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Cuvânt înainte

A

ș dori sa dedic câteva gânduri perioadei de
tranziție a tânărului cu surdocecitate din România.
Pe măsură ce copilul cu surdocecitate crește și se
apropie de perioada de adolescență, are nevoie de un
plan riguros de servicii care să răspundă nevoilor sale
personale și educaționale cu totul speciale.
De-a lungul anilor, SI(R) s-a implicat activ în inițierea
unor programe la nivel național ce promovează
intervenția timpurie la nou-născutul cu deﬁciențe
senzoriale și educarea copiilor prin sprijinirea instituțiilor
de învățământ special cu echipamente performante,
formarea specialiștilor în domeniul surdocecității și
distribuirea literaturii de specialitate speciﬁce deﬁcienței.
A venit momentul în care am realizat că acest grup de
copii, cu greu identiﬁcați, evaluați și educați de specialiști
în clase special deschise pentru ei, erau forțați din cauza
infrastructurii deﬁcitare să părăsească sistemul
educațional la 14 ani și să se întoarcă, în cel mai bun caz,
din nou în familie, ﬁind privați de orice stimul
educațional, fără nicio speranță de independență.
Și așa am hotărât să pornim într-o nouă călătorie cu un
scop clar, de a dezvolta servicii vocaționale pentru copiii
cu care am pornit la drum în urmă cu 15 ani și nu numai
pentru ei.
Cu sprijinul ﬁnanciar al fundațiilor Orange și Medicor, am
înﬁințat 5 centre vocaționale pilot unde 55 de tineri pot
învăța o meserie cerută pe piața muncii, într-un mediu
sigur, cu sprijinul unor profesori instructori pregătiți în
domeniul surdocecității de către noi.
Dar dacă după o iarnă geroasă, având cu totul alte
priorități, autoritățile locale decid să nu mai sprijine
activitatea de la sera înﬁințată în cadrul Școlii
Profesionale Speciale Paul Popescu Neveanu din Galați?
Dacă din lipsă de comenzi și interes, laboratorul pentru
modelarea marțipanului din cadrul Liceului Tehnologic
Special Vasile Pavelcu din Iași își schimbă destinația, în
ciuda efortului nostru și al sponsorilor noștri? Dacă una
sau alta dintre tipograﬁile digitale din București,
Timișoara sau Arad se închide din lipsa banilor pentru
cumpărarea consumabilelor în viitor? Și toate acestea în
ciuda parteneriatelor pe care le avem cu toți factorii de
răspundere locali...

Ce se va întâmpla cu toți cei
55 de tineri și mulți alții care
vor veni în timp, care au
învățat cu efort meseriile, au
sperat împreună cu părinții și
profesorii lor la un viitor
demn, la șansa unui loc de
muncă și a unei vieți
independente?
Este numai un gând straniu
care mă bântuie câteodată...
Am totuși încredere în vocea
acestor tineri care sunt
conștienți de ce au dobândit,
de brățara de aur pe care o
poartă și doresc cu toată
ﬁința lor să nu ne
dezamăgească pe noi și pe
cei care ne-au ajutat să le
oferim o speranță!

Cristiana Salomie
Director
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Sense Internațional (România)
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Unica organizație din România în domeniul surdocecității

M

isiunea noastră este de a lucra
în parteneriat cu persoanele cu
surdocecitate, familiile
acestora, personalul de îngrijire și
specialiști, pentru a avea certitudinea
că toți aceștia au acces la consiliere,
oportunități și sprijin.

V

iziunea noastră este o lume în
care toţi copiii şi adulţii cu
surdocecitate pot deveni membri
activi ai societăţii.

L

a auzirea cuvântului surdocecitate, mulți cred că vorbim despre oameni care nu
văd și nu aud deloc. Într-adevăr, există și astfel de cazuri, însă ele sunt rare.
Cele mai multe persoane cu surdocecitate prezintă o combinație de deﬁciențe
de văz și auz, cu diferite grade de manifestare.
Este o deﬁciență multisenzorială gravă, de cele mai multe
ori asociată și cu alte tipuri de
deﬁciențe.
Efectele
surdocecității
sunt severe, pentru
că ele se
manifestă în
sfera
comunicării,
a accesului la
informație,
în orientare și
mobilitate.

Servicii de intervenție timpurie
Servicii educaționale
Servicii vocaționale
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Intervenția timpurie la copilul cu deﬁciențe senzoriale,
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cheia dezvoltării armonioase

A

cest program sprijină nou-născuții și copiii mici cu deﬁciențe senzoriale din
București, Oradea, Timișoara și Iași. În parteneriat cu maternități, școli
speciale și autorități locale, scopul nostru este de a ne asigura că acești
copii au șansa de a beneﬁcia de un diagnostic, de programe de recuperare și
intervenție timpurie.
Serviciile sunt oferite de echipe multidisciplinare formate din oftalmologi,
audiologi, neonatologi, specialiști în intervenție timpurie, psihologi,
psihopedagogi, ﬁzioterapeuți, asistenți sociali, asistenți medicali și părinți.

S

e numește Andreas și are 3 ani.
Locuiește în Oradea, împreună cu
mama și cu tata, care îl iubesc
foarte mult și au mare grijă de el.
Andreas s-a născut prematur, cu
probleme serioase de vedere – deﬁcit
neurosenzorial în sfera aparatului vizual,
tetrapareză și strabism convergent.
In martie 2013, când Andreas avea mai
puțin de un an, Dr. Cosmina Lazăr –
medic în cadrul Spitalului Clinic Județean
Bihor – secția neonatologie, i-a povestit
mamei despre existența Centrului de
Sprijin în Intervenție Timpurie dezvoltat
de Sense Internațional (România) în
cadrul Centrului Școlar de Educație
Incluzivă Cristal.
De atunci, de trei ori pe săptămână,
Andreas împreună cu mama lui
frecventează centrul. O echipă complexă
formată din specialiști în intervenție
timpurie și ﬁzioterapie, cot la cot cu
mama, lucrează intens cu Andreas pentru
stimulare vizuală și cognitivă, dezvoltarea
limbajului și dezvoltarea motricității.

Intervenția a început să dea roade: este
vesel, se joacă, motricitatea îi este mult
îmbunătățită și zâmbește încontinuu în
timpul terapiilor primite la centru.
”Am învățat să nu îmi mai compar copilul
cu altul sănătos de vârsta lui, ci să mă
bucur de ﬁecare progres pe care îl face!
Privesc lucrurile dintr-un alt unghi!”
spune mama lui Andreas, mult mai
relaxată și mai liniștită de când băiețelul
ei a început să facă progrese vizibile.
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Intervenția timpurie în perioada 2007 - 2014

14780

n perioada
2007-2014, am
facilitat testarea
auditivă a 76.213
nou-născuți și
testarea vizuală a
12.843 copii din
București, Oradea,
Timișoara și Iași.

Î
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În toată această perioadă, peste 155 de copii au beneﬁciat de intervenție timpurie
personalizată, iar părinții lor au primit consiliere și sprijin din partea echipelor
multidisciplinare din București, Oradea, Timișoara și Iași.
Anuța Banda este mămica lui Darius, un băiețel
minunat care a beneﬁciat de programul de
intervenție timpurie încă din 2010, pe când avea
doar 2 anișori. Acum, el învață la grupa de copii cu
deﬁciențe senzoriale multiple din cadrul Centrului
Școlar de Educație Incluzivă Constantin Pufan,
Timișoara.
Cum descrieți impactul activității Sense Internațional
(România) asupra vieții persoanelor cu
surdocecitate?
Sense Internațional (România) are o importanță
vitală pentru copilașii care au deﬁciențe senzoriale,
este locul de care au mare nevoie pentru o
recuperare cât mai bună încă din primele zile de
viață, aici ei pot beneﬁcia de activități cu personal
specializat.
Care ar trebui să ﬁe prioritatea Sense Internațional (România) în viitor?
Aș dori pe viitor să reușească să ﬁe în cât mai multe localități centre pentru
recuperare, pentru a reuși să beneﬁcieze cât mai mulți copii de ajutorul pe care și noi
la rândul nostru l-am primit.
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Programul de cooperare elvețiano-român

Fundația Sense Internațional (România) implementează proiectul intitulat Intervenția
timpurie la nou-născuții cu deﬁciențe senzoriale multiple din România – o abordare
unică și inovativă inițiată de societatea civilă, derulat în perioada august 2013 – iulie
2016.
Proiectul este co-ﬁnanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul
Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeana extinsă, Fondul Tematic pentru
Participarea Societății Civile, Schema de grant pentru ONG-uri – Componenta Social.
Scopul proiectului îl reprezintă consolidarea contribuției societății civile în
promovarea intervenției timpurii ca abordare inovativă pentru îmbunătățirea calității
vieții copilului cu surdocecitate/deﬁciențe senzoriale multiple în România.
Valoarea totală a proiectului este de 306.750 CHF, din care 214.725 CHF reprezintă
co-ﬁnanțarea din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru
Uniunea Europeana extinsă.
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Educarea copiilor cu surdocecitate

n România, educarea copiilor cu surdocecitate și deﬁciențe senzoriale multiple
este inclusă în sistemul național de învățământ. Profesorii psihopedagogi
instruiți de Sense Internațional (România) în domeniul surdocecității predau
copiilor în clase de maxim 4 elevi, în școli speciale din întreaga țară, în baza unui
curriculum dezvoltat de SI(R) și utilizat la nivel național.

Î

S

e numește Bianca și are 6 ani și
jumătate. S-a născut atât cu
probleme de vedere (cataractă
congenitală), cât și cu probleme de
auz (hipoacuzie bilaterală profundă).
Din cauza acestor probleme severe de
comunicare, a fost imposibil pentru
Bianca să facă față grădiniței dintr-un
mic sat din județul Argeș, unde
locuiesc părinții ei. Bianca nu avea
deprinderi de autonomie personală,
nu scotea niciun cuvânt și nu
cunoștea limbajul semnelor. De aceea,
la vârsta de 4 ani, Bianca a fost adusă
de mama ei la Gradinița pentru
Hipoacuzici nr. 65 din București.
Bianca este acum în al treilea an la
grădiniță. S-a integrat repede, este
îndrăgită de colegi și educatoare și se
simte foarte bine. Într-o clasă mică,
cu doar 4 copii, Bianca învață să se
joace, să picteze și să danseze. Ea
învață să comunice în limbajul
mimico-gestual însoțit de verbalizare,
rostește deja cuvinte simple și este
foarte talentată la teatrul de
marionete.
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«Bianca este un copil foarte
intuitiv și foarte curios. Câteodată
este cam încăpățânată, însă doar
pentru că îi place să se implice în
activități cât mai variate și se
plictisește repede» spune Eliza,
educatoarea Biancăi.

- un model de bune practici
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Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice

D

e mai bine de 14 ani, Sense International (România) organizează, de două ori
pe an, întâlnirile rețelei profesorilor psihopedagogi care lucrează cu copiii cu
surdocecitate și deﬁciențe senzoriale multiple.

Părintele, membru activ în echipa multidisciplinară

O

astfel de întâlnire a avut loc la Timișoara, în
22 martie 2014. Tematica abordată a fost
una pe cât de importantă, pe atât de
interesantă – părintele și rolul său esențial în echipa
multidisciplinară.

Și pentru că această temă nu putea ﬁ abordată în
absența părinților – resurse cheie pentru specialiștii
ce lucrează cu acești copii, ne-am bucurat de
prezența a doi părinți extraordinari care au
împărtășit grupului de participanți experiența lor,
momentele fericite dar și provocările cu care se
confruntă.
Pe lângă prezentările susținute de specialiștii din
Timișoara, Oradea și Iași, toate centrându-se pe
părinte și implicarea sa în activitățile cu copiii,
întâlnirea a fost presărată de momente cheie în care
participanții au proﬁtat, punând întrebări, de
prezența a doi specialiști remarcabili din Timișoara:
Dr. Florina Stoica, medic specialist oftalmologie și
Dr. Dorinela Zaboș, medic primar ORL, cu
competență in audiologie și vestibulogie, formator
în audiologie.

Autism sau surdocecitate?

A

ceasta este întrebarea la care, în perioada 25-26 octombrie 2014 – specialiști
psihopedagogi, psihologi, kinetoterapeuți și asistenți sociali – au încercat să răspundă
la Oradea, în cadrul întâlnirii bianuale a profesorilor care lucrează cu copii cu
surdocecitate și deﬁciențe senzoriale multiple.

Întâlnirea, intitulată Autism versus surdocecitate – o provocare în educarea copiilor
cu deﬁciențe senzoriale multiple, a oferit ocazia celor prezenți să discute pe marginea
asemănărilor și deosebirilor în abordarea celor două problematici. S-au discutat atât aspecte
teoretice, incluzând ultimele cercetări în domeniu la nivel internațional, cât mai ales aspecte
practice în evaluarea copiilor.
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Educarea copiilor cu surdocecitate 2001 - 2014

P

roiectul a debutat în 2001, când SI(R) a înﬁințat primele două clase pentru
copii cu surdocecitate. Demonstrând importanța deosebită a unei educații
adecvate în cazul copiilor cu surdocecitate, SI(R) a devenit partenerul de
cursă lungă al Ministerului Educației și Cercetării Științiﬁce.

O educație adecvată pentru peste 500 de copii cu surdocecitate

Peste 150 de profesori psihopedagogi instruiți în domeniul surdocecității

15 școli speciale din 11 orașe oferă servicii de calitate

200 de copii în anul școlar 2014-2015, în 51 de clase din întreaga țară

O echipă de 11 formatori naționali în domeniul surdocecității

Cum descrieți impactul activității Sense
Internațional (România) asupra vieții persoanelor
cu surdocecitate?
Ori de câte ori am avut ocazia, am aﬁrmat că
Sense Internațional (România) este una dintre
foarte puținele organizații non-guvernamentale din
țara noastră în care Ministerul Educației și
Cercetării Științiﬁce găsește un adevărat partener.

Prof. Dr. Liana Maria Mitran –
inspector general pentru învățământ
special și special integrat, MECS

Sprijinul oferit de-a lungul anilor a fost și este unul
concret, bazat pe acțiuni clare în beneﬁciul copiilor
cu surdocecitate din România.
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Sens pentru viață -

L

a solicitarea părinților și a
profesorilor, îngrijorați de soarta
copiilor lor ajunși în pragul vieții de
adult, SI(R) a conceput proiectul pilot
SENS PENTRU VIAȚĂ. Cu sprijinul
ﬁnanciar al Fundației Orange și al
Fundației Medicor, SI(R) a dezvoltat 5
centre vocaționale, ateliere-pilot unde
tinerii pot învața tainele unor meserii
într-un mediu sigur, ﬁind sprijiniți de
profesori instruiți de SI(R) în domeniul
surdocecității.
În 2013 au fost înﬁințate 3 ateliere în
cadrul a trei școli de specialitate – Minitipograﬁa PRINT XXI in cadrul Școlii
Gimnaziale pentru Deﬁcienți de Auz
“Sfânta Maria” din București, Sera Micul
Horticultor în cadrul Școlii Profesionale
Speciale “Paul Popescu Neveanu” Galați
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și Laboratorul pentru modelarea
marțipanului în cadrul Liceului Tehnologic
Special Vasile Pavelcu din Iași.
La sfârșitul anului 2014, alte două minitipograﬁi au fost lansate oﬁcial. La Arad,
tipograﬁa funcționează în cadrul Liceului
Tehnologic Special Sfânta Maria.
Tinerii de aici, împreună cu copii din
cadrul Centrului Școlar pentru Educație
Incluzivă Arad, vor învăța arta tipograﬁei
digitale, alături de profesorii lor instruiți
în domeniul surdocecității de către Sense
Internațional (România).
La fel, tinerii din cadrul Liceului
Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu
din Timișoara se mândresc și ei cu o
astfel de tipograﬁe digitală.

servicii vocaționale pentru tinerii cu surdocecitate

Cursuri acreditate A.R.A.C.I.P.
ncepând cu anul școlar 2015-2016,
vor ﬁ oferite cursuri acreditate de
tipograf digital la două din centrele
vocaționale inițiate și dezvoltate de
Sense Internațional (România) prin
acest proiect.

Î

Astfel, Școala Gimnazială pentru
Deﬁcienți de Auz “Sfânta Maria” din

București devine liceu profesional, în
luna septembrie debutând prima clasă a
IX-a cu această caliﬁcare.
La fel, Liceul Tehnologic Special
Gheorghe Atanasiu din Timișoara va
oferi și el această caliﬁcare tinerilor cu
surdocecitate și deﬁciențe senzoriale
multiple.
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Cursuri pentru cadrele didactice implicate în proiect

n 3-6 septembrie 2014, Timișoara a fost gazda
cursului de formare în domeniul surdocecității
organizat de Sense Internațional (România) în
cadrul acestui proiect.
Astfel, 16 profesori psihopedagogi și maiștri
instructori din cadrul Liceului Special Sfânta Maria
Arad, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă
Arad, Liceului Tehnologic Special Gheorghe
Atanasiu Timișoara și Liceului Tehnologic Special
Vasile Pavelcu Iași au fost instruiți în domeniul
surdocecității .
Împreună cu cei doi formatori – psiholog Gabriela
Jianu și lector universitar dr. Cristian Buică Belciu
– aceștia au parcurs toate elementele de instruire
necesare pentru a lucra cu persoanele cu
deﬁciență combinată de văz și de auz: ce este
surdocecitatea, implicațiile acestei deﬁciențe
asupra dezvoltării, evaluarea funcțională, cum
comunică persoanele cu surdocecitate și care le
sunt nevoile speciﬁce pentru orientare și
mobilitate.

Î

Lansări oﬁciale la Arad și Timișoara

Liceului Tehnologic Special Sfânta Maria Arad,
3 decembrie 2014
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Liceul Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu Timișoara,
4 decembrie 2014

Cursuri de orientare și mobilitate pentru tineri
n perioada 14-17 mai ,
copiii și tinerii cu
deﬁciențe senzoriale
multiple din proiectul SENS
PENTRU VIAȚĂ au petrecut
patru zile minunate la
tabăra ARTED din stațiunea
Durău.
Cele trei grupuri de copii
din București, Galați și Iași,
însoțiți de profesori, părinți
și chiar bunici, au respirat
aerul curat al munților
Ceahlău și au avut parte de
experiențe unice și de
neuitat: de la tiroliană la
cățărări și de la drumeții la
jocuri, dans și teatru.

Î

”M-am simțit
extraordinar aici!
Mi-au plăcut toate: să
mă plimb, să trag cu
arcul, să fac poze și să
dansez!
Abia aștept să mai vin
la Durău și să mă
întâlnesc cu copiii din
celelalte orașe.”
Simona, Iași
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Amintiți-vă de Helen Keller! - iunie – o lună dedicată
n ﬁecare an, în luna iunie, întreaga lume sărbătorește Săptămâna Internațională
Helen Keller. În țara noastră, Sense Internațional (România) a organizat diferite
activități pentru a puncta această sărbătoare internațională.

Î

Atelier de parfumuri și plantare de copaci la Școala Gimnazială pentru Deﬁcienți de
Auz Sfânta Maria din București

Măști și carnaval la Școala Profesională Specială Paul Popescu Neveanu, Galați
n ciuda faptului că la vârsta fragedă de
19 luni și-a pierdut total atât văzul cât
și auzul, Helen Keller a reușit să devină
prima persoană cu surdocecitate
absolventă a unei instituții superioare de
învățământ, în anul 1904. Cu ajutorul
unei profesoare cu mult har – Anne
Sullivan – a învățat să citească în limbajul

Î
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Braille în limbile engleză, franceză,
greacă, germană și latină.
Helen Keller a scris numeroase cărți și
articole, a luptat pentru drepturile
persoanelor cu dizabilități, a contribuit la
deschiderea mai multor spitale și centre
de prevenire a orbirii din numeroase țări
ale lumi.

persoanelor cu surdocecitate din întreaga lume!

Înot și pictură la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă CRISTAL, Oradea

Excursii și activități cu copiii la Liceul Tehnologic Special Vasile Pavelcu, Iași

Picnic, pictat tricouri și hipoterapie la Grădinița Specială pentru Hipoacuzici nr. 65,
București
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Concurs de fotograﬁe – SENSES
n perioada 1 – 22 iunie 2014, Sense Internațional (România) a organizat
concursul de fotograﬁe SENSES, cu tema: ”Cele mai bune și mai frumoase
lucruri din lume nu pot ﬁ văzute, nici măcar atinse. Ele trebuie simțite în
inimă.” Helen Keller
Premiile au fost oferite de sponsorul oﬁcial al concursului, EuroGsm.

Î

Premiul I, Anca Iacob

Premiul II, Andrada Roman

Premiul III, Ioana Sipatchin

Au alergat pentru noi și le mulțumim!

R

amona
Grozăvescu,
IMMOCHAN
România, a alergat
pentru copiii din
programul educațional
al Sense Internațional
(România) la Maratonul
Internațional București,
pe 5 Octombrie 2014.
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I

n ciuda ploii și a frigului,
Mihai Panait a alergat
duminică, 2 noiembrie
2014, Lode Half Marathon în
Cambridge pentru a sprijini
cauza copiilor cu surdocecitate
din România. După o cursă
care a durat aproape 2 ore,
Mihai a ajuns învingător la linia
de ﬁniș.

De vorbă cu noi...

Dr. Cristian Buică Belciu
Universitatea din București
Facultatea de Psihologie și
Științele Educației

Dl. Vasile Adamescu
membru în Consiliul Director
al SI(R), persoană cu
surdocecitate

D-na Amalia Fodor
Director Executiv, Fundația
Orange România

Cum descrieți impactul activității Sense Internațional (România) asupra vieții persoanelor
cu surdocecitate?
SI(R) a devenit, din 2001 până
astăzi, un exemplu de bune
practici în sfera organizațiilor
nonguvernamentale implicate în
îmbunătățirea calității vieții
persoanelor cu dizabilități.
Impactul pozitiv asupra vieții
celor cu surdocecitate reprezintă
rezultatul ﬁresc al convergenței
celor patru principii ce
caracterizează o organizație
prestigioasă: viziune, strategie,
resurse, mediatizare.

Calitatea vieții persoanelor cu
surdocecitate a crescut
semniﬁcativ de când SI(R) se
ocupă de această categorie de
persoane.
De când există această
organizație, are cine să se lupte
pentru legi, pentru ocrotirea
noastră și mai ales pentru
viitorul copiilor cu surdocecitate
care au nevoie de educație.

SI(R) este prima fundație din
Romania care a îndrăznit să
abordeze problema persoanelor
cu surdocecitate, care din păcate
sunt complet neglijate de alte
fundații în România (...).
Impactul activității SI(R) este
evident tocmai pentru că a ales
să susțină aceste persoane
începând cu intervenția timpurie,
integrarea în sistemul
educațional până la dezvoltarea
și pregătirea lor pentru
practicarea unei meserii.

Care ar trebui să ﬁe prioritatea Sense Internațional (România) în viitor?
Una din prioritățile de
perspectivă ar putea viza
susținerea incluziunii
persoanelor cu surdocecitate în
comunitatea locală, începând cu
organizarea unor evenimente
atractive și relaxante la care
acestea să participe, în funcție
de abilități și interese, alături de
familie și voluntari.

Consider că SI(R) ar trebui să
aibă trei mari priorități și anume
- depistarea și instruirea copiilor
cu surdocecitate, pregătirea
specialiștilor care să lucreze cu
acest tip de persoane și nu în
ultimul rând acreditarea
interpreților pentru persoanele
cu surdocecitate.

Cred ca SI(R) ar trebui să aibă
ca prioritate în următorii ani
dezvoltarea de servicii
vocaționale pentru copiii și tinerii
cu surdocecitate și deﬁciențe
senzoriale multiple pe care au
început-o în anul 2012 în urma
câștigării unui grant de 50.000
de Euro din partea Fundației
Orange.
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Parteneri
Internaționali
Sense International UK
Sense UK
Deafblind International
European Deafblind Network
Naționali
Ministerul Educației și Cercetării Științiﬁce
Universitatea Babeș Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Catedra de Psihopedagogie
Specială
Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul Psihopedagogie
Specială
RENINCO
Grădinița pentru Hipoacuzici nr. 65 București
Școala Specială pentru Deﬁcienți de Vedere București
Școala Gimnazială Specială pentru Deﬁcienți de Auz nr.2 "Sf. Maria" București
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Constantin Pufan" Timișoara
Liceul Teoretic "Iris" Timișoara
Liceul Tehnologic Gheorghe Atanasiu Timișoara
Liceul Special Sfânta Maria Arad
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad
Liceul pentru Deﬁcienți de Vedere Cluj Napoca
Liceul pentru Deﬁcienți de Auz Cluj Napoca
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deﬁciențe Auditive Buzău
Grădinița Specială Fălticeni
Liceul Special "Moldova" pentru Deﬁcienți de Vedere Târgu Frumos
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2 Sibiu
Centrul Școlar de Educație Incluzivă "Cristal" Oradea
Liceul Tehnologic Special "Vasile Pavelcu" Iași
Școala Profesională Specială "Paul Popescu Neveanu" Galați
Școala Gimnazială Specială "Sf. Vasile" Craiova
Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Pantelimon" București
Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie "Dr. Ioan Cantacuzino" București
Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea
Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix
Spitalul Clinic de Urgență "Dr. Dumitru Popescu" Timișoara
Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Cuza Vodă” Iași
Spitalul Clinic de Recuperare, Compartiment de Audiologie și Vestibulogie Iași
Cabinete medicale oftalmologie "Dr Burloiu", București
Clinica de Psihiatrie și Neurologie pentru Copii și Adolescenți Timișoara
Cabinet medical ORL, Dr. Dorinela Zaboș Timișoara
Inspectoratul Școlar: București, Bihor, Timiș, Iași, Galați, Arad
Primăria Sectorului 6 București
Consiliul Județean Iași
Consiliul Județului Galați
Consiliul Județean Timiș
Consiliul Județean Arad
Direcția Generală de Asistență Socială și de Protecție a Copilului Sector 1 și 3 București, Bihor, Timiș, Iași
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Raport ﬁnanciar
VENITURI
Sursa

Suma

Sense International Marea Britanie

326.537 lei

Programul de Cooperare Elvețiano-Român

351.491 lei

Fundația Orange

148.440 lei

Fundația Medicor

225.460 lei

Fundația James Tudor

50.000 lei

Donații și sponsorizări

49.340 lei

TOTAL

1.151.268 lei

CHELTUIELI
Suma

Destinația
Programe

472.562 lei

Resurse umane

336.752 lei

Cheltuieli administrative

67.600 lei

Deplasări străinătate

6.828 lei

Sponsorizare conferința DbI 2015
TOTAL

12.160 lei
895.902 lei

RECAPITULAȚIE
Sold la 31.12.2013
Venituri 2014

61.104 lei
1.151.268 lei

Cheltuieli 2014

895.902 lei

Sold la 31.12.2014

316.470 lei
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Sponsori
ORGANIZAȚII

COMPANII
S.C. Air BP Sales Romania S.R.L.
Porche Romania S.R.L.
S.C. Digital Telecomms S.R.L.
BASF
S.C. Immochan Imobiliare S.R.L.
S.C. Crescendointernational S.R.L.
S.C. Avant Com S.R.L.
Algernon Impex S.R.L.
S.C. Esri Romania S.R.L.
S.C. Dinamic S.R.L.
S.C. Regency Company S.R.L.
Asociatia Secom
S.C. Finara Consult S.R.L.
S.O. Human Advice S.R.L.
S.C. Comfruct S.A.
Criomec S.A.
A.G.M.A. Tiuca Construct S.R.L.
Bilancia Exim S.R.L.
EuroGsm Impex S.R.L.
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Cum ne puteți ajuta

PERSOANE JURIDICE

P

uteți sa ﬁți susținătorul nostru și să
direcționați 20% din impozitul pe
proﬁt datorat statului către Sense
Internațional (România). Nu vă costă
nimic, dar puteți ajuta enorm.
Puteți susține acordarea de servicii
gratuite specializate copiilor și tinerilor cu
surdocecitate din România, prin donații
și sponsorizări.

PERSOANE FIZICE

R

edirecționând 2% din impozitul
pe venit, plătit deja statului în
2014, către Sense International
(România) poți da o ȘANSĂ copiilor cu
surdocecitate (combinație de deﬁciențe
de văz si de auz, în diferite grade de
manifestare).
Printr-un simplu gest oferi o șansă și poți schimba în bine o viață! Fii alături de noi
și donează acum! Intră pe site-ul nostru, www.surdocecitate.ro unde poți alege să
donezi online sau prin transfer bancar.

Datele noastre de identiﬁcare bancară:
Beneﬁciar: Sense Internațional (România)
Adresa: Bd. Timișoara nr.27, bl.D, sc.B, ap.23, sector 6, București
Cod Fiscal: 13833304
RO21 RNCB 0077 0502 3229 0004 (RON)
RO48 RNCB 0077 0502 3229 0003 (EUR)
Ro75 RNCB 0077 0502 3229 0002 (GBP)
Conturile sunt deschise la BCR Sector 6 București.
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Echipa

CONSILIUL DIRECTOR
Adamescu Vasile
Cioiu-Vlădescu Dumitru
Ciulei Adina

Cristiana Salomie, Director
csalomie@senseint.org.ro
Mobil: 0745094086
Etelka Czondi, Coordonator programe
și comunicare
eczondi@senseint.org.ro
Mobil: 0741074044

Thornberry James
Vadera Madhavi

George Salomie, Coordonator
ﬁnanciar
gsal@senseint.org.ro
Mobil:0745062239
Ramona Antonie, Asistent social Coordonator Resurse Umane
rantonie@senseint.org.ro
Mobil:0721090224
Daniela Butuc, Contabil

Contact
Sense Internațional (România)
Bd. Timișoara, nr. 27, Bl. D, sc. B, ap. 23
Sector 6, 061307, București
Tel/Fax: 021 413 90 40
Tel: 0311 075 236
www.surdocecitate.ro
www.facebook.com/SenseInternationalRomania
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A 16-a Conferință Mondială
Deafblind International
25 - 30 mai 2015, București, România

Denisa, 10 ani, România

Harry, 8 ani, Peru

Shifra, 5 ani, Uganda

Care este viitorul nostru?
Soluții locale la nevoi comune

Organizatori:

Parteneri media: Management conferință:
Sponsori:

www.dbi2015romania.com

