




Noi, cei care suntem alături de 

persoanele cu surdocecitate și 

familiile lor, afirmăm că această 

categorie de oameni este printre cele 

mai marginalizate, sărace și izolate 

comunități din lume. Experiența lor de 

excludere socială este extrem de 

profundă și traumatizantă.

Lucrând împreună și în beneficiul 

persoanelor cu surdocecitate, pot să 

afirm că aceștia sunt vulnerabili din 

mai multe puncte de vedere: expuși la 

instituționalizare, stigmatizare, izolare, 

fără drept de muncă, fără a le fi 

recunoscute drepturile, ca în cazul 

celorlați cetățeni.

De-a lungul activității mele, am 

încercat alături de colegii din echipa 

SI(R) să redăm copiilor dreptul la 

educație, părinților încrederea într-un 

viitor mai stabil pentru copiii lor, iar 

tinerilor speranța că peste ani pot fi 

mândri de deprinderile lor.

Pentru a ne îmbarca în această lungă 

și nu întotdeauna însorită călătorie, a 

trebuit sa ne schimbăm noi înșine și 

apoi să încercăm cu răbdare, 

profesionalism și flexibilitate să 

schimbăm oamenii din jurul nostru.

Cristiana Salomie

Director

Împreună cu persoanele cu surdocecitate din România
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Despre Sense Internațional (România)

Misiunea Sense 
Internaţional (România) 
este de a lucra în 
parteneriat cu persoanele 
cu surdocecitate, familiile 
lor, personalul de îngrijire şi 
specialişti, pentru a avea 
certitudinea că toţi aceştia 
au acces la consiliere, 
oportunităţi şi sprijin.

Viziunea Sense Internaţional (România) este o lume în care toţi copiii şi 
adulţii cu surdocecitate pot deveni membri activi ai societăţii.

SI(R) lucrează cu și pentru 
persoanele cu surdocecitate 
și deficiențe senzoriale 
multiple din România. 
De asemenea, programele 
SI(R) se adresează 
persoanelor cu deficiențe 
senzoriale asociate cu alte 
tipuri de deficiențe (fizic, 
mental etc).

Centre de Sprijin în Intervenție Timpurie
Școli speciale în care funcționează clase DSM
Centre vocaționale
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Ce este surdocecitatea?

Surdocecitatea este o combinație de deficiențe de văz și de auz.
Ea reprezintă o deficiență gravă, multisenzorială, de cele mai multe 
ori asociată și cu alte tipuri de deficiențe. 

Surdocecitatea generează dificultăţi majore în sfera comunicării, a 
accesului la informaţie, în orientare şi mobilitate.
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Intervenție timpurie la copilul cu deficiențe senzoriale multiple

Intervenția timpurie la nou-născut și la copilul de vârstă foarte mică 
ce prezintă deficiențe senzoriale este un element esențial pentru 
dezvoltarea sa. 

Prin stimulare polisenzorială, antrenament vizual funcțional, educație 
perceptiv-auditivă, logopedie și kinetoterapie, șansele micuțului de a-
și atinge potențialul maxim cresc vertiginos.
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Curs în intervenția timpurie la nou-născutul de deficiențe 
senzoriale multiple

”Aceasta formă de terapie face 
minuni și sunt atâția copii în 
situația în care eram noi cu un an 
și jumatate în urmă.Trebuie să fie 
ajutați, asa cum a fost ajutat și 
Rares. Vă mulțumim.”

Aceste cuvinte puternice și 
emoționante îi aparțin Dianei 
Cozma, mama lui Rareș, un 
băiețel cu deficiențe senzoriale 
multiple în vârstă de 3 ani.  Ei au 
participat la primul curs în 
intervenția timpurie la copilul cu 
surdocecitate și deficiențe 
senzoriale multiple organizat de 
Sense Internațional (România).

Cursul a fost organizat la Băile 
Felix în luna iulie 2012, 
folosind expertiza trainerilor 
naționali în surdocecitate și 
adunând 27 de participanți: 
specialiști în intervenție 
timpurie, fizio-kinetoterapeuți, 
psihopedagogi, reprezentanți 
ai autorităților locale, cadre 
medicale, copii cu 
surdocecitate și părinții lor.

Cei patru formatori ai cursului 
au fost Gabriela Jianu, 
Mihaela Moldovan, Eva Oprea 
și Zoltan Pasztai.
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În 2012 se împlinesc 5 ani de când Sense Internaţional (România) a 
început programul de Intervenţie Timpurie în România. A fost un 
proces dificil şi complex încă din ianuarie 2007, când SI(R) a 
început colaborarea cu prima maternitate din Bucureşti inclusă în 
program.

În timp, programul s-a extins în două mari oraşe din România: 
Oradea în  2008 şi Timişoara în  2009. Trei aparate de screening 
auditiv au fost donate de SI(R) în aceşti ani şi 12 cadre medicale au 
beneficiat de instruire în domeniul testării auzului.  

Aproximativ 37.000 de nou-născuţi din Bucureşti, Oradea şi 
Timişoara au fost testaţi auditiv la naştere. 8.000 dintre aceștia au 
fost testați și vizual.

4381

8416

6564

9028
8524

10398

1408

2270 2158 2019

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Screening auditiv Testare vizuala

6



BUCUREȘTI

ORADEA

TIMIȘOARA
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Centrul Școlar pentru 
Educație Incluzivă CRISTAL
 
Oradea, Județul Bihor
Strada Menumorut nr. 41
Tel/fax: 0259 417 495; 0359 
178 334
E-mail: 
grad.ambliopi@yahoo.com 
www.vazauz.ro

Centrul Școlar pentru Educație 
Incluzivă Constantin Pufan 

300556, Timișoara
Strada Bucegi nr. 2
Tel/fax: 0256 224 401; 0256 
295 827
E-mail: 
constantin_pufan@yahoo.com

Gradinița pentru 
Hipoacuzici nr. 65

București, Sector 1
Strada Nicolae Caramfil nr. 
24
Tel/fax: 021 232 98 19
E-mail: gr-hip@k.ro

Centre de Sprijin în Intervenție Timpurie



Educarea copilului cu surdocecitate și deficiențe 
senzoriale multiple

Programul educaţional se desfăşoară în parteneriat cu Ministerul 
Educaţiei Naționale, prin acordul de cooperare privind “Educarea 
copiilor/elevilor cu deficienţe senzoriale multiple în România”.

În anul școlar 2012-2013, la nivelul întregii țări, există 43 de clase 
pentru copii cu surdocecitate/DSM, în 15 școli speciale, în București, 
Buzău, Cluj Napoca, Craiova, Fălticeni, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, 
Târgu Frumos, Timișoara). 

Peste 154 de copii beneficiază de servicii educaționale adecvate.
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Terapii specifice pentru copiii cu surdocecitate/DSM

La Oradea, în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă 
„Cristal” și la Timișoara, la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 
„Constantin Pufan”, copiii beneficiază de servicii specializate de 
fizioterapie și kinetoterapie.  

Sesiuni lunare de înot sunt oferite copiilor cu surdocecitate/DSM din 
Iași și Târgu Frumos. În plus, aceștia beneficiază de hipoterapie în 
cadrul centrului de Echitație Bucium. Sunt cunoscute efectele 
terapeutice extraordinare pe care hipoterapia le are asupra copiilor 
cu dizabilități în general, și a copiilor cu deficiențe senzoriale multiple 
în special.
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Instruirea profesorilor psihopedagogi care lucrează cu 
copii cu surdocecitate/DSM

Sense Internațional (România) este 
singura organizaţie din România 
care desfăşoară cursuri de formare 
în domeniul surdocecităţii/ 
deficienţei senzoriale multiple 
(DSM). 

În parteneriat cu Departamentul de 
Psihopedagogie Specială din cadrul 
Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele 
Educaţiei, Universitatea Bucureşti, 
SI(R) a organizat un astfel de curs, 
al patrulea de-a lungul anilor.

Cursul a fost susţinut de Lector 
Univ. Dr. Cristian Buică Belciu şi de 
psiholog Gabriela Jianu, formator 
naţional în surdocecitate. 

La curs au participat 30 de 
profesori care lucrează cu copii cu 
deficienţe senzoriale multiple în 
şcoli speciale din țară.
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 „Mi-a plăcut modalitatea de abordare a acestui curs, îmbinându-se partea 
de teorie cu partea de practică şi aici mă refer la prezentarea unor studii de 
caz, lucrul efectiv cu copiii cu surdocecitate şi nu numai. ” a mărturisit una 
din participantele la curs.



Rețeaua profesorilor psihopedagogi care lucrează cu copii 
cu surdocecitate/DSM

Anual, SI(R) organizează câte două întâlniri ale rețeleii, primăvara și 
toamna. Aceste întâlniri reprezintă un forum unde participanții află ultimele 
noutăți în domeniul educării copilului cu DSM, împărtășesc experiențe dar 
și provocări, discutând pe baza unor studii de caz. 

Rolul echipei multidisciplinare în 
reabilitarea copiilor cu surdocecitate/ 
deficienţe senzoriale multiple (DSM)
24 – 25 martie 2012, Cluj-Napoca

Intervenția timpurie pentru copiii cu 
deficiențe senzoriale multiple/ 

surdocecitate
12 - 13 octombrie 2012, Bucureşti

SI(R) asigură în fiecare an sesiuni de follow-up, unde traineri naționali 
oferă sprijin direct la clasă profesorilor noi, neinstruiți de SI(R).

La începutul anului 2012, 3 formatori naționali în domeniul surdocecității 
(Adriana Zaharia, Teodora Neagu și Monica Marin) au oferit sprijin 
profesorilor din 4 școli: Școala Specială de Arte și Meserii Buzău, Liceul 
tehnologic Special Vasile Pavelcu din Iași, Școala Profesională Specială  
P.P. Neveanu Galați  și Școala pentru Deficienți de Auz Sfânta Maria nr. 2 
din București.
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Servicii vocaționale pentru tinerii cu surdocecitate/DSM 
din România

În noiembrie, Sense Internațional 
(România) a demarat proiectul UN 
SENS PENTRU VIAȚĂ, proiect 
implementat cu sprijinul Fundației 
Orange. Proiectul vizează tinerii cu 
surdocecitate/deficiențe senzoriale 
multiple din București, Iași și Galați,  
oferindu-le șanse crescute pentru 
un trai independent. 

Cu ajutorul unei finanțări în valoare 
50.000 de euro oferită de Fundația 
Orange pe perioada unui an, SI(R) 
va dezvolta trei centre vocaționale: 

Mini-tipografia PRINT XXI în cadrul 
Școlii pentru Deficienți de Auz nr. 2 
“Sf. Maria” București, Sera MICUL 
HORTICULTOR în cadrul Școlii 
Profesionale Speciale "Paul 
Popescu Neveanu", structură a 
Școlii Gimnaziale Speciale "Emil 
Gârleanu" Galați, respectiv un 
Laborator pentru modelarea 
marțipanului în cadrul Liceului 
Tehnologic Special ”Vasile Pavelcu”.
Multe alte activități vor fi organizate 
cu și pentru tinerii cu surdocecitate, 
beneficiari ai proiectului.

Am organizat deja un curs de comunicare  în domeniul surdocecității și 
deficiențelor senzoriale multiple, curs adresat profesorilor psihopedagogi și 
maiștrilor instructori din cadrul celor trei școli partenere în proiect, curs 
susținut de Gabriela Jianu și Lector Cristian Buică-Belciu.
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Săptămâna Internațională Helen Keller

“Cele mai bune şi mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute, și 
nici măcar atinse. Ele trebuie simţite din inimă”. Helen Keller

Săptămâna Internațională Helen Keller a fost sărbătorită în luna iunie la 
Oradea, Timișoara și Iași. Evenimentele au adunat laolaltă mai bine de 50 
de participanți – copii, părinți, profesori și alți specialiști, care au ales să 
celebreze viața și realizările minunate ale lui Helen Keller în cele mai 
variate moduri (excursii, petreceri, terapie prin artă, hipoterapie etc).
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Internaționali 
Sense International 
Sense 
Deafblind International 
European Deafblind Network 

Naționali
Ministerul Educației Naționale
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
–Universitatea Babeş  Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, 
Catedra de Psihopedagogie Specială  
Universitatea București, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, 
Departamentul Psihopedagogie Specială
RENINCO
Grădiniţa pentru Hipoacuzici nr. 65 Bucureşti 
Şcoala Specială pentru Deficienţi de Vedere Bucureşti 
Şcoala Gimnazială Specială 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 
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău 
Grădiniţa Specială Fălticeni 
Liceul Special "Moldova" pentru Deficienţi de Vedere Târgu Frumos 
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Sibiu 
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Cristal" Oradea 
Liceul Tehnologic Special "Vasile Pavelcu" Iaşi 
Şcoala Profesională Specială "Paul Popescu Neveanu"  
Şcoala Gimnazială Specială "Sf. Vasile" Craiova 
Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Bucureşti 
Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie "Dr. Ioan Cantacuzino" Bucureşti 
Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea
Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix 
Spitalul Clinic de Urgenţă "Dr. Dumitru Popescu" Timişoara 
Cabinete medicale oftalmologie "Dr Burloiu", București
Clinica de Psihiatrie și Neurologie pentru Copii și Adolescenți Timișoara
Cabinet medical ORL, Dr. Dorinela Zaboș Timișoara
Inspectoratul Şcolar:  Bucureşti, Bihor, Timiș, Iași, Galați 
Primăria Sectorului 6 București
Consiliul Județean Iași
Consiliul Județului Galați
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi de Protecţie a Copilului Sector 1 și 3 
Bucureşti, Bihor, Timiș

Parteneri



Raport financiar
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Cum ne puteți ajuta

16

PERSOANE JURIDICE

20% de la tine, 100% pentru 
copiii cu surdocecitate 
(combinație de deficiențe de 
văz și auz)

Redirecționand 20% din 
impozitul din impozitul pe profit, 
suma poate fi dedusă din 
impozitul pe profitul aferent 
primului semestru al anului. 

BUCUREȘTI
TIMIȘOARA

PERSOANE FIZICE

2% de la tine, 100% pentru 
copiii cu surdocecitate 
(combinație de deficiențe de 
văz și auz)

Redirecționand 2% din 
impozitul deja plătit statului 
către SENSE INTERNAȚIONAL 
(ROMÂNIA)

SPONSORIZĂRI şi DONAŢII 
SE POT FACE ÎN :

CONTUL ÎN LEI:
RO 05 RNCB 0077 0502 
3229 0001 
deschis la BCR Sector 6
CONTUL ÎN EURO:
RO 48 RNCB 0077 0502 
3229 0003 
deschis la BCR Sector 6



Cristiana Salomie, Director
csalomie@senseint.org.ro

Mobil: 0745094086

Etelka Czondi, Coordonator programe și 
comunicare

eczondi@senseint.org.ro
Mobil: 0741074044

Ramona Antonie, Asistent social - 
Coordonator Resurse Umane

rantonie@senseint.org.ro 
Mobil:0721090224

George Salomie, Coordonator financiar
gsal@senseint.org.ro

Mobil:0745062239

Echipa



SENSE INTERNAȚIONAL (ROMÂNIA)
061307, București, Sector 6

Bd. Timișoara nr. 27, bl. D, sc. B, ap. 23
Tel/fax: 021 413 90 40

Tel: 0311 075 236
E-mail: csalomie@senseint.org.ro

www.surdocecitate.ro
www.facebook.com/SenseInternationalRomania 
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