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VIZIUNEA 

NOASTRĂ 

 

O lume în care toţi 

copiii şi adulţii cu 

surdocecitate pot 

deveni membri 

activi ai societăţii... 

 

CUVÂNT ÎNAINTE 

 

Dragi colegi  şi prieteni, 

Ca director al Fundaţiei Sense Internaţional 
(România) am încercat, alături de colegii mei 
de echipă, să conştientizăm opinia publică în 
privinţa unei dizabilităţi distincte – 
surdocecitatea. 
 
Activitatea Fundaţiei Sense Internaţional 
(România) se axează pe un grup ţintă 
conturat, persoanele cu surdocecitate.  

Deşi ne confruntăm cu o mulţime de 
dificultăți provenite, în principal, din faptul 
că surdocecitatea are o incidenţă  redusă,  
ne-am angajat şi am reuşit să desfăşurăm o 
activitate de un înalt profesionalism.  

Avem parteneri, oameni talentaţi şi cu multă 
experienţă în domeniul surdocecităţii; 
suntem dinamici, flexibili şi inovatori, de-a 
lungul anilor folosind diferite mijloace de 
sensibilizare a opiniei publice şi a factorilor 
de răspundere în legătură cu problemele care 
apar în viaţa persoanelor cu surdocecitate.  

Ţelul nostru este de a îmbunătăţi viaţa 
persoanelor cu surdocecitate şi a familiilor 
acestora. 

 

 

Cristiana Salomie 

Director  

Sense Internațional (România) 
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ANUL 2009 PE SCURT 

IANUARIE, FEBRUARIE, 
MARTIE... 
 
 

Sense Internațional (România) organizează 

seminarul „Abordarea comunicării la copiii cu 

surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple”, 

 la Timișoara. 36 de participanți, profesori 

psihopedagogi din întreaga țară, află ultimele 

noutăți în domeniul educării copiilor cu 

surdocecitate. 

 

Cinci membri ai echipelor multidisciplinare care 

lucrează cu nou-născuți și copii mici în cadrul 

programului de intervenție timpurie urmează un 

program de dezvoltare profesională de 10 zile  în 

Marea Britanie, cu sprijinul Sense International 

UK și Sense.   

 

 
APRILIE, MAI, IUNIE... 
 
 

 

Fundația ERSTE acordă Fundației Sense 

Internațional (România) PREMIUL DE 

RECUNOAȘTERE și PREMIUL PRACTICIENILOR 

în cadrul Galei ERSTE AWARD FOR SOCIAL 

INTEGRATION, pentru proiectul „Educație pentru 

copiii cu surdocecitate și deficiențe senzoriale 

multiple”. 

 

 

SI(R) instruiește o nouă serie de 25 de profesori 

psihopedagogi din toată țara, în cadrul Cursului de 

formare în domeniul surdocecității și deficiențelor 

senzoriale multiple, la Universitatea Babeș-Bolyai, 

Cluj-Napoca. 
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IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE... 
 
 
 

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și 

Sportului și Sense Internațional (România) au 

reînnoit acordul de cooperare privind educarea 

copiilor/ elevilor cu deficiențe senzoriale multiple.                  

La începutul anului școlar 2009 - 2010, numărul 

grupelor de copii cu surdocecitate/DSM a crescut 

considerabil, de la 19 la 33. 

 

 

Sense Internațional (România) se numără printre 

cele 10 organizații finaliste din cadrul Galei 

Premiilor în Educație, organizată de Fundația Dinu 

Patriciu. 

 

 
 
OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, 
DECEMBRIE. 
 
 

Programul de intervenție timpurie se extinde – un 

nou Centru de Sprijin în Intervenție Timpurie este 

deschis de către Sense Internațional (România) la 

Timișoara. 

 

 

Asociația Persoanelor cu Surdocecitate din România 

participă la 9-a Conferință Mondială Helen Keller, în 

Uganda. 

 

 

Cei 25 de profesori psihopedagogi urmează al doilea 

modul al Cursului de formare în domeniul 

surdocecității și deficiențelor senzoriale multiple și 

primesc acreditarea din partea SI(R) și a 

Universității Babeș-Bolyai . 
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Am facilitat testarea auditivă a 6,564 de 

nou-născuți în București, Oradea și Timișoara 

 

4 maternități din București, Oradea și 

Timișoara – implicate în programul de 
intervenție timpurie 

 

25 de copii beneficiază de programe de 

reabilitare individuală, în 3 Centre de Sprijin 

în Intervenție Timpurie 

 

134 de copii cu surdocecitate / deficiențe 

senzoriale multiple sunt incluși în 33 de 

grupe din 15 școli speciale 

 

25 de noi profesori psihopedagogi formați 

în domeniul surdocecității / deficiențelor 
senzoriale multiple, ajungându-se astfel la un 

total de 85 de profesori instruiți de către 

Sense Internațional (România) 

 

 

 

ANUL 2009 ÎN CIFRE 
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DESPRE SURDOCECITATE 
 

 
Surdocecitatea poate fi clasificată în funcție 
de trei criterii: 
 

1. Momentul apariției 
 
a) Congenitală 
b) Dobândită 

 Deficiență auditivă severă (surditate 
congenitală, surditate prelingvistică), 
deficiența vizuală apare mai târziu în 
dezvoltare 

 Deficiența vizuală congenitală 
(cecitate, ambliopie), deficiența 
auditivă aparând mai târziu în 
dezvoltare 

 Deficiența vizuală și auditivă apar în 
perioada tinereții, la vârsta adultă sau 
chiar la vârsta senectuții 

 
2. Gravitate 
 

 Cecitate totală asociată cu deficiență 
auditivă ușoară sau medie 

 Deficiență vizuală parțială 
(ambliopie) asociată cu hipoacuzie 

 Deficiență vizuală parțială asociată cu 
surditate (pre- sau postlingvistică) 

 Cecitate totală asociată cu surditate 
 
3. Modalitatea de aparitie 
 

 Bruscă 
 Progresivă în timp. 

 
 
 
Sursa: Evaluarea copilului cu surdocecitate – 
Îndrumător metodic, Andrea Hathazi 

 

CAUZE 

Cauze necunoscute 
Sindromul rubeolic congenital 
Sindromul Usher 
Alte cauze: 

 Prematuritatea 
 Traume perinatale 
 Sindromul Refsum  
 Infecţia cu citomegalovirus 
 Sindromul Hunter 
 Meningita 
 Encefalita 
 Sindromul CHARGE 
 Sindromul Down 
 Toxoplasmoza congenitală 
 Sifilis congenital 
 Sindromul Laurence-Moon-Bardet-

Biedl 
 Sindromul Rett 
 Medicamentaţie neadecvată, etc.

 

Surdocecitatea este o 
combinație de deficiență 
de văz și de auz, cu 
diferite grade de 
manifestare, care 
afectează în mod 
dramatic comunicarea, 
mobilitatea și accesul la 
informații.  

 

Vorbim de surdocecitate la un copil, dacă acesta și-a pierdut atât 
vederea, cât și auzul într-un asemenea grad, încât niciunul din cele două 
simțuri nu poate constitui o cale eficientă către informație. 
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REALIZĂRI CHEIE  

Sense 

Internaţional 

(România) – 

resursă cheie în 

domeniul 

surdocecităţii în 

România 

Legislaţia din 

România recunoaşte 

surdocecitatea ca 

dizabilitate distinctă 

Copilul cu 

surdocecitate este 

educabil şi are 

dreptul la educaţie 

Intervenţia timpurie 

– o şansă în plus în 

procesul de 

reabilitare a 

copilului cu 

surdocecitate 

Persoanele cu 

surdocecitate au 

dreptul de a 

comunica în 

limbajul propriu 

fiecăruia. 

DESPRE SENSE 

INTERNAȚIONAL 

(ROMÂNIA) 

Sense Internațional (România) împlinește 

în curând  10 ani de când  sprijină 

persoanele cu surdocecitate din România. 

BENEFICIARI 

Copiii cu surdocecitate 

Copiii cu deficienţe senzoriale multiple (DSM) 

Tinerii şi adulţii cu surdocecitate 

Familiile persoanelor cu surdocecitate şi 

deficienţe senzoriale multiple (DSM) 

Profesioniștii în educație și sănătate 

 

 

“În anul 2001, când am început 
activitatea, în România nu existau  
servicii dezvoltate pentru copiii cu 
surdocecitate, nu existau profesori 
specializați, nu exista nici măcar un 
cuvânt în dicționarul limbii române 
pentru acest tip de deficiență.  
 
Cu timpul, am reușit să schimbăm aceste 
aspecte, iar astăzi avem parteneri, 
oameni talentați și cu multă experiență 
în domeniu, cu ajutorul cărora încercăm 
să îmbunătățim viața persoanelor cu 
surdocecitate și a familiilor acestora.” 
 

 Cristiana Salomie 
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UNDE LUCRĂM? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MISIUNEA 

NOASTRĂ 

Să lucrăm în 

parteneriat cu 

persoanele cu 

surdocecitate, 

familiile acestora, 

personalul de îngrijire 

şi specialişti, pentru a 

avea certitudinea că 

toţi aceștia au acces 

la consiliere, 

oportunităţi şi sprijin. 

Școli speciale cu 

clase de copii cu 

surdocecitate/DSM 

Profesori 

instruiți 

de SI(R) 

Centre de 

Sprijin în 

Intervenție 

Timpurie 
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În Timișoara… 
 

… Intervenția Timpurie a debutat în octombrie 2009, odată cu 
deschiderea Centrului de Sprijin în Intervenție Timpurie, dotat 
cu o cameră de stimulare multisenzorială și o cameră de 
consiliere pentru părinți. 
 
… proiectul este dezvoltat ca un parteneriat între Sense 
Internațional (România) și Centrul Școlar pentru Educație 
Incluzivă Constantin Pufan, Spitalul Clinic de Obstetrică 
Ginecologie Dr. Dumitru Popescu, Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi de Protecţie a Copilului Timiș și Inspectoratul Școlar 
Timiș. 
 

... 827 de copii au beneficiat de screening auditiv în perioada 
octombrie – decembrie 2009. 
 
... 3 copii au beneficiat de servicii de intervenție timpurie în baza 
unor programe de reabilitare individuală, la Centrul de Sprijin în 
Intervenție Timpurie dezvoltat de Sense Internațional 
(România) în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă 
Constantin Pufan. 
 
... 3 specialiști în intervenție timpurie și 3 medici, membri ai 
echipei multidisciplinare, au fost instruiți și/sau sprijiniți de 
Sense Internațional (România). 
 

 

 
 

 

Prin programul de 

Intervenție Timpurie, 

am reușit să asigurăm 

nou-născuților și 

copiilor mici șansa de a 

beneficia de diagnostic, 

reabilitare și intervenție 

timpurie, cu sprijinul 

unor echipe 

multidisciplinare 

formate din doctori, 

psihopedagogi, 

psihologi, precum și 

părinți. 

 

 

 

Cinci membri ai echipelor multidisciplinare de la centrele de sprijin 
din București, Oradea și Timișoara, însoțiți de directorul SI(R) au 
participat la un program de dezvoltare profesională în perioada      
1 -11 martie 2009, la Londra. 
Specialiștii români au urmat un curs intensiv, participând la diverse 
activități practice la mai multe centre de specialitate, vizita fiind de 
un real folos. 

 

INTERVENȚIE TIMPURIE PENTRU 
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“În primul rând trebuie să specificăm că aproximativ 90% din informații le primim 

prin vedere. (…) Părțile creierului implicate în procesarea informației vizuale ating 

performanțele adultului în jurul vârstei de 7-8 ani. Depistarea timpurie a viciilor de 

refracție și corectarea lor va determina o dezvoltare normală a vederii copiilor, 

deoarece după această vârstă recuperarea este mult mai dificilă. Totodată, 

depistarea afecțiunilor ce amenință rapid deteriorarea vederii, retinopatia de 

prematuritate și glaucomul congenital, pot salva vederea copilului.”  

     

Dr. Adrian Burloiu, Medic Primar Oftalmologie 



În București… 
 

… Intervenția Timpurie a debutat în ianuarie 2007. 
 
… proiectul este dezvoltat ca un parteneriat între Sense 
Internațional (România) și Spitalul Clinic de Obstetrică 
Ginecologie Prof. Dr. Panait Sârbu, Spitalul Clinic de Obstetrică 
Ginecologie Dr. Ioan Cantacuzino, Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi de Protecţie a Copilului Sector 1 și Sector 3.  
 

... 1961 de copii au beneficiat de screening auditiv la cele 

două maternități în 2009. 
 
... 17 copii au beneficiat de servicii de intervenție timpurie în 
baza unor programe de reabilitare individuală, la Centrul de 
Sprijin în Intervenție Timpurie dezvoltat de Sense Internațional 
(România) în cadrul Grădiniței pentru Hipoacuzici din 
București. 
 
... 6 specialiști în intervenție timpurie și 6 medici, membri ai 
echipei multidisciplinare, au fost instruiți și/sau sprijiniți de 
Sense Internațional (România). 
 

În Oradea… 
 

… Intervenția Timpurie a debutat în noiembrie 2007. 
 
… proiectul este dezvoltat ca un parteneriat între Sense 
Internațional (România), Spitalul Clinic de Obstetrică 
Ginecologie Oradea, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi de 
Protecţie a Copilului Bihor și Inspectoratul Școlar Bihor. 
 

... 3776 de copii au beneficiat de screening auditiv în 2009. 

 
... 5 copii au beneficiat de servicii de intervenție timpurie în 
baza unor programe de reabilitare individuală, la Centrul de 
Sprijin în Intervenție Timpurie dezvoltat de Sense Internațional 
(România) în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă 
Oradea. 
 
... 2 specialiști în intervenție timpurie și 3 medici, membri ai 
echipei multidisciplinare, au fost instruiți și/sau sprijiniți de 
Sense Internațional (România). 

 

Acum, nou-născuților li 

se testează auzul și 

vederea la naștere, iar 

dacă sunt semne că ar 

exista probleme, aceștia 

încep un program 

individualizat de 

recuperare în cadrul 

centrelor noastre de 

sprijin în intervenție 

timpurie. 

 

 

 

 

COPIII CU SURDOCECITATE /DSM 
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„Desfăşurarea optimă şi eficientă a acestui program de screening al auzului la 
nou-născuţi va permite o detecţie precoce (prima lună de viaţă) a hipoacuziei 
bilaterale permanente, un diagnostic obiectiv al acesteia până la vârsta de 3 luni 
şi o intervenţie terapeutică adecvată (protezare sau implant cohlear) până la 
vârsta de 6 luni. Se asigură astfel, fără îndoială, condiţiile optime pentru achiziţia 
normală a informaţiilor sonore şi dezvoltarea normală a limbajului copilului.” 

Dr. Alexandru Pascu, Medic Primar ORL, Audiolog 



 
GRUPE PENTRU COPII CU SURDOCECITATE / 
DEFICIENȚE SENZORIALE MULTIPLE 
 
 
 

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și Sense 
Internațional (România) au reînnoit Acordul de cooperare 
privind educarea copiilor/elevilor cu deficiențe senzoriale 
multiple. Acest acord de cooperare a intrat în vigoare la data de 1 
septembrie 2009 și este valabil 2 ani școlari, cu posibilitatea 
prelungirii lui. Documentul a fost transmis tuturor școlilor 
implicate în dezvoltarea acestui program, precum și 
inspectoratelor școlare. 
 
La începutul acestui an școlar, numărul grupelor de copii cu 
surdocecitate/DSM din școlile speciale din țară a crescut 
considerabil. Față de 19 grupe cu 81 de copii în anul școlar 
trecut, în 2009-2010 numărul acestora a crescut la 33 de grupe 
cu 134 de copii. 
 
 
 

 

Prin programul de 
Educație pentru Copiii 

cu Surdocecitate/ 
Deficiențe Senzoriale 

Multiple, ne dorim 
îmbunătăţirea şi 

dezvoltarea de servicii 
educaţionale adecvate 

pentru copiii şi tinerii cu 
surdocecitate şi 

deficienţe senzoriale 
multiple (DSM). 

 

 
 

 
 

 
 

 

EDUCAȚIE PENTRU COPIII CU 
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CURS PENTRU PROFESORI PSIHOPEDAGOGI  

 
Cursul s-a desfășurat la Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-
Napoca, în două module: în iunie și în noiembrie 2009. 
 
 Cursul a fost susținut de Prof. Dr. Vasile Preda, Șeful Catedrei 
de Psihopedagogie Specială, Lect. Univ. Dr. Andrea Hathazi și 
Asist. Univ. Drd. Ioana Tufar, formatori în surdocecitate. 
 
La curs au participat 25 de profesori din 10 școli speciale din 
Cluj-Napoca, Timișoara, Oradea, Sibiu, Craiova, Iași, Târgu 
Frumos, Vaslui, Galați și București. 
 
Principalele teme au fost: definiții și delimitări conceptuale, 
caracteristici ale persoanelor cu surdocecitate / DSM, 
particularități ale evaluării funcționale a copiilor cu 
surdocecitate / DSM, etiologie (sindroame: Usher, CHARGE, 
Rett, rubeola congenitală, etc.), aspecte ale evaluării funcțiilor 
senzoriale, aspecte ale intervenției timpurii, orientare și 
mobilitate, comunicare și sisteme de comunicare. 
 

REȚEAUA NAȚIONALĂ A PROFESORILOR 
CARE LUCREAZĂ CU COPII CU 
SURDOCECITATE / DEFICIENȚE SENZORIALE 
MULTIPLE 

 

În lunile martie, respectiv noiembrie 2009, am organizat 
întâlnirile rețelei naționale a profesorilor care lucrează cu copii 
cu surdocecitate / deficiențe senzoriale multiple. 

Prima întâlnire, organizată la Timișoara, la care au participat 36 
de profesori, a avut ca temă „Abordarea comunicării la copiii 
cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple”. 

„Metode de evaluare funcțională a auzului și stimularea 
polisenzorială" au constituit tema celei de-a doua întâlniri, 
organizate la Cluj-Napoca. Au participat 43 de profesori. 

Acest program oferă 
copiilor șansa de a fi 

educați, folosind metode și 
tehnici specifice utilizate 

de către profesorii 
instruiți de SI(R) de-a 

lungul anilor. 
 

Datorită SI(R), școlile 
speciale din România au 

clase pentru copii cu 
surdocecitate/DSM unde 

predau profesori 
specializați în educarea 
copiilor cu probleme de 

văz și de auz. 

 

 

 

 

SURDOCECITATE / DSM 
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ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU 
SURDOCECITATE DIN ROMÂNIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR COPIILOR CU 

SURDOCECITATE DIN ROMÂNIA UNICUL SENS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 de membri în Bucureşti, Ilfov, Cluj, Suceava, 
Timişoara, Iaşi. 

Misiunea Asociației este promovarea drepturilor 
copiilor cu surdocecitate din România. 
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PARTENERI / FINANȚATORI 
 
 

PARTENERI/FINANȚATORI  
INTERNAŢIONALI: 
• Sense International UK 
• Sense  
• ERSTE Foundation 
• International Women’s Association of Bucharest 

 

PARTENERI  NAŢIONALI:  
 
PARTENERI STRATEGICI  
• Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului 
• Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap 
• Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului 
 
PARTENERI TEHNICI 
• 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 Constantin Pufan  Timişoara  
• Liceul Teoretic Iris Timişoara  
• Liceul pentru Deficienţi de Vedere Cluj Napoca  
• Liceul pentru Deficienţi de Auz Cluj Napoca  
• Şcoala Specială pentru Deficienţi de Auz Buzău  
• Grădiniţa Specială Fălticeni  
• Liceul Moldova pentru Deficienţi de Vedere Târgu Frumos  
• Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă  nr. 2 Sibiu  
• Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Senzorială Oradea  
• Grupul Școlar Vasile Pavelcu Iași 
• Școala de Arte și Meserii Paul Popescu Neveanu Galați 
• Centrul Școlar pentru Elevi cu Deficiențe Auditive Craiova 
• 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 din Oradea 
• Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. Dumitru Popescu din Timișoara 
• Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi de Protecţie a Copilului Bucureşti, Sector 1 și 3 
• Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi de Protecţie a Copilului Bihor 
• Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi de Protecţie a Copilului Timiș 
• Inspectoratul Școlar Bihor 
• Inspectoratul Școlar Timiș 

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. 
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EVENIMENTE  
 

 
 

Premiul Fundației ERSTE 
pentru Integrare Socială 2009 
 

Premiul Fundației ERSTE pentru Integrare 
Socială este acordat anual pentru proiecte 
creative care au contribuit la îmbunătățirea vieții 
beneficiarilor, la schimbarea socială și crearea 
unei societăți a egalității de șanse. 

 
Programul Educație pentru Copiii cu 
Surdocecitate / Deficiențe Senzoriale Multiple  a 
fost recunoscut prin două distincții, primite de 
Sense Internațional (România) în cadrul 
Premiilor Fundației ERSTE pentru Integrare 
Socială 2009:  
 

Premiul de Recunoaștere         
(în valoare de 10.000 euro) și Premiul Practicienilor 

 
 

 

 

 

RAPORT FINANCIAR 
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VENITURI 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHELTUIELI 2009 
Resurse umane 281.782 lei 
Administrație 53.635 lei 
Programe 520.472 lei 
TOTAL 855.889 lei 

 
 
 
 
 
 

RECAPITULAȚIE 
Sold la 31.12.2008 94.515 lei 
Venituri  853.301 lei 
Cheltuieli 855.889 lei 
Sold la 31.12.2009 91.927 lei 

Proiect PHARE 34.716 lei 
Donații interne 1.500 lei 
Donații externe 40.721 lei 
Fundația ERSTE 43.000 lei 
Fundația James Tudor 78.200 lei 
Fundația MEDICOR 138.000 lei 
Sense International  517.164 lei 
TOTAL 853.301 lei 
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ENGLISH SUMMARY 

EDUCATION FOR DEAFBLIND AND 
MULTISENSORY IMPAIRED CHILDREN IN 
ROMANIA 

The objective of the project is to develop and improve adequate 
educational services for deafblind/MSI children and young 
adults.  
This project is developed in partnership with the Ministry of 
Education, Research, Youth and Sports.The Education for 
Deafblind/MSI children programme makes it possible for 134 
deafblind/MSI children in Romania to attend school and learn, 
using specific methods and techniques taught by teachers for 
special needs trained by SI(R).  
15 special schools in Romania now have 33 deafblind classes and 
85 teachers trained in working with children who are deafblind 
or multisensory impaired. 
In June 2009, the Education for Deafblind and Multisensory 
Impaired Children project received the Recognition Award and 
the Practitioners’ Award during the ERSTE Awards for Social 
Integration.  
 
 
 

EARLY INTERVENTION FOR DEAFBLIND AND 
MULTISENSORY IMPAIRED CHILDREN IN 
ROMANIA 

The objective of the project is to ensure that deafblind babies and 
young children in Romania benefit from diagnosis, rehabilitation 
and early intervention as early as possible.  
This complex project, involving 4 maternity units (2 in Bucharest, 
1 in Oradea and 1 in Timisoara), 3 early intervention support 
centres (1 in Bucharest, 1 in Oradea and 1 in Timisoara), as well 
as other state institutions, is implemented with the support of 
multi-disciplinary teams of professionals in education, health, 
social services and family members.  
Through this programme, babies are screened, identified and 
assessed in hospitals (19,361 babies have been screened since 
the beginning of the project), and then benefit from rehabilitation 
services in the early intervention support centres (25 children 
have been receiving early intervention services). 
 
 

KEY 
ACHIEVEMENTS 
 
 
 
 
 

Sense International 
(Romania) – a key 
resource in the field 
of deafblindness in 
Romania 
 
Romanian legislation 
recognizes 
deafblindness as a 
distinct disability 
 
Deafblind people 
have the right to 
communicate using 
their own specific 
language 
 
Deafblind children 
and educable and 
have the right to 
education 
 

Early intervention      

–  a chance for the 

rehabilitation of 

deafblind children 
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 ECHIPA 

 
csalomie@senseint.org.ro 

 
eczondi@senseint.org.ro 

 
gsal@senseint.org.ro 

 
rantonie@senseint.org.ro 

 
tseiciuc@senseint.org.ro 

Cristiana 

Salomie   

Director 

Etelka 
Czondi 
 
Coordonator 
programe 

George 
Salomie 
 
Manager 
financiar 

Ramona 
Antonie 
Coordonator 
resurse 
umane 

Teodora 
Seiciuc 
Asistent 
director, 
Coordonator 
relaţii publice 
/comunicare 

Sense Internaţional (România) 
Bd. Timişoara, nr. 27 

Bl. D, sc. B, ap. 23 
Sector 6, Bucureşti 

Tel/fax: 0040 21 413 90 40 
Tel: 0040 311 075 236 
www.surdocecitate.ro 

 

CUM NE PUTEŢI AJUTA? 
SPONSORIZĂRI şi DONAŢII SE POT FACE ÎN : 

CONTUL ÎN LEI: 
RO05 RNCB 0077 0502 3229 0001 deschis la BCR Sector 6 

CONTUL ÎN EURO: 
RO48 RNCB 0077 0502 3229 0003 deschis la BCR Sector 6 

DIRECŢIONÂND 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT 
Denumire entitate nonprofit: 

SENSE INTERNATIONAL (ROMÂNIA)  
Cod de identificare fiscală: 13833304 

Cont bancar (IBAN): RO05 RNCB 0077 0502 3229 0001 
 

 
 
 
 

http://www.surdocecitate.ro/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sense Internaţional 
(România) 

Bd. Timişoara, nr. 27 
Bl. D, sc. B, ap. 23 

Sector 6, Bucureşti 
Tel/fax:  

0040 21 413 90 40 
Tel: 0040 311 075 236 
www.surdocecitate.ro 

 

                        
                ÎMPREUNĂ PENTRU PERSOANELE CU SURDOCECITATE DIN ROMÂNIA 

 

http://www.surdocecitate.ro/

