare a aprobării cererii de sponsorizare
depusă la organizaţia International Women’s Association pentru
dotarea spitalului cu un aparat de screening auditiv.
În Bucureşti, 9 copii beneficiază de serviciile Centrului de Sprijin din
cadrul Grădiniţei pentru Hipoacuzici şi în Oradea, 3 copii beneficiază
de serviciile Centrului de Sprijin din cadrul Centrului Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă Senzorială.
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EDUCAREA COPIILOR CU
SURDOCECITATE ŞI DSM
OBIECTIV
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea de servicii educaţionale adecvate
pentru copiii şi tinerii cu surdocecitate şi DSM

DESCRIERE
Programul educaţional se desfăşoară în parteneriat cu Ministerul
Educaţiei şi Cercetării, în cadrul oferit de acordul de cooperare privind
“Educarea copiilor / elevilor cu DSM în România”, semnat la 14
octombrie 2004 pentru o perioadă de 5 ani.
În cadrul acestui program funcţionează o reţea a profesorilor încadraţi
la grupele de copii cu surdocecitate şi DSM, care se întâlnesc de
două ori pe an, pe diferite teme de interes din activitatea lor. Întâlnirea
din 21-23 martie 2008 a avut ca temă „Importanţa evaluării
funcţionale în programul de recuperare a copiilor cu surdocecitate şi
DSM”, iar întâlnirea din 17-19 octombrie 2008 a avut ca temă
„Aplicarea curriculumului pentru copii cu surdocecitate/ DSM în
procesul educaţional”. Întâlnirile s-au desfăşurat la Universitatea
Babeş-Bolyai.
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CURRICULUM PENTRU COPIII CU
SURDOCECITATE/DSM – UN
SUCCES MAJOR
Pentru finalizarea şi avizarea
curriculei pentru surdocecitate
de către Centrul Naţional
pentru Curriculum şi Evaluare
în Învăţământul Preuniversitar
(CNCEIP) care funcţionează
în subordinea Ministerului
Educaţiei şi Cercetării, s-a
format un grup de lucru. Din
grupul de lucru au făcut parte
formatorii
naţionali
în
surdocecitate şi specialişti
care au lucrat la elaborarea
curriculei pentru surdocecitate. Grupul s-a întâlnit în mai
multe sesiuni de lucru la
Grădiniţa pentru Hipoacuzici
din Bucureşti.

REZULTATE
•
•
•

40 de cadre didactice active
în cadrul network-ului cu
întâlniri bianuale
11 formatori naţionali în
domeniul surdocecităţii
19 grupe de copii cu
surdocecitate/ DSM în şcolile
speciale din ţară din care 2
grupe înfiinţate la începutul
anului şcolar 2008-2009

Curriculum pentru clasele/grupele din învăţământul special sau de
masă care şcolarizează elevi cu surdocecitate/ deficienţe senzoriale
multiple (DSM) a fost aprobat prin Ordin al Ministrului Educaţiei şi
Cercetării nr. 5243/01.09.2008.
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LOBBY ŞI ADVOCACY
OBIECTIV
Creşterea nivelului de
conştientizare a opiniei
publice, a comunităţii şi a
autorităţilor cu privire la
surdocecitate şi
problematica specifică
acestei dizabilităţi.

DESCRIERE
Promovarea unei societăţi incluzive, în care drepturile persoanelor cu
surdocecitate şi ale persoanelor cu dizabilităţi multiple să fie
respectate, dându-le astfel posibilitatea să aibă un rol activ în
societatea românească, este unul din principalele obiective ale Sense
Internaţional (România). Surdocecitatea nu era recunoscută ca
dizabilitate distinctă înainte de 1999, când Sense Internaţional
(România) şi-a început activitatea.
De atunci, organizaţia noastră a militat permanent pentru
recunoaşterea acestei dizabilităţi, iar persoanelor cu surdocecitate să
li se ofere toate condiţiile pentru a se putea integra în societate.
Un prim pas pentru a atinge această recunoaştere a fost facilitarea
creării a două noi organizaţii: Asociaţia Persoanelor cu Surdocecitate
din România şi Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Surdocecitate din
România „Unicul Sens”, care au devenit partenerii noştri în
demersurile cu autorităţile naţionale şi locale.
REZULTATE
Recunoaşterea oficială a surdocecităţii ca dizabilitate distinctă
oferă oportunitatea persoanelor cu surdocecitate să beneficieze de
servicii adecvate – medicale, educative, sociale, etc.
Ca urmare a acestei legi, persoanele cu surdocecitate din România
se regăsesc în statisticile oficiale ale Autorităţii Naţionale pentru
Persoanele cu Handicap.
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Asociaţia Persoanelor
cu Surdocecitate
din România
Partener SI(R)
Asociaţia Persoanelor cu Surdocecitate din România este o
persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial,
neguvernamentală, neangajată politic, independentă de instituţiile
publice sau private, cu sediul în Timişoara, constituită în anul 2004 cu
aportul patrimonial al Fundaţiei Sense Internaţional (România).
Misiunea Asociaţiei este de a sprijini integrarea în comunitate a
persoanelor cu surdocecitate prin promovarea egalizării şanselor
acestora, fără deosebire de vârstă, sex, capacitate fizică şi mentală.
Asociaţia Persoanelor cu Surdocecitate din România, prin Centrul de Zi
“Helen Keller”, desfăşoară activităţi care au ca scop îmbunătăţirea
calităţii vieţii, integrarea socială, recuperare, valorificarea potenţialului
lucrativ al persoanelor cu surdocecitate. La deschiderea sa, Centrul de
Zi pentru adulţi cu surdocecitate, a fost o premieră pentru România,
posibilă datorită proiectelor derulate în comun de Fundaţia Sense
Internaţional (România) şi Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu
Handicap.

ASOCIAŢIA PERSOANELOR
CU SURDOCECITATE
DIN ROMÂNIA
Str. Nicolae Filipescu nr. 6,
ap. 15, Timişoara, România
Tel/fax: 0256 474 125
E-mail: apsrhkeller@yahoo.com

ELENA GHERGHEL – PREŞEDINTE
gelena_ro@yahoo.com
CAMELIA PĂIAN – DIRECTOR
paian_camelia@yahoo.com
LUMINIŢA BĂRBULESCU – ASISTENT
SOCIAL
apsrhkeller@yahoo.com
ŞTEFAN BOBOCEL –
ASISTENT DIRECTOR / INTERPRET
b_stefan.apsr@yahoo.com
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Asociaţia Părinţilor
Copiilor cu
Surdocecitate din
România
UNICUL SENS
Partener SI(R)
Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Surdocecitate din România „Unicul
Sens” este o organizaţie neguvernamentală, non-profit cu sediul în
Bucureşti. Asociaţia a fost înfiinţată în anul 1999 cu sprijinul Sense
International Marea Britanie şi are scop umanitar, fiind dedicată
îmbunătăţirii situaţiei copiilor cu surdocecitate. Asociaţia numără la
ora actuală peste şaptezeci (70) de membri în Bucureşti, Ilfov, Cluj,
Suceava, Timişoara, Iaşi.
Obiectivele Asociaţiei sunt:
Includerea copiilor şi tinerilor cu surdocecitate în societate şi
recunoaşterea drepturilor lor;
Schimbarea mentalităţii şi atitudinii societăţii faţă de copiii şi tinerii cu
surdocecitate;
Creşterea rolului familiei în evaluarea nevoilor copiilor şi tinerilor cu
surdocecitate;
Implicarea Asociaţiei ca partener direct în procesul de reabilitare a
copiilor şi tinerilor cu surdocecitate;
Acordarea de asistenţă pentru crearea de servicii de reabilitare
specifice pentru copiii cu surdocecitate.
ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR
COPIILOR CU SURDOCECITATE
DIN ROMÂNIA UNICUL SENS
Aleea Parva nr. 3-5
Sector 6, Bucureşti
Tel/fax: 021 444 2258
www.uniculsens.org.ro
DUMITRU CIOIU VLĂDESCU –
PREŞEDINTE
office@uniculsens.org.ro
ALINA DINCĂ – COORDONATOR
APCSR UNICUL SENS
uniculsens@yahoo.com
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Creşterea capacităţii organizaţiilor
persoanelor cu surdocecitate de a
milita pentru respectarea
drepturilor specifice,
PHARE/2005/017-553.01.02
OBIECTIV GENERAL
Promovarea unei societăţi incluzive, în care drepturile persoanelor cu
surdocecitate să fie respectate, dându-le astfel posibilitatea să joace un
rol deplin şi activ în societatea românească.
Obiectiv specific:
Consolidarea capacităţii Asociaţiei Persoanelor cu Surdocecitate din
România de a promova şi susţine drepturile persoanelor cu
surdocecitate din România.
DESCRIERE
Acest proiect a demarat la 19 decembrie 2007, pe o perioadă de 10 luni
şi s-a finalizat la 18 octombrie 2008. Proiectul a fost implementat în
parteneriat cu Asociaţia Persoanelor cu Surdocecitate din România
(APSR) şi a avut o valoare de 49,974.35 Euro, din care 43,974.35 au
fost asiguraţi prin Programul PHARE.

Curs de management organizaţional
7-8 aprilie 2008, Timişoara

Curs de scriere de proiecte
5-6 mai 2008, Timişoara
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PROIECTUL PHARE ÎN IMAGINI

Sesiune de consiliere juridica
10-11 iunie 2008, Arad

„Rolul autorităţilor locale în îmbunătăţirea
calităţii vieţii persoanelor cu surdocecitate”
17 septembrie 2008, Timişoara
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Curs de comunicare, orientare, mobilitate
7-11 iulie 2008, Băile Herculane

Masa rotundă „ÎMPREUNĂ CU ŞI
PENTRU PERSOANELE CU
SURDOCECITATE”,
8 octombrie 2008, Timişoara

Parteneri
Sense Internaţional
(România) se bazează pe
angajamentul şi expertiza
organizaţiilor partenere,
pentru a se asigura că un
număr cât mai mare de
persoane cu surdocecitate
vor beneficia de sprijinul
necesar.

PARTENERI TEHNICI
•
•
•
•

•

•
•
•

PARTENERI
INTERNAŢIONALI:
Sense International UK
Sense UK
Sense Scotland
PARTENERI NAŢIONALI:

•
•
•
•

PARTENERI STRATEGICI
Ministerul Educaţiei, Cercetării
şi Inovării
Ministerul Sănătăţii Publice
Autoritatea Naţională pentru
Persoanele cu Handicap
Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Drepturilor Copilului

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

PARTENERI SPRIJINIŢI
FINANCIAR
Asociaţia Părinţilor Copiilor cu
Surdocecitate din România
UNICUL SENS
Asociaţia Persoanelor cu
Surdocecitate din România

•
•

Universitatea Babeş – Bolyai,
Catedra de Psihopedagogie
Specială
Grădiniţa pentru Hipoacuzici
Bucureşti
Şcoala pentru Deficienţi de Vedere
Bucureşti
Şcoala Speciala nr.6 "Sf. Nicolae"
Bucureşti
Şcoala pentru Deficienţi de Auz nr.2
"Sf. Maria" Bucureşti
Centrul Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă "C. Pufan" Timişoara
Liceul Teoretic "Iris" Timişoara
Liceul pentru Deficienţi de Vedere
Cluj Napoca
Şcoala Specială pentru Deficienţi de
Auz Buzău
Grădiniţa Specială Fălticeni
Liceul "Moldova" pentru Deficienţi de
Vedere Tg Frumos
Centrul Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă Sibiu
Centrul Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă Senzorială Oradea
Spitalul Clinic de Obstetrică
Ginecologie Prof. Dr. Panait Sârbu
din Bucureşti
Spitalul Clinic de Obstetrică
Ginecologie Dr. Ioan Cantacuzino
din Bucureşti
Spitalul Clinic de Obstetrică
Ginecologie Oradea
Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi de Protecţie a Copilului
Bucureşti, Sector 1 şi 3
Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi de Protecţie a Copilului
Bihor
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Raport financiar
2008
Venituri 2008

LEI

%

Proiect Phare

75.500

9,26

Donaţii interne

39.960

4,90

Donaţii externe

17.645

2,16

Proiecte susţinute de
trusturi, corporaţii UK

370.310 45,40

Proiecte susţinute de
SI UK

312.280 38,28

TOTAL

815.695 100,00

Cheltuieli 2008

LEI

Resurse umane

201.620 24,60

Activităţi

129.495 15,80

Administrative

46.720

Programe

441.764 53,90

TOTAL

819.599 100,00

14

%

5,70

Recapitulaţie

Suma LEI

Sold la 31.12.2007

26.407

Venituri

815.695

Cheltuieli

819.599

Sold 31.12.2008

22.513

Planuri de viitor
INTERVENŢIE TIMPURIE
Vom dezvolta un parteneriat cu Ministerul Sănătăţii Publice
Vom extinde programul de intervenţie timpurie la Timişoara
Vom continua să promovăm importanţa intervenţiei timpurii, în scopul îmbunătăţirii
calităţii vieţii copiilor cu surdocecitate şi DSM (nou-născuţi şi copii mici), dezvoltând
intrumentele necesare pentru diagnostic timpuriu, tratament şi intervenţie

EDUCAŢIE
Vom consolida parteneriatul şi colaborarea cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Inovării
Vom continua să furnizăm sprijin tehnic profesorilor, şcolilor, grupelor de
surdocecitate – pentru a consolida şi îmbunătăţi serviciile educaţionale adresate
copiilor cu surdocecitate/DSM astfel încât aceştia să-şi atingă potenţialul
Vom dezvolta o nouă componentă în domeniul instruirii profesorilor, elementul
vocaţional, în scopul creşterii gradului de cunoaştere în domeniu, astfel încât tinerii
adulţi cu surdocecitate/DSM să poată deveni membri activi ai societăţii

LOBBY ŞI ADVOCACY
Vom continua eforturile de creştere a nivelului de conştientizare asupra problematicii
surdocecităţii la nivelul comunităţii, promovând o societate incluzivă în care
drepturile persoanelor cu surdocecitate/DSM sunt recunoscute şi respectate.
Vom furniza asistenţă tehnică şi financiară celor două organizaţii pe care le-am creat
şi sprijinit de-a lungul anilor: Asociaţia Persoanelor cu Surdocecitate din România şi
Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Surdocecitate din România – UNICUL SENS, pentru
Ca acestea să devină organizaţii independente şi sustenabile.
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English Summary
Vision:
Our vision is of a world in which all deafblind children and adults can be full and active
members of society.
Goal(s):
Deafblind/MSI children and young people in Romania receive adequate educational
services
Deafblind/MSI babies in Romania access early diagnosis, treatment and intervention
Awareness on deafblindness is increased at the level of the community and national/local
authorities

EARLY INTERVENTION
Objectives:
1. To promote the importance of early intervention at the level of local/national
authorities and community
2. To develop and strengthen the necessary tools for early diagnosis,
treatment and intervention for deafblind/MSI babies (in Bucharest, Oradea and
Timisoara)
3. To develop the EI programme as a best practice model to be replicated in
other areas of the country

EDUCATION
Objectives:
1. Improve the quality of educational services provided for deafblind/MSI
children by strengthening the teachers’ network and increasing the number of
specialists
2. Develop a new component within teacher training on vocational training.
3. Increase the involvement of parents throughout the whole education
process of their children

LOBBY AND ADVOCACY
Objectives:
1. Increase awareness on deafblindness at the level of the community
and national/local authorities
2. Strengthen the capacity of the Association of Deafblind People in
Romania (APSR) to promote the rights of deafblind people
3. Strengthen the capacity of the Association of Deafblind Children’s
Parents in Romania (APCSR) to promote the rights of deafblind children
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