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Bun venit!
Pentru Sense Internațional România, 2015 a
fost un an important, anul în care s-a încheiat
primul și cel mai provocator proiect al organizației
noastre, cel referitor la educația copilului cu
surdocecitate.
Din start am avut un obiectiv clar, și anume ca
legislația națională în domeniu să recunoască
surdocecitatea ca deﬁciență distinctă și să dea
dreptul copilului cu surdocecitate de a ﬁ educat în
clase cu maximum 4 copii, instruiți de profesori
specializați să lucreze cu copii care folosesc
sisteme diferite de comunicare.
Dacă la începutul anilor 2000 copiii cu surdocecitate erau considerați needucabili, membrii echipei SIR
au avut determinarea și motivația necesară să demonstreze că acești copii pot ﬁ educați, pot beneﬁcia
de servicii de reabilitare speciﬁce, în clase dotate cu materiale și echipamente de stimulare
polisenzorială.
Profesorii și terapeuții lor au urmat cursuri în domeniul surdocecității și își folosesc cu profesionalism
harul și abilitățile didactice pentru a scoate în evidență tot ce pot și știu copiii cu surdocecitate.
Aceste realizări incontestabile ne dau speranța că și programul de intervenție timpurie și cel vocațional,
atât de importante pentru viitorul copilului și tânărului cu surdocecitate, vor constitui o prioritate pentru
instituțiile statului, care vor crea cadrul legal necesar implementării lor.
În numele organizației pe care o reprezint, doresc să mulțumesc tuturor partenerilor noștri pentru
seriozitate și profesionalism în sprijinirea proiectelor noastre.
Cu multe așteptări,

Cristiana Salomie
Director
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Despre surdocecitate
În România, conform estimărilor internaționale,
sunt 9000 de persoane cu surdocecitate.
3000 dintre acestea sunt copii.
*0,04% din populație
O persoană cu surdocecitate are atât probleme de văz,
cât și probleme de auz.
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Ea reprezintă o deﬁciență gravă, multisenzorială,
de cele mai multe ori asociată și cu alte tipuri de
deﬁciențe, care duce la diﬁcultăți de:

Despre noi
Misiunea noastră 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.
Viziunea noastră este o lume în care toţi copiii şi adulţii cu surdocecitate
pot deveni membri activi ai societăţii.
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Abordarea Sense Internațional România
Frunze =
părinți, specialiști, profesori,
educatori, medici, asistenți
sociali - toți au un scop
comun:
o viață mai bună
pentru copiii cu
surdocecitate.

Fructe = tinerii cu
surdocecitate învață
o meserie care să le
asigure o viață
independentă, prin
proiectul vocațional.

Tulpina = elevii cu surdocecitate primesc
servicii educaționale de calitate, adaptate
nevoilor lor, de la specialiști în domeniul
surdocecității instruiți de SIR.

Apă = donatori,
sponsori și ﬁnanțatori
cu sprijinul cărora
crește copacul.
Solul =
acțiuni de promovare a
drepturilor persoanelor cu
surdocecitate, schimbarea
legislației, toate acestea hrănesc
proiectele SIR.

Rădăcina = nou-născuții
cu deﬁciențe senzoriale
beneﬁciază de intervenție
timpurie, esențială pentru
dezvoltarea lor ulterioară.
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Educarea copiilor cu surdocecitate
Pentru Sense Internațional România,
2015 a însemnat anul în care s-a
încheiat cel mai longeviv proiect al
organizației, cel referitor la educația
copiilor cu surdocecitate.

A venit momentul ﬁnalizării acestui proiect pentru
că am reușit să ne îndeplinim obiectivul principal –
acela al includerii educației copiilor cu surdocecitate
în sistemul românesc de învățământ.
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Rezultatele acestui program după 17 ani
Includerea educării copiilor cu surdocecitate în
legislația națională în domeniu, conform căreia
copiii cu surdocecitate au dreptul de a învăța în
clase cu maxim 4 copii, sprijiniți de profesori
instruiți în acest domeniu.
Peste 500 de copii cu surdocecitate au beneﬁciat
de-a lungul anilor de o educație adecvată în școlile
speciale din România.
Copiii cu surdocecitate și deﬁciențe senzoriale
multiple învață în baza unui Curriculum care le
este adresat, dezvoltat la inițiativa noastră de
specialiștii români în domeniu.
Dotarea a 15 școli speciale din România cu
materiale și echipamente senzoriale necesare
educării acestor copii.
Organizarea de cursuri de instruire în domeniul
surdocecității pentru 200 de profesori,
psihopedagogi, psihologi, kinetoterapeuți,
educatori și asistenți sociali.
Crearea unui echipe de 10 formatori naționali în
domeniul surdocecității.
La încheierea anului școlar, în iunie 2015,
funcționau 49 de clase pentru copii cu
surdocecitate, în 15 școli speciale din 11 orașe
ale țării.
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Intervenția timpurie

Programul de intervenție timpurie a continuat și în anul 2015, nou-născuții și copiii cu
deﬁciențe senzoriale din București, Oradea, Timișoara și Iași continuând să beneﬁcieze de
servicii de stimulare polisenzorială, antrenament vizual funcțional, educație
perceptiv-auditivă, logopedie și kinetoterapie.
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Rezultatele acestui program în 2015
Am facilitat screening-ul auditiv la 15.975 nounăscuți în București, Oradea, Timișoara și Iași.
Am facilitat testarea vizuală a 2.260 copii din cele
patru orașe.
105 copii cu deﬁciențe senzoriale au beneﬁciat de
servicii de intervenție timpurie.
130 de copii, părinți, profesori, medici și alți
specialiști s-au bucurat împreună în București,
Oradea, Timișoara și Iași de Săptămâna
Internațională Helen Keller.
Am organizat la Sibiu întâlnirea “Comunicarea totală,
obiectiv esențial în educarea copiilor cu deﬁciențe
senzoriale multiple/surdocecitate”, ocazie cu care sau pus bazele metodologiei privind intervenția
timpurie în România, document esențial pentru
legiferarea acestor servicii.
În luna iunie am lansat Raportul privind
intervenția timpurie la nou-născutul cu
deﬁciențe senzoriale multiple - 2007-2014 - Model
de bună practică. Acesta poate ﬁ accesat pe
www.surdocecitate.ro

Proiect co-ﬁnanțat de Elveția prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru
Uniunea Europeană extinsă.
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Servicii vocaționale

Rețeaua de centre vocaționale
dezvoltată începând cu anul 2012,
cu sprijinul ﬁnanciar al Fundației
Orange și al Fundației Medicor,
numără acum șapte ateliere, în
Arad, București, Buzău, Focșani,
Galați, Iași și Timișoara.

Anul 2015 a fost anul în care am deschis încă două
centre vocaționale, două tipograﬁi – una în Buzău,
la Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deﬁciențe
Auditive și una în Focșani, în cadrul Centrului Școlar
pentru Educație Incluzivă “Elena Doamna”.
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Rezultatele acestui program în 2015
103 tineri cu surdocecitate și deﬁciențe senzoriale
multiple învață o meserie în centrele vocaționale
înﬁințate de Sense Internațional România.
Două noi tipograﬁi au fost echipate în cadrul
Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu
Deﬁciențe Auditive Buzău și Centrului Școlar pentru
Educație Inclusivă “Elena Doamna” Focșani.
O rețea de șapte centre vocaționale funcționează
în Arad, București, Buzău, Focșani, Galați, Iași și
Timișoara.
Tipograﬁile din București (Școala Gimnazială
Specială pentru Deﬁcienți de Auz Sfânta Maria) și
Timișoara (Liceul Tehnologic Special “Gheorghe
Atanasiu”) sunt autorizate să furnizeze cursuri de
tipograf digital și off-set.
12 profesori din Buzău și Focșani au fost instruiți în
domeniul surdocecității, ajungându-se astfel la un
total de 44 de cadre didactice instruite din 2012
până în prezent.
60 de tineri cu surdocecitate au participat la cursuri
de orientare și mobilitate.
143 de tineri, părinți, profesori s-au bucurat împreună
de Săptămâna Internațională Helen Keller.
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A 16-a Conferință Mondială Deafblind International
Sense Internațional România a fost gazda unei conferințe cu totul și cu totul speciale care a
adus în București, la JW Marriott Grand Hotel, aproape 400 de participanți din 50 de țări, în
perioada 25-30 mai 2015.
Au fost zile pline de emoție, de entuziasm și de energie pozitivă, în care persoane cu
surdocecitate din lumea întreagă, însoțitori și interpreți, specialiști în educație și comunicare au
împărtășit experiențe unice, au învățat unii de la alții, au legat noi prietenii.
Este diﬁcil de rezumat într-un text scurt atmosfera deosebită a celor cinci zile: 4 sesiuni plenare,
98 de ateliere și 27 de sesiuni de postere, o cină de gală relaxantă și plină de voie bună,
tineri voluntari speciali și dedicați cauzei, zeci de metode și stiluri de comunicare speciﬁce
persoanelor cu surdocecitate…
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Participare românească la conferință

Cristiana Salomie primind Premiul Lifetime
Achievement pentru contribuții deosebite
aduse serviciilor adresate persoanelor cu
surdocecitate în România, înmânat de Gill
Morbey, președinte DBI și Sense

Vasile Adamescu, membru în Consiliul
Director al Sense Internațional România,
invitat special la conferință, alături de Viorel
Micu, interpret

Conf. Univ. Dr. Andrea Hathazi, membru în
Comitetul Științiﬁc al Conferinței

Ioana Șerban – Crearea situațiilor de
comunicare

Lect. Univ. Dr. Cristian Buică-Belciu –
Implicarea comunității și conștientizarea
politicii la tinerii cu surdocecitate

Dr. Roxana Cziker – Evaluarea calitativă a
serviciilor furnizate la Cluj Napoca pentru
persoanele cu deﬁciențe senzoriale multiple
Acțiuni participative, cercetare participativă

Gabriela Jianu, Dr. Florina Stoica, Miruna
Pletea – Stimulare polisenzorială timpurie la
copiii cu deﬁciențe senzoriale

Mara Potop, Coca Marlena Vasiliu, Dr.
Sebastian Cozma – Interdisciplinaritate –
factor cheie în dezvoltarea cu succes a
programului de intervenție timpurie în Iași

Eva Oprea, Stela Todea – Metode de
intervenție compatibile și non-compatibile la
copiii mici cu DSM/paralizie cerebrală
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Raport ﬁnanciar
Sponsorii noștri

VENITURI 2015
Programul de cooperare româno-elvețian

262.998 lei

Sense International UK

173.000 lei

Fundația Orange

168.453 lei

Fundația Medicor

160.370 lei

Fundația Beatrice Laing

50.000 lei

Alte sponsorizări

32.500 lei

TOTAL

847.321 lei

CHELTUIELI 2015
Programe

500.562 lei

Resurse umane

350.483 lei

Administrative
TOTAL

85.418 lei
936.463 lei

RECAPITULAȚIE
Venituri 2015

847.321 lei

Cheltuieli 2015

936.463 lei

Deﬁcit

- 89.142 lei

Sold la 31.12.2014

316.470 lei

Sold la 31.12.2015

227.328 lei
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Avant Com
Ciato Galvano Tehnic
Context Mark
DMG Communication Direct
GMB Computers
Hostvision
Hotel Logistic
Interimex
Odu Romania
RCC-Intermex
Regency Company

Parteneri
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Sibiu
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Cristal"
Oradea
Liceul Tehnologic Special "Vasile Pavelcu" Iaşi
Şcoala Profesională Specială "Paul Popescu
Neveanu" Galați
Şcoala Gimnazială Specială "Sf. Vasile" Craiova
Centrul Școlar pentru Educație Inclusiva Elena
Doamna Focșani

Internaționali
Sense International UK
Sense UK
Deafblind International
European Deafblind Network
Naționali
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţiﬁce
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

Spitale
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
Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Cuza
Vodă” Iaşi
Spitalul Clinic de Recuperare, Compartiment de
Audiologie şi Vestibulogie Iaşi
Cabinete medicale oftalmologie "Dr Burloiu",
București
Clinica de Psihiatrie și Neurologie pentru Copii și
Adolescenți Timișoara
Cabinet medical ORL, Dr. Dorinela Zaboș Timișoara

Școli
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 Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu
Timișoara
Liceul Special Sfânta Maria Arad
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad
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

Autorități locale
Inspectoratul Şcolar: Bucureşti, Bihor, Timiș, Iași,
Galați, Arad, Buzău, Vrancea
Primăria Sectorului 6 București
Consiliul Județean Iași, Galați, Timiș, Arad, Buzău,
Vrancea
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi de
Protecţie a Copilului Sector 1 și 3 Bucureşti, Bihor,
Timiș, Iași
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Fii alături de noi!
^

Tu, personal

Tu, companie

Aleargă pentru noi

Redirecționează 20% din impozitul pe proﬁt

Înoată pentru noi

Spune echipei tale să se implice în proiectele noastre, ca
voluntari

Redirecționează 2%
din impozitul pe venit

Donații produse/servicii
Cheamă-ne la evenimentele voastre, să povestim despre noi

Donează-ți ziua de
naștere
Donează online

Spune-le prietenilor tăi despre noi
CRM: adaugă 1 leu la ﬁecare produs vândut, procent din
vânzări – Haide să ﬁm creativi împreună!
Co-branding
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Cum îți mulțumim?
Poze pe site
Promovare pe canalele noastre de comunicare
Articole pe blog
Newsletter cu numele ﬁrmei
Menționarea în raportul anual

Ce avem în comun?
Dorința de a implementa proiecte de impact
Implicare și devotament
Schimbarea societății din jurul nostru
Responsabilitatea
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

Cristiana Salomie, Director
csalomie@senseint.org.ro
Mobil: 0745094086

Adamescu Vasile
Cioiu-Vlădescu Dumitru
Ciulei Adina
Thornberry James
Vadera Madhavi

Etelka Czondi, Coordonator programe și
comunicare
eczondi@senseint.org.ro
Mobil: 0741074044
George Salomie, Coordonator ﬁnanciar
gsal@senseint.org.ro
Mobil:0745062239
Ramona Antonie, Psiholog - Coordonator
Resurse Umane
rantonie@senseint.org.ro
Mobil:0721090224
Andreea Toia, Fundraiser
andreea.toia@senseint.org.ro
Mobil: 0758437788
Daniela Butuc, Contabil
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Sense Internaţional România
Bd. Timişoara, nr. 27, Bl. D, sc. B, ap. 23
Sector 6, 061307, Bucureşti
Tel/Fax: 021 413 90 40
Tel: 0311 075 236
www.surdocecitate.ro
FB/SenseInternationalRomania

