Mă bucur că am ocazia să scriu acest cuvânt înainte. Cunosc
activitatea fantastică din România, de peste zece ani. În calitate
de Director Executiv al organizației Sense Scotland am
împărtășit informații, proiecte și expertiză.
Devenind Director Executiv al Sense și Sense International, am
înțeles mai bine și am cunoscut mai îndeaproape activitatea
Sense Internațional (România).
În urmă cu 10 ani, când Sense Internațional (România) și-a
început activitatea, nu exista nimic pentru copiii cu
surdocecitate.
Recunoașterea surdocecității ca dizabilitate unică și distinctă de către legislația română a fost prin
urmare o realizare extraordinară. Această muncă de advocacy a dus la înființarea a 35 de clase în
școlile speciale din România, pentru 144 de copii cu surdocecitate/deficiențe senzoriale multiple.
Muncă de intervenție timpurie este de asemenea extrem de importantă, și poate fi pusă în
aplicare doar în parteneriat cu profesori, specialiști în educație și bineînțeles, cu familiile și cu
copiii înșiși.
Suntem recunoscători parteneriatului cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,
care a dus la dezvoltarea unui Curriculum pentru educarea copiilor cu surdocecitate. Instruirea a
85 de profesori psihopedagogi în a duce mai departe munca noastră este o realizare deosebită.
Cristiana și echipa ei pot fi mândri de programul de intervenție timpurie, prin care peste 37,000
de bebeluși au avut auzul testat la naștere iar peste 6,000 de copii au fost testați vizual. Aceasta a
dus la crearea de servicii de intervenție timpurie (reabilitare și stimulare polisenzorială) pentru 75
de copii. Astfel, copiilor li se oferă șansa unui start pozitiv în viață iar familiile pot beneficia de un
sprijin atât de necesar în moment dificile.
Sunt convinsă că echipa Sense Internațional (România) ar dori să mulțumesc tuturor colegilor si
prietenilor care ne sprijină activitatea în diferite feluri. Sunt mândră de Sense Internațional
(România) și de schimbarea reală provocată în viața copiilor cu surdocecitate, atât de
marginalizați de societate.
Sper că veți citi cu plăcere despre câteva activități deosebite desfășurate în anul 2011.
Cu sinceritate,
Gillian Morbey OBE CEO
Sense, Sense International

Dragi prieteni,
Sense Internațional (România) promovează drepturile
persoanelor cu surdocecitate din România încă din 2001, prin
buletine informative, rapoarte anuale și, de curând, prin
pagina noastră de internet: www.surdocecitate.ro
Din acest an am abordat un nou mijloc de comunicare, prin
intermediul Facebook. Vă invităm să ne căutați și să ne
apreciați pagina de Facebook, exprimându-vă ideile,
gândurile și opiniile.
În munca noastră, prioritatea o reprezintă persoanele cu surdocecitate, aspirațiile și dificultățile
lor, realizările și eșecurile lor.
Am încercat să învățăm cât mai multe despre această deficiență și ne-am angajat să îmbunătățim
serviciile adresate persoanelor cu surdocecitate în România. Facem tot ce ne stă în putere să
promovăm drepturile persoanelor cu surdocecitate, împreună cu ele, să organizăm evenimente
de conștientizare privind surdocecitatea, înfluențând legislația și lucrând în parteneriat cu alte
instituții și organizații.
Lăsând modestia la o parte, rezultatele noastre sunt remarcabile. Într-adevăr, a deveni mai
profesioniști este un obiectiv important pentru noi, însă prioritatea a fost și va fi mereu copilul cu
surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple.
În toți acești 10 ani, SI(R) și-a creat reputația unei organizații serioase, dedicate, profesioniste și
deschise, echipa fiind mereu gata să împărtășească informații partenerilor și să-și ofere timpul
familiilor și părinților. Privind în urmă, pot afirma fără nicio îndoială că munca noastră a produs o
schimbare în domeniul surdocecității în România. Poate am fi putut face mai mult pentru
persoanele adulte cu surdocecitate, poate am fi putut fi mai activi în munca de convingere a
autorităților să aplice legislația. Sunt convinsă că există întotdeauna loc de mai bine, iar părinții
copiilor cu surdocecitate au aspirații și așteptări din ce în ce mai mari de la noi. Activitățile
desfășurate de-a lungul acestui an demonstrează însă că organizația noastră a crescut, că am
învățat din greșeli și am reușit să îndeplinim câteva din marile noastre dorințe.
Strategia Sense Internațional (România) oferă acum o garanție a succesului nostru pe viitor, un
itinerar al intențiilor și dorințelor noastre.
Cu sinceritate,
Cristiana Salomie
Sense Internațional (România)
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Cum s-a născut Sense Internațional (România)?
În urmă cu 10 ani, surdocecitatea era un concept absolut
necunoscut în România. Nu exista nici măcar cuvântul
pentru a numi această deficiență.
Lucrând deja în domeniul ONG, am intrat în contact cu
organizația Sense International din Marea Britanie.

Foto 1

Aceștia căutau să atragă atenția cu
privire la persoanele cu
surdocecitate, la problemele specifice
cu care se confruntă cei care au atât
deficiențe de văz, cât și de auz și la
Foto 2
nevoia dezvoltării de servicii.
De acolo și până la a înființa o organizație în acest scop, în România, nu a mai fost decât un pas.

Foto 3

Foto 4

Foto 1 – Richard Hawkes (Director Sense International UK 1994-2006), Cristiana Salomie (Director SIR),
Norman Brown (Coordonator Curs DSM – Universitatea Birmingham, Coord. Curs surdocecitate România),
Prof. Univ. Dr. Vasile Preda, Șef al Catedrei de Psihopedagogie Specială, Universitatea Babes Boliay (19922009)
Foto 2 – Curs de formare în domeniul surdocecității, 2006– Stuart Aitken, Senior Research Fellow
Universitatea Edinburgh, trainer Sense International pentru Programul Educațional din România
Foto 3 – Rodney Clark (CEO Sense 1981 – 1996)
Foto 4 – Gill Morbey (CEO Sense și Sense International), Georgeta Graure (părinte), Ștefan Graure
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Povestiți-ne puțin istoricul SI(R).
SI(R) se deosebea de alte organizații ale vremii prin faptul că, de la bun început, nu am dorit
crearea de servicii alternative. Eram conștienți că, pentru a asigura sustenabilitatea serviciilor,
trebuia să lucrăm în parteneriat cu statul român, și nu în afara lui.

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Astfel, sprijiniti de Sense UK, am instruit câțiva profesori în tehnici de lucru cu copiii cu
surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple și am sprijinit înființarea a două grupe – una în
București și una în Cluj Napoca, după modelul britanic. Condiția esențială era ca în grupe să nu fie
mai mult de 4 copii.
A început ca un proiect pilot, cu 8 copii, 2 clase și 4 profesori. După un an de funcționare,
reprezentanți ai Ministerului Educației au vizitat grupele și, observând rezultatele și progresul
remarcabil înregistrat de copii, au decis extinderea proiectului și includerea lui în sistemul
românesc de educație.

Foto 8

Foto 9

Foto 10

Foto 5 – John McInnes (autorul cărții Copilul cu surdocecitate), alături de soția sa
Foto 6 – Mary Foster (Trainer Sense UK, Consultant pentru Programul Educațional din România) și Roxana
Foto 7 –Specialiști Sense – Richard Tomlinson (Consultant Pediatru UK National Health Service), John Shaw
(Șef Serviciu Devon Children and Young People’s Services) și Eileen Boothroyd (Director Departament Educație
Sense UK)
Foto 8 – Gerard Swan (Sense UK, Coordinator Curs surdocecitate pentru Programul Educațional din România)
și Alexandra
Foto 9 – Specialiști Sense la clasa de surdocecitate/DSM
Foto 10 – Specialiști Sense – Gerard Swan și John Shaw
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Am continuat să sprijinim acest domeniu al educației, însă în 2007 am realizat că momentul în
care copiii ajung în grădinițe și școli este deja tardiv, și că ar trebui lucrat cu acești copii cât mai
timpuriu posibil, chiar de la naștere.
Astfel am inițiat un nou proiect, cel de intervenție timpurie. Acesta se desfășoară momentan în 3
orașe: București, Oradea și Timișoara, iar planul este la fel ca în cazul proiectului de educație – să
demonstrăm că e necesar și viabil, și apoi statul român să îl preia și să îl implementeze la nivel
național.

Care este cea mai mare realizare în cei 10 ani?
Este greu să vorbesc despre o singură realizare... SI(R) a devenit o resursă cheie în domeniul
surdocecității în România – pentru copii, părinți, profesori, medici, autorități. Am schimbat
legislația – din 2006, legea recunoaște surdocecitatea ca dizabilitate distinctă.
Mai mult decât orice însă, am oferit și continuăm să oferim copiilor cu surdocecitate și deficiențe
senzoriale multiple șansa de a se dezvolta și de a-și atinge potențialul maxim.

Care a fost cea mai mare provocare pentru SI(R)?
Pe lângă programele de intervenție timpurie și de educație, SI(R) a investit de-a lungul anilor mult
timp, multă energie și multe resurse în sprijinul a două organizații create cu sprijinul nostru:
Asociația Părinților Copiilor cu Surdocecitate din România și Asociația Persoanelor cu
Surdocecitate din România.
În ciuda eforturilor noastre de a le sprijini în a deveni independente și active, nu am reușit să
creăm acel nucleu care să adune în jurul său persoanele cu surdocecitate, vorbind cu o voce unică
în lupta pentru promovarea drepturilor proprii.
Astfel, din anul 2010 – din considerente de restricții bugetare, ne-am văzut nevoiți să stopăm
sprijinirea asociațiilor, însă continuăm să sperăm în revigorarea lor.
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Încotro se îndreaptă organizația?
Sense Internațional (România) este hotărâtă să continue eforturile pentru ca serviciile de educație
a copiilor cu surdocecitate și deficiențe senzoriale oferite de școlile speciale din România să
devină din ce în ce mai bune.

Foto 11

Foto 12

Foto 13

Foto 14

Vom continua de asemenea implementarea programului de intervenție timpurie. Planul nostru
este să îl extindem și în alte zone ale țării, formând specialiști care să știe să lucreze cu bebeluși și
copii mici. Odată ce acest program devine și el un model de bună practică, vom încerca să-l
includem în sistemul național de sănătate/educație, așa cum am procedat cu cel de educație.

Foto 15

Foto 16

Foto 17

Foto 18

În anul 2012 vom iniția un element cu totul și cu totul nou – un program gândit de noi ca răspuns
la numeroasele solicitări din partea părinților și profesorilor. Programul se dorește a fi un program
pilot de dezvoltare a aptitudinilor vocaționale și pre-profesionale la adolescenții și tinerii cu
surdocecitate. Vom lucra în parteneriat cu două sau trei școli din țară, cu care vom pune bazele
acestui nou proiect.
Foto 11 – Gabriela Jianu (Timișoara)
Foto 12 – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Senzorială Oradea
Foto 13 – Întâlnirea profesorilor psihopedagogi, octombrie 2011, București
Foto 14 – Curs de instruire în surdocecitate
Foto 15 – Screening auditiv la nou-născut
Foto 16 – Echipa de specialiști Maternitatea Oradea
Foto 17 – Monica Marin (Centrul de Sprijin în Intervenție Timpurie București)
Foto 18 – Dr. Alexandru Pascu – medic primar ORL, audiolog și echipa de
specialiști Maternitatea Pantelimon

CRISTIANA SALOMIE, Director
csalomie@senseint.org.ro
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Ce este surdocecitatea?
SURDOCECITATEA este o deficiență gravă,
multisenzorială (combinație de deficiențe de
văz și de auz), de cele mai multe ori asociată
și cu alte tipuri de deficiențe.
SURDOCECITATEA cauzează dificultăţi majore
în sfera comunicării, a accesului la informaţie,
orientare şi mobilitate.
Foto 19

Pentru cine lucrează SI(R)?
Copiii cu surdocecitate
Copiii cu deficienţe senzoriale multiple (DSM)
Tinerii şi adulţii cu surdocecitate
Familiile persoanelor cu surdocecitate şi deficienţe
senzoriale multiple (DSM)
Profesionişti în educaţie şi sănătate
Foto 20

Care este viziunea organizației?
O lume în care toţi copiii şi adulţii cu surdocecitate pot deveni membri activi ai societăţii
Foto 19 – Hidroterapie în Iaşi
Foto 20 – Clasă DSM/surdocecitate în Iaşi
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Cum lucrează SI(R)?
Misiunea SI(R) este de a lucra 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.

Școli speciale cu
clase de copii cu
surdocecitate
/DSM
Profesori
Profesori
instruiți
instruițide
deSI(R)
SI(R)

Centre de
Sprijin în
Intervenție
Timpurie

ETELKA CZONDI, Coordonator programe
eczondi@senseint.org.ro
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Ce înseamnă programul de intervenție timpurie?

Foto 21

Programul de Intervenţie Timpurie este un
program dezvoltat în parteneriat cu
autorităţi naţionale şi locale, grădiniţe,
maternități și şcoli prin care sprijinim
screening-ul auditiv și testarea vizuală a
nou-născuților și copiilor de vârstă foarte
mică și le asigurăm şansa de a beneficia de
servicii de reabilitare,recuperare și
intervenție timpurie.

Cui se adresează acest program?
Grupul țintă al acestui program îl reprezintă copiii cu surdocecitate / deficiențe senzoriale
multiple între 0 și 3 ani și familiile lor.

Ce s-a întâmplat în anul 2011?
În 2011, Sense International (România) a
sprijinit screening-ul auditiv a 8.524 bebeluși
în 4 maternități (București, Oradea și
Timișoara) și testarea vizuală a 2,158 copii în
aceste trei orașe.
Foto 21 – Gabriela Jianu, specialist intervenţie
timpurie, Diana Cozma (mamă) şi Rareş
Foto 22 – Dr. Alexandru Pascu, Dr. Gheorghiţa
Sardescu şi asist. med. Carmen Aronescu
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Foto 22

40 de copii 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 în Bucureşti, Oradea şi Timişoara.

Foto 23

Foto 24

Foto 25

SI(R) a dezvoltat primul Curriculum pentru
Intervenție Timpurie din România dedicat
specialiștilor implicați în acordarea de servicii de
recuperare, reabilitare și intervenție timpurie
pentru copiii cu surdocecitate și DSM.
La acest curriculum au lucrat psiholog Gabriela
Maria Jianu, psihopedagog Eva Magdalena Oprea,
psiholog Carolina Ana Biro. Consultanți: Lector
universitar dr. Hathazi Andrea, psihopedagog dr.
Moldovan Mihaela Adriana și kinetoterapeut
Todea Stela Rodica.
Intervenţie timpurie pentru copiii cu deficienţe
senzoriale multiple/surdocecitate – propunere
curriculum, Bucureşti 2012
ISBN: 978-973-7694-84-3

Foto 22 – Centrul de Sprijin în
Intervenţie Timpurie Bucureşti
Foto 23 – Centrul de Sprijin în
Intervenţie Timpurie Oradea
Foto 24 - Centrul de Sprijin în
Intervenţie Timpurie Timişoara

RAMONA ANTONIE Asistent social, Coordonator Resurse Umane
rantonie@senseint.org.ro
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Ce înseamnă programul de educaţie?
Programul de educație urmăreşte îmbunătăţirea
şi dezvoltarea de servicii educaţionale adecvate
pentru copiii şi tinerii cu surdocecitate şi
deficienţe senzoriale multiple.
El este derulat în parteneriat cu Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Foto 25

Cui se adresează acest program?
Prin acest program, ne adresăm copiilor cu surdocecitate și DSM din România, părinților și
familiilor acestora, cadrelor didactice și tuturor specialiștilor implicați în educarea lor.

Ce s-a întâmplat în anul 2011?
7 octombrie 2011: aceasta este data la care a apărut
noua metodologie de punere în aplicare a Legii
Educației 1/2011, cu privire la învățământul special
(Ordinul 5.555/07.10.2011). Această lege permite
înființarea și menținerea claselor de surdocecitate și
DSM în limita a maxim 4 copii/clasă.
Foto 25 – Programul de educaţie în Iaşi
Foto 26
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Foto 26 – Întâlnirea profesorilor psihopedagogi, martie 2011,
Oradea

Importanța abordării individualizate în cazul copiilor cu surdocecitate /
deficiențe senzoriale multiple
SI(R) a organizat în perioada 19-20 martie
2011, la Oradea, întâlnirea profesorilor
psihopedagogi și a specialiștilor din alte
domenii care lucrează cu copiii cu
surdocecitate/DSM, cu tema Importanța
abordării individualizate în cazul copiilor
cu surdocecitate/ deficiențe senzoriale
multiple.
Foto 27

Printre participanți s-au numărat reprezentanți ai Ministerului Educației, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, ai Inspectoratelor Școlare din București, Timiș și Bihor, precum și
profesori psihopedagogi din București, Buzău, Cluj Napoca, Craiova, Fălticeni, Iași, Oradea,
Sibiu și Timișoara.

Curriculum pentru surdocecitate / DSM - între teorie şi practică
Evenimentul a avut loc în 28-29 octombrie, în Bucureşti.
Pe lângă profesori psihopedagogi din Bucureşti, Buzău,
Craiova, Fălticeni, Iaşi, Oradea, Târgu Frumos şi Timişoara,
la întâlnire au participat dl. prof. Cristian Alexandrescu,
Inspector General şi dl. prof. Romeo Adrian Cozma,
Inspector pentru Învăţământ Special din partea
Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, precum şi
dl. James Thornberry, Director al organizaţiei Sense
International UK.

Foto 28

Foto 26 – Întâlnirea profesorilor psihopedagogi, martie 2011,
Oradea
Foto 27 – Întâlnirea profesorilor psihopedagogi, octombrie
2011, Bucureşti

TEODORA SEICIUC
Coordonator Comunicare și Relatii Publice
tseiciuc@senseint.org.ro
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RECAPITULAȚIE
SOLD LA 31.12.2010
VENITURI 2011
CHELTUIELI 2011
SOLD LA 31.12.2011

George Salomie
Coordonator Financiar
gsal@senseint.org.ro
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LEI
48.585
586.500
597.360
37.725

PARTENERI
INTERNAŢIONALI

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
NAŢIONALI

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
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 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

Sense Internaţional (România)
Bd. Timişoara, nr. 27Bl. D, sc. B, ap. 23, Sector 6, Bucureşti
Tel/fax: 0040 21 413 90 40 Tel: 0040 311 075 236
www.surdocecitate.ro
www.facebook.com/SenseInternationalRomania

