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Dacă respectăm persoanele cu
surdocecitate, rolul nostru este acela
de a le oferi oportunitatea să își
trăiască viața asa cum este ea, cu
bune și cu rele. Am încercat să
realizăm acest lucru încă de când neam înființat ca organizație.

În calitate de director al unei
organizații cu o echipă mică, dar cu
un istoric de succes, respectată și, cu
siguranță, având visuri ambițioase,
una din prioritățile mele este aceea de
a mă asigura că beneficiarii noștri au
parte de servicii de calitate, iar colegii
mei sunt mulțumiți de munca
desfăşurată.

În ciuda varietății rolurilor pe care
fiecare dintre noi le jucăm pentru a
răspunde nevoilor unui grup extrem
de eterogen de copii cu dizabilități,
sunt conștientă de valorile echipei
mele și încerc cât de mult pot să îmi
încurajez colegii să își dezvolte
aptitudinile profesionale și aspirațiile
personale.
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Cristiana Salomie
Director

VIZIUNEA NOASTRĂ

O lume în care toţi copiii şi adulţii cu
surdocecitate pot deveni membri
activi ai societăţii
Copii în intervenţie timpurie

MISIUNEA NOASTRĂ
Să lucrăm în parteneriat cu
persoanele cu surdocecitate,
familiile acestora, personalul
de îngrijire şi specialişti,
pentru a avea certitudinea că
toţi aceştia au acces la
consiliere, oportunităţi şi
sprijin.
Mamă şi copil în intervenţie timpurie

CU CINE LUCRĂM?
Copiii cu surdocecitate
Copiii cu deficienţe senzoriale multiple (DSM)
Tinerii şi adulţii cu surdocecitate
Familiile persoanelor cu surdocecitate şi deficienţe senzoriale multiple
Profesionişti în educaţie şi sănătate
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CE ESTE SURDOCECITATEA?
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.

Mamă şi copil în programul de
educaţie

UNDE LUCRĂM?

Școli speciale cu clase de copii cu surdocecitate/DSM
Profesori instruiți de SI(R)
Centre de Sprijin în Intervenție Timpurie
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Intervenţie timpurie pentru copiii cu

2007 - 2010

În cadrul programului de Intervenţie
Timpurie, dezvoltat în parteneriat cu
autorităţi naţionale şi locale, grădiniţe
şi şcoli, Sense International
(România) a sprijinit screening-ul
auditiv și testarea vizuală a peste
30.000 de nou-născuți și copii de
vârstă foarte mică asigurându-le
şansa de a beneficia de diagnostic şi
consiliere.

Mamă, copil şi specialist în
intervenţie timpurie

48 din copiii care au fost
diagnosticaţi cu deficienţe
senzoriale au început un
program individualizat de
recuperare în cadrul
centrelor Sense International
(România) de sprijin în
intervenţie timpurie din
Bucureşti, Oradea şi
Timişoara.
Dr. Florina Stoica, medic specialist
oftalmologie
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surdocecitate şi deficienţe senzoriale multiple
În 2010

Dr. Florina Stoica, medic specialist
oftalmologie

9028 nou-născuţi testaţi auditiv în 4 maternităţi
2270 bebeluşi şi copii mici testaţi oftalmologic
30 de copii au beneficiat de programe de reabilitare individuală în
3 Centre de Sprijin în Intervenţie Timpurie

3 echipe multidisciplinare constituite din 11 specialişti în intervenţie
timpurie şi 12 specialişti în medicină asigură reabilitarea copiilor cu
surdocecitate prin tehnici și terapii variate.
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Intervenţie timpurie pentru copiii cu
UN NOU CENTRU DE INTERVENŢIE TIMPURIE
– LA TIMIŞOARA
Începând cu anul 2010, centrelor specializate din Bucureşti şi Oradea li
se adaugă un al treilea: Centrul de Sprijin în Intervenţie Timpurie
din Timişoara (CSIT).
Deschiderea oficială a avut loc în data de 13 mai 2010, în prezenţa
domnului Rod Shaw, Director Executiv al Fundaţiei James Tudor
din Marea Britanie, care a finanţat acest proiect.
La această întâlnire au fost invitaţi partenerii implicaţi în proiect
(D.G.A.S.P.C. Timiş, I.S.J. Timiş, SI(R), Spitalul Clinic „Dumitru
Popescu”), autorităţi locale, medici specialişti, părinţi ai copiilor cu
deficienţe senzoriale multiple, profesori din şcolile din Timişoara,
colaboratori din alte organizaţii nonprofit.
În anul 2010, în acest Centru de
sprijin, 17 copii au beneficiat de
stimulare polisenzorială adaptată
fiecărui caz în parte, având la bază un
plan de intervenţie personalizat realizat
în colaborare cu părinţii copiilor.
Deschiderea oficială CSIT
Timişoara

Copii şi părinţi la CSIT
Timişoara

Specialiştii implicaţi în oferirea de
servicii specializate sunt: Gabriela
Jianu si Carolina Biro – psihologi
specializaţi in intervenţie timpurie prin
training oferit de Sense Internaţional
(Romania) şi Sense Internaţional (UK),
şi Carmen Pătruţescu, psiholog
specializat în consiliere părinţi.
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surdocecitate şi deficienţe senzoriale multiple
"Fundația James Tudor din Marea
Britanie este o organizație
caritabilă având ca misiune
atenuarea suferinţei provocate de
diferite boli.
Știam despre activitatea
deosebită a organizației Sense
Internaţional UK, iar în anul 2009
am luat decizia să colaborăm cu
fundația Sense Internaţional
(România).
În anul 2010 am primit invitația
de a vizita echipa SI(R) și
programul lor de intervenție
timpurie din București, Oradea și
Timișoara.
Cu această ocazie, am intrat în contact cu lumea unică a
persoanelor cu surdocecitate. Fiecare persoană cu surdocecitate
are deficiențe de auz și de văz în grade diferite, care fie au fost
prezente la naștere, fie au fost dobândite pe parcursul vieții. Am
cunoscut oameni deosebiți și dedicați – membrii echipelor
multidisciplinare din cadrul Centrelor de Sprijin în Intervenție
Timpurie, am discutat cu medici, cu părinți, cu factori de decizie
și am fost martorul testării auzului bebelușilor imediat după
naștere.
În timpul acestei vizite am înțeles că atitudini precum
înţelegerea specificului deficienţei şi grija pentru persoana în
sine sunt esenţiale.
Sense Internaţional (Romania) a demonstrat că are viziunea și
calitățile necesare pentru a oferi tot ce este mai bun persoanelor
cu surdocecitate. Felicit echipa și pe toți cei implicați în
transformarea acestei povești într-un real succes."
Rod Shaw, Director Executiv al Fundaţiei James Tudor
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Intervenţie timpurie pentru copiii cu
O NOUĂ MATERNITATE IN PROIECTUL DE INTERVENŢIE
TIMPURIE – LA BUCUREŞTI
Începând cu luna martie 2010, o nouă maternitate este inclusă în
programul de Intervenţie Timpurie dezvoltat de Sense Internaţional
(România): Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" din
capitală.
Aparatul pentru testarea auditivă a copiilor la naştere a fost
achiziţionat cu sprijinul financiar al organizaţiei International
Women’s Association din Bucureşti. Acesta asigură testarea
auditivă a aproximativ 2.000 de copii născuţi anual.
În martie 2010, personalul medical al Secţiei de Neonatologie a
beneficiat de o instruire în domeniul testării auditive, susţinută de Dr.
Alexandru Pascu – medic primar ORL, specialist în audiologie, doctor
în ştiinţe medicale şi cercetător principal gradul I la Institutul de FonoAudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL "Prof. dr. D. Hociota" din
Bucureşti.
„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.
Dr. Alexandru Pascu, medic
primar ORL
Dr. Gheorghiţa Sardescu,
medic primar neonatologie
Asist. Medical Carmen
Aronescu

Se asigură astfel, fără îndoială, condiţiile
optime pentru achiziţia corectă a
informaţiilor sonore şi dezvoltarea
normală a limbajului copilului”, declară
dr. Alexandru Pascu.
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surdocecitate şi deficienţe senzoriale multiple
CE ÎNSEAMNĂ PENTRU MINE PROIECTUL DE INTERVENȚIE
TIMPURIE?

„În primul rând speranță. Speranța că voi gasi cele mai potrivite
metode, adecvate fiecărui copil.
O provocare, pentru că fiecare copil este unic și la fel sunt şi nevoile
sale educaționale și de intervenție terapeutică.
Siguranță, pentru că datorită organizațiilor Sense Internaţional
(România) și James Tudor Foundation, avem echipamentul necesar
intervenției timpurii.
Și mai mult, o experiență de viață, pentru că împărtășești emoțiile
parinților, de la disperare, devastare sufletească, confuzie, teama
implicațiilor unui diagnostic prea puțin cunoscut lor, spre o totală
schimbare de atitudine. Simți cum părinții încep sa îşi canalizeze
întreaga energie pentru ca să-şi ajute copilul. ”

Gabriela Jianu, psiholog, formator național în surdocecitate
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Intervenţie timpurie pentru copiii cu

RAZĂ DE SOARE
Răzvan este un băiețel de 4 ani din Timișoara. S-a
născut cu deficiențe senzoriale multiple și până la
vârsta de 2 ani nu a beneficiat de niciun fel de servicii
de specialitate.

De la vârsta de 2 ani însă, a început să frecventeze
Centrul de Sprijin în Intervenție Timpurie din Timișoara.
La acel moment, era un băiețel extrem de tăcut și timid,
nu reacționa la stimuli vizuali sau auditivi, însă mama
era hotărâtă să facă în așa fel încât Răzvan să aibă
șansa de a crește, a se dezvolta și a se bucura la fel ca
oricare alt copil.
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surdocecitate şi deficienţe senzoriale multiple

După o evaluare funcțională inițială, efectuată de
specialiștii echipei multidisciplinare, aceștia au elaborat
împreună cu mama un plan de intervenție
individualizat, croit să răspundă nevoilor lui Răzvan.
După un an și jumătate
de stimulare
polisenzorială, prin
utilizarea echipamentului
Little Room, prin
intermediul
instrumentelor muzicale
și a jucăriilor sonore, a
jucăriilor de tip cauză –
efect, vibrații şi swichere
adaptate, Răzvan s-a
transformat într-un copil
deschis, comunicativ și
activ.

Acum toți îi spun Rază
de soare iar mama
este extrem de fericită
să își vadă copilul
zâmbind și strălucind.
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Educaţie pentru copiii cu surdocecitate

Derulăm programul de Educaţie pentru copiii cu surdocecitate /
deficienţe senzoriale multiple (DSM) în parteneriat cu Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Programul urmăreşte
îmbunătăţirea şi
dezvoltarea de servicii
educaţionale adecvate
pentru copiii şi tinerii
cu surdocecitate şi
deficienţe senzoriale
multiple.

Mihaela Sandu, profesor psihopedagog
Fălticeni

Angela Coneac, educator
Oradea

Profesori şi copii la clasa de
surdocecitate/DSM Iaşi
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şi deficienţe senzoriale multiple

La începutul anului şcolar 2010-2011, în 15 şcoli speciale din
Bucureşti, Buzău, Cluj Napoca, Craiova, Fălticeni, Galaţi, Iaşi, Oradea,
Sibiu, Timişoara şi Târgu Frumos funcţionează 35 de clase de copii cu
surdocecitate/ deficienţe senzoriale multiple cu 140 de copii.

Copii la clasa de surdocecitate
Bucureşti

Copil şi părinte din Timişoara
în excursie
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Educaţie pentru copiii cu surdocecitate
REŢEAUA NAŢIONALĂ A PROFESORILOR CARE LUCREAZĂ CU
În cadrul reţelei naţionale a profesorilor care lucrează cu copii cu
surdocecitate / DSM s-au organizat două întâlniri.
Prima întâlnire, organizată în 13-14 martie 2010, la Timişoara, la
care au participat 36 de profesori, a avut ca temă „Asemănări şi
deosebiri între curriculum-ul englez dezvoltat de Heather
Murdoch şi curriculum-ul naţional pentru copii cu deficienţe
senzoriale multiple (DSM)”.

Carolina Biro, trainer naţional în
surdocecitate Timişoara

Eva Oprea, trainer naţional în
surdocecitate, Oradea

Profesori psihopedagogi în vizită la Centrul de Sprijin în Intervenţie Timpurie
din cadrul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă “Constantin Pufan” Timişoara
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şi deficienţe senzoriale multiple
COPII CU SURDOCECITATE/ DEFICIENŢE SENZORIALE MULTIPLE
„Folosirea Scalelor Callier - Azusa (G) şi (H) în evaluarea
copiilor cu deficienţe senzoriale multiple/ surdocecitate” a fost
tema celei de-a doua întâlniri, organizată în perioada 16-17
octombrie 2010, la Timişoara.

Au participat peste 40 de persoane implicate în furnizarea serviciilor
educaţionale şi medicale pentru aceşti copii.

Mihaela Moldovan, trainer naţional
în surdocecitate Oradea

Participanţi la întâlnire

Sense Internaţional (România) a publicat cartea Instrumente de
evaluare a copiilor cu deficienţe senzoriale multiple/
surdocecitate – Scalele Callier - Azusa (G) şi (H) de Robert D.
Stillman. Traducerea şi adaptarea au fost realizate de Mihaela
Moldovan, doctor în psihologie şi formator naţional în surdocecitate,
membru al echipei de la Centrul de Sprijin în Intervenţie Timpurie din
Oradea.
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Educaţie pentru copiii cu surdocecitate
FORMAREA CONTINUĂ A PROFESORILOR CARE LUCREAZĂ
CU COPIII CU SURDOCECITATE/ DSM

În lunile ianuarie-februarie 2010,
cinci formatori naţionali au vizitat
16 clase de copii cu surdocecitate/
DSM din 7 şcoli speciale din
Bucureşti, Cluj Napoca, Galaţi,
Târgu Frumos şi Fălticeni, oferind
sprijin profesorilor în evaluarea
copiilor cu surdocecitate/ DSM, în
stabilirea priorităţilor în terapie şi a
obiectivelor programelor de
intervenţie personalizată.

Adriana Zaharia, trainer naţional în
surdocecitate Buzău

UN NOU PARTENERIAT
Sense Internațional (România) şi Inspectoratul Şcolar al
Municipiului Bucureşti au semnat în luna noiembrie 2010 un acord
de parteneriat pentru consolidarea programului de educaţie a copiilor
cu surdocecitate/ deficienţe senzoriale multiple la nivelul municipiului
Bucureşti.
Prin acest parteneriat se doreşte îmbunătăţirea şi dezvoltarea de
servicii educaţionale adecvate pentru copiii, elevii şi tinerii cu
surdocecitate şi deficienţe senzoriale multiple în Bucureşti, oferindu-le
şansa de a fi educaţi folosind metode şi tehnici specifice, utilizate de
către profesorii instruiţi de SI(R).
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şi deficienţe senzoriale multiple
PROGRAMUL DE EDUCAŢIE PENTRU COPIII CU
SURDOCECITATE/ DSM – MODEL DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN
EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST
Ca urmare a recunoaşterii programului educaţional ca model de
bună practică, acesta a fost inclus în Reţeaua de Integrare
Socială a Fundaţiei ERSTE, o bază de date interactivă de proiecte
model de bune practici din Centrul şi Sud Estul Europei.
În timp, Fundaţia ERSTE s-a dovedit a fi un partener de cursă
lungă, care, sub umbrela Reţelei de Integrare Socială, oferă sprijin
constant în dezvoltarea capacităţii organizaţionale a SI(R).

PARTICIPAREA SI(R) LA LANSAREA PROIECTULUI ACCESS

ACCESS este parte a proiectului
Premiul Fundaţiei ERSTE pentru
Integrare Socială şi se adresează
organizaţiilor ale căror proiecte au
fost premiate sau nominalizate în
cadrul ediţiei 2009 a Premiului
Fundaţiei ERSTE pentru Integrare
Socială, printre care şi Sense
Internaţional (România).
Ambasadorul Austriei, Martin Eichtinger şi reprezentanţii Fundaţiei
ERSTE - Franz Karl Prüller Director al Programului de Dezvoltare
Socială şi Dejan Petrović, Manager Proiect Dezvoltare Socială au
lansat în data de 12 martie, la Timişoara, proiectul ACCESS, o
iniţiativă menită să conecteze sectorul comercial şi pe cel al ONGurilor din zona de social din România. Cristiana Salomie, Director
SI(R) a prezentat programele şi proiectele organizaţiei.
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EVENIMENTE
CONCERT CARITABIL „FIECARE COPIL CONTEAZĂ!”
Fundația Sense Internațional (România) împreună cu firma de
avocatură Wolf Theiss și Coyote Cafe a organizat concertul caritabil
„FIECARE COPIL CONTEAZĂ!”, în data de 19 mai 2010, la Coyote
Cafe în sprijinul copiilor cu surdocecitate.
Gazda evenimentului a fost Gianina Corondan, iar artiştii care au
concertat au fost JUKEBOX, BLUEMOTORS şi DANIEL LAZĂR
BAND.

Gianina Corondan &
Cristiana Salomie

Trupa JUKEBOX

Trupa JUKEBOX feat.
Bryan W. Jardine

ALTE PARTICIPĂRI LA EVENIMENTE
Seminar privind serviciile adresate persoanelor cu surdocecitate,
Ungaria, martie 2010;
Zilele Britanice în România, Bucureşti, aprilie 2010;
Conferinţa ERSTE pentru comunitate, Albach - Austria, august
2010;
Curs de Relaţii Publice şi Comunicare organizat de Fundaţia ERSTE
şi Graffitti PR, Bucureşti, septembrie 2010;
Workshop Antreprenoriat social organizat de Fundaţia ERSTE şi
NeSST, Novi Sad – Serbia, septembrie 2010;
Participare ca finalişti la Gala Premiilor în Educaţie ale Fundaţiei
Dinu Patriciu, Bucureşti, octombrie 2010;
Workshop Social Bussines Lab organizat de Fundaţia ERSTE,
Bucureşti, octombrie 2010.
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RAPORT FINANCIAR
VENITURI 2010

Sense International UK
Medicor
Beatrice Laing
James Tudor Foundation
Fundatia ERSTE
Haramead Trust
Stanley Thomas Johnson
Donaţii externe
Donaţii interne
TOTAL

CHELTUIELI 2010

LEI

131,990
103,050
78,750
69,750
66,400
38,250
27,000
41,500
7,271
563,961

LEI

Programe
Resurse umane
Cheltuieli
administrative

290,496
266,455
50,352

TOTAL

607,303

RECAPITULAŢIE

LEI

SOLD LA 31.12.2009

91.927

VENITURI 2010

563.961

CHELTUIELI 2010

607.303

SOLD LA 31.12.2010

48.585
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PARTENERIATE
INTERNAŢIONALE
Sense UK
Sense International UK
ERSTE Foundation
The International Women’s Association of Bucharest (IWA)
James Tudor Foundation
Medicor Foundation
Stanley Thomas Johnson Foundation
Beatrice Laing Trust
Haramead Trust
First International Group
NAŢIONALE
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
PARTENERI TEHNICI
Universitatea Babeş – Bolyai, Catedra de Psihopedagogie Specială
Grădiniţa pentru Hipoacuzici Bucureşti
Şcoala pentru Deficienţi de Vedere 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 Şcolar "Vasile Pavelcu" Iaşi
Şcoala de Arte şi Meserii "Paul Popescu Neveanu" Galaţi
Centrul Şcolar pentru Elevi cu Deficienţe Auditive "Sf. Vasile" Craiova
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
Inspectoratul Şcolar Bihor
Inspectoratul Şcolar Timiş
Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" din Bucureşti
Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Dr. Ioan Cantacuzino din Bucureşti
Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie din Oradea
Spitalul Clinic de Urgenţă Dr. Dumitru Popescu din Timişoara
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
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi de Protecţie a Copilului Timiş
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CUM NE PUTEŢI SPRIJINI?
SPONSORIZĂRI şi DONAŢII SE POT FACE ÎN :
CONTUL ÎN LEI:
RO21 RNCB 0077 0502 3229 0004 deschis la BCR Sector 6
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 INTERNAŢIONAL (ROMÂNIA)
Cod de identificare fiscală: 13833304
Cont bancar (IBAN): RO21 RNCB 0077 0502 3229 0004
Vă mulţumim!

ECHIPA

CRISTIANA SALOMIE, Director
csalomie@senseint.org.ro
ETELKA CZONDI, Coordonator Programe
eczondi@senseint.org.ro
GEORGE SALOMIE, Manager Financiar
gsal@senseint.org.ro
RAMONA ANTONIE, Coordonator Resurse Umane
rantonie@senseint.org.ro
TEODORA SEICIUC, Coordonator PR si Comunicare
tseiciuc@senseint.org.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

