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15 an i cu sens





În anul 2016, Sense Internațional România 
a împlinit 15 ani. 

Au fost 15 ani plini de rezultate, dar și de 
provocări, având în vedere că atunci, 
demult, nu exista nici măcar cuvântul 
surdocecitate. 

Totul a început cu programul de educație: 
am identificat copii cu surdocecitate, am 
instruit profesori, am dotat școli, am 
dezvoltat curricule și, în parteneriat cu 
Ministerul Educației, ne-am asigurat că 
acești copii beneficiază de acces la 
educație de calitate în școlile din România.

În paralel, am reușit în 2006 ca 
surdocecitatea să fie recunoscută ca 
dizabilitate distinctă în Legea 448 privind 
drepturile persoanelor cu dizabilități.

Mai târziu, în 2007, a debutat programul de 
intervenție timpurie adresat nou-născuților 
cu probleme de văz și/sau de auz, pentru 
că noi considerăm că este esențial să 
intervii cât de timpuriu posibil, dând copilului 
o șansă reală de recuperare.

În 2012 am continuat cu programul 
vocațional, adresat tinerilor cu 
surdocecitate. Am dotat ateliere, am instruit 
profesori, iar tinerii învață acum o meserie 
căutată pe piața muncii.

De curând, în 2016, am dezvoltat platforma 
www.sensabilitate.ro, o resursă cheie în 
domeniul surdocecității, site accesibil 
persoanelor cu deficiențe senzoriale.

Toate cele descrise mai sus au fost posibile 
datorită eforturilor și dedicării unui om 
extraordinar, persoana care a pus 
surdocecitatea pe harta României - doamna 
Cristiana Salomie. În calitate de Director al 
organizației de la înființare și până în 2017, 
a luptat în permanență pentru o viață mai 
bună pentru persoanele cu surdocecitate 
din România.

Noi, întreaga echipă Sense Internațional 
România, îi dedicăm doamnei Cristiana 
Salomie acest raport, ca o încununare și o 
recunoaștere a eforturilor sale, și îi 
mulțumim pentru tot ceea ce a făcut în toți 
acești ani în beneficiul copiilor și adulților cu 
surdocecitate, părinților și familiilor, 
profesorilor, medicilor din România.

VĂ MULȚUMIM, 

DOAMNĂ CRISTIANA SALOMIE!

15 ani cu sens...

1



Viziune
O lume în care toţi copiii şi adulţii cu 

surdocecitate pot deveni membri activi ai 
societăţii.

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.

Misiune
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La 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.

Surdocecitatea este o deficiență 
multisenzorială gravă, 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.

Surdocecitatea...
o combinatie de deficiente de vaz si de auz

Sense International Romania...
resursa cheie in domeniul surdocecitatii

Sense Internațional România este o 
organizație românească înființată în 2001 
cu scopul de a îmbunătăți viața 
persoanelor cu surdocecitate și deficiențe 
senzoriale multiple din țara noastră. 

Prin programe la nivel naţional ce 
promovează intervenția timpurie la nou-
născutul cu deficiențe senzoriale, 
educarea copiilor cu surdocecitate/DSM și 
oferirea de servicii vocaționale și de pre-
profesionalizare, SIR reușește cu succes 

să aducă o schimbare în bine în viața a 
sute de persoane cu acest tip de 
dizabilitate.

Domeniul nostru de interes ca organizație 
este reprezentat de patru direcții strategice  
majore: 

ź promovarea drepturilor persoanelor cu 
surdocecitate 

ź sănătate 

ź educație 

ź incluziune socială
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Interventia timpurie

Înainte de a începe programul de Intervenție Timpurie, Adela nu era foarte atrasă de jucării 
și de ceea ce produc ele (sunete, lumini, vibrații). 

După mai multe ședințe de stimulare multisenzorială care au coincis în timp și cu 
protezarea, Adela a devenit mult mai interesată de jucării și de explorarea lor.

Daniela Simion, Centrul de Sprijin în Intervenție Timpurie Iași
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Esențială în dezvoltarea copilului cu deficiențe
senzoriale multiple / surdocecitate

Și în anul 2016, am continuat proiectul de 
intervenție timpurie în București, Oradea, 
Timișoara și Iași. 

La Centrele de Sprijin în Intervenție 
Timpurie din aceste orașe, copiii identificați 
cu deficiențe senzoriale în maternitățile 
partenere beneficiază de terapii 
specializate, de stimulare polisenzorială, 
antrenament vizual, educație auditiv-
perceptivă, logopedie și fizioterapie. 

Echipe multidisciplinare formate din 
psihologi, psihopedagogi, kinetoterapeuți și 
asistenți sociali lucreză cu copiii în baza 
unui plan de intervenție personalizat, iar 
părintele este persoana cheie în cadrul 
echipei.

Au fost depuse eforturi considerabile de a 
legifera intervenția timpurie sub forma unei 
metodologii care să permită înființarea de 
astfel de centre și în alte orașe din 
România. Sperăm ca în 2017 eforturile să 
se concretizeze într-o lege care să permită 
punerea în aplicare a Ordinului nr. 3.071 
din 18 ianuarie 2013 (publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 19 
martie 2013), care creează premisele 
necesare dezvoltării de servicii de 
intervenție timpurie pentru nou-născuții cu 
deficiențe senzoriale.

Screening auditiv

 

 103.581
nou-născuți din care

11.393
în anul 2016

Testare vizuală

 

17.049
copii din care

1.946
în anul 2016

Copii în centre

 

234
copii din care

136
în anul 2016
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Intervenția timpurie la nou-născuții cu deficiențe senzoriale multiple din 
România – o abordare unică şi inovativă inițiată de societatea civilă

În luna septembrie 2016, Sense Internațional România a finalizat cu succes proiectul 
Intervenția timpurie la nou-născuții cu deficiențe senzoriale multiple din România – o 
abordare unică şi inovativă inițiată de societatea civilă, proiect co-finanțat de Elveția prin 
intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă, derulat în perioada 1 
august 2013 – 30 septembrie 2016.
Valoarea totală a proiectului a fost de 306.750 CHF, din care 214.725 CHF a reprezintat co-
finanțarea din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea 
Europeană extinsă.

Conferința Internațională privind Intervenția Timpurie la 
Copilul cu Surdocecitate sau Deficiențe Senzoriale Multiple

18 - 20 martie - București  
Conferința a abordat o serie de teme extrem de 
interesante și importante pentru dezvoltarea 
copilului cu deficiențe senzoriale multiple: 
ź Diagnosticarea problemelor de vedere la nou-

născut;
ź Sindromul C.H.A.R.G.E. – cauze, identificare 

și impact asupra copiilor mici;
ź Depistarea deficienței senzoriale auditive la 

nou-născut;
ź Rolul intervenției timpurii la nou-născut; 
ź Implicațiile deficienței senzoriale multiple.

La eveniment a participat Excelența Sa Jean Hubert Lebet - Ambasadorul Confederației 
Elvețiene la București, reprezentanți ai autorităților naționale, numeroși experți români și străini, 
părinți și parteneri ai Sense Internațional România.
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Seminarii regionale

În 2016, am organizat 4 seminarii regionale 
al căror scop a fost acela de discuta cu 
partenerii locali și naționali relevanța și 
eficiența intervenției timpurii pentru copiii cu 
deficiențe senzoriale multiple/surdocecitate, 
importanța continuării eforturilor de a susține 
programul de intervenție timpurie și de a crea 
pârghii legale prin care acesta să continue, 
schimbări legislative care să permită 
integrarea acesteia în legea educației 
naționale. 

Întâlnirile au avut loc în  luna mai 2016, în 
Timișoara - 16 participanți și în Iași - 23 
participanți, iar în luna iunie, în Oradea – 21 
participanți și București – 25 participanți. Cei 
85 de participanți ai acestor seminarii au fost 
părinți ai copiilor cu deficiențe senzoriale 
multiple, specialiști din domeniul educației și 
lucrători în intervenție timpurie, reprezentanți 
ai administrației locale și naționale, consiliilor 
local și a direcțiilor generale de asistență 
socială și protecție a copilului precum și 
personalul medical din spitalele partenere.

Întâlnirea cu universitățile

Începutul anului școlar, 15 septembrie 
2016,  a fost și pentru SIR la fel de 
important, deoarece am organizat o 
întâlnire ce a adus împreună reprezentanți 
ai mediului academic – Universitatea 
Babeș-Bolyai Cluj Napoca, Universitatea 
București, Universitatea Alexandru Ioan 
Cuza Iași și Universitatea din Oradea – 
Departamentele de Psihopedagogie 
Specială, un reprezentant din partea 
Ministerului Educației Naționale și 
Cercetării Științifice, precum și partenerii 
din cele 4 centre de sprijin în Intervenție 
timpurie din Iași, București, Oradea și 
Timișoara. 

Scopul întâlnirii a fost elaboarea unui 
document tip memoriu, agreat și semnat 
de toți cei 19 participanți, pentru a susține 
proiectele legislative aflate spre aprobare 
în ceea ce privește intervenția timpurie la 
copilul 0-3 ani cu deficiențe senzoriale 
multiple,  precum și elaborarea unui punct 
de vedere comun al mediului universitar în 
ceea ce privește includerea elementelor ce 
țin de intervenția timpurie ca parte 
integrata din curricula academică.
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�Parintii sunt o voce, de fapt, ei trebuie sa fie vocea!�

”Părinții sunt o voce, de fapt, ei trebuie să fie 
vocea!” – acesta a fost unul dintre cele mai 
puternice mesaje din urma Conferinței 
Internaționale privind Intervenția Timpurie la 
Copilul cu Surdocecitate pe care am organizat-o 
în luna martie, când ne-am bucurat și de prezența 
unora dintre părinți. 

Mesajul a avut rezonanță și de aceea s-a 
concretizat în luna iulie într-o întâlnire dedicată 
părinților din cele patru Centre de Sprijin în 
Intervenție Timpurie din București, Iași, Oradea și 
Timișoara. 

Întâlnirea a luat forma unui training 
informal, în care părinții au împărtășit bune 
practici, au povestit despre nevoile reale pe 
care le au copiii lor din terapie și au 
creionat un plan pentru a susține în mod 
formal intervenția timpurie pentru categoria 
de vârstă 0-3 ani. 

Fiecare oraș a fost reprezentat de părinți 
cu o voce puternică, părinți care cred într-o 
lume mai bună pentru copilul lor și în 
special într-un sistem de stat care să îi 
susțină în activitățile care le sunt vitale – 
Intervenția Timpurie.
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Servicii vocationale,
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O șansă pentru viață independentă a
tinerilor cu surdocecitate

Tinerii cu surdocecitate și deficiențe 
senzoriale multiple din Arad, București, 
Buzău, Focșani, Galați, Iași și Timișoara au 
continuat să beneficieze de servicii 
vocaționale, învățând o meserie. 

În anul 2016, centrelor vocaționale existente 
li s-a alăturat al optulea, la Craiova, în timp 
ce la Timișoara centrul a fost extins cu încă 
un atelier, dat fiind numărul mare de doritori.

Un nou grup de profesori psihopedagogi și 
maiștri au participat la cursul de inițiere în 
domeniul surdocecității, organizat de Sense 
Internațional România și susținut de către 
echipa de traineri formată din Lect. Univ. Dr. 
Cristian Buică-Belciu de la Universitatea 
București, Facultatea de Psihologie și Științe 
ale Educației, Departamentul de 
Psihopedagogie Specială  și psiholog 
Gabriela Jianu, formator național în 
surdocecitate și coordonator al Centrului de 
Sprijin în Intervenție Timpurie Timișoara.

173 

tineri cu 
surdocecitate

63 
profesori
instruiți

8 

centre 
vocaționale
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“Sperăm ca Sensabilitate.ro să devină o platformă de comunicare și o sursă de informații 
relevante și de actualitate în domeniul surdocecității pentru persoanele cu surdocecitate, 
familiile acestora și tuturor celor care oferă servicii pentru aceștia”. 

Amalia Fodor, Director Fundația Orange
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Resursa ta în domeniul surdocecității!

Sensabilitate.ro este cel mai nou proiect al 
Sense Internațional România, inițiat în 
2016 și finanțat de Fundația Orange.

Scopul proiectului este de a îmbunătăți 
comunicarea și accesul la informație pentru 
persoanele cu surdocecitate din România 
și pentru familiile lor, crescând nivelul de 
conștientizare asupra problematicii 
specifice surdocecității în rândul 
specialiștilor în sănătate, educație și 
servicii sociale, instituțiile statului, 
companii, alte ONG-uri și mass-media.

Am dezvoltat platforma 
www.sensabilitate.ro – o platformă online 
accesibilă, interactivă și dinamică, un 
instrument de comunicare și o sursă de 
informații relevante și de actualitate în 
domeniul surdocecității. Platforma conține 
informații despre surdocecitate, o hartă 
interactivă a serviciilor dezvoltate de SIR, 
profilele specialiștilor din domeniu, o 
bibliotecă online, Revista Sensabilitate, un 
blog precum și cursuri online în domeniul 
surdocecității.

Utilizând această platformă, dorim să 
organizăm o campanie națională de 
conștientizare asupra surdocecității, pentru 
a schimba percepția publicului despre 
dizabilitate în general și despre deficiențele 
senzoriale în special. De asemenea, 
campania va informa publicul despre 
surdocecitate și despre nevoile specifice 
ale acestui grup deosebit de vulnerabil.

Puteți descărca articole de specialitate, 
cărți din domeniu și cursuri de formare în 
domeniul surdocecității, trebuie doar să vă 
creați un cont în platformă.

Pe platformă găsiți CARTA 
DREPTURILOR PERSOANELOR CU 
SURDOCECITATE și vă puteți alătura 
eforturilor de promovare a drepturilor lor 
semnând adeziunea - 
sensabilitate.ro/despre/carta/

Vă invităm deci să vizitați 
www.sensabilitate.ro!

 

Acasă Despre Surdocecitatea Harta Biblioteca Cursuri Blog Contact
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Iunie - luna Helen Keller
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Luna iunie este dedicată la 
nivel mondial unei figuri 
reprezentative pentru 
lumea surdocecității – 
Helen Keller, care în ciuda 
lipsei totale a văzului și 
auzului, a devenit scriitoare, 
militantă pentru drepturile 
omului și o adevărată sursă 
de inspirație pentru toți din 
jur.

Peste 330 de copii, tineri, 
părinți și profesori din Arad, 
București, Buzău, Focșani, 
Galați, Iași, Oradea și 
Timișoara au marcat 
această sărbătoare prin 
activități dintre cele mai 
diverse, toate în scopul 
conștientizării problematicii 
surdocecității.
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MULTUMIM!

V-am avut alături în 2016 pe dumneavoastră, oameni extraordinari, companii mai mici sau 
mai mari, adevărați prieteni. 
Sunteți mai mult decât sponsori pentru noi, sunteți adevărați parteneri de cursă lungă! 

În luna aprilie ne-am petrecut finalurile de 
săptămână în magazinele Decathlon din 
București, unde am transformat un cort 
de camping într-unul senzorial și i-am 
invitat pe oameni să experimenteze 
pentru câteva clipe viața unei persoane 
cu surdocecitate. Cu ochii și urechile 
acoperite, cei care au vrut să intre în 
acest joc au experimentat diverse obiecte 
și materiale care s-au bazat pe simțul 
tactil, olfactil și gustativ.

Am avut alături voluntari implicați, care i-
au ghidat pe cei care au experimentat 
cortul senzorial printre materialele 
senzoriale Kreativity și cărora le 
mulțumim că ne-au fost alături!

Cu Cortul Senzorial... 

Campania 2%... 

Le mulțumim tuturor celor care au completat 
formularul 2% în numele cauzei noastre și au 
ales să își pună amprenta asupra educației și 
dezvoltării tinerilor și copiilor cu surdocecitate!

^

2% surdocecitate pentru persoanele cu  din Romania 
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Algernon 
Agma Tiuca
Avant Com
AirBp Sales

BASF
Crescendo International

Ciato Galvano Tehnic
Comfruct, Davo
Dinamic SRL

Digital Telecomms
Direct Marketing

Decathlon
Dynamic Ventures Brașov

Fundația Autonom
Inter Cosmetics

Imram
Hostvision
Kreativity

Lapsi Prod
Prologue

Regency Company
Ro Design SRL

Reda Forest SRL
So human advice

W-Systems Devteam

Mesajul campaniei de redirecționare a 20% din impozitul pe venit, adresată firmelor și 
companiilor, s-a axat pe terapia nou-născuților din Intervenție Timpurie, din București, Iași, 
Timișoara și Oradea. Am reușit să ne aducem aproape adevărați parteneri care au înțeles cât 
de importante și necesare sunt aceste terapii pentru copiii cu surdocecitate, iar pe această 
cale dorim să le mulțumim din suflet pentru gestul de a ne fi alături!

Vă mulțumim vouă, celor care v-ați alăturat cauzei noastre în 2016:

Atinge-le inima 

cu o faptă bună!

Direcționează 20% din impozitul pe 
profit către copiii cu surdocecitate!

aniversăm 15 ani

Campania 20%... 
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Trei echipe cu nume de poveste, formate din oameni dedicați și sufletiști, care înoată din 
plăcere sau făcând chiar performanță, au participat la Swimathon, în data de 2 iulie 2016, din 
dorința de a dărui 150 de minute din timpul lor înotând pentru o cauză nobilă, cea a copiilor 
cu surdocecitate.

Swimathon a însemnat pentru noi 3 echipe, 15 oameni implicați în cauza noastră, zeci de 
lungimi de bazin, zeci de susținători, o singură cauză – cea a copiilor cu surdocecitate! Ei au 
făcut valuri la Swimathon și au apelat la cele mai creative modalități de strângere de fonduri 
pentru cei 55 de copii din cadrul centrului de sprijin în intervenție timpurie din București.

Echipa MyDailyBag

Echipa Sense The Wonder Little Land

Echipa Fantastic 5

Iulia Tocari 
Iris Tocari 
Alberto Antonie
Cosmin Ana
Cristian Andrei Mircea Stănescu 

Anca Știrbacu 
Corina Nicolae
Mihaela Zaharia
Cristiana Dorobanțu
Gabriel Grigorie

Iuliana Simion
Alexandru Simion
Mădălina Sandu
Adina Rotariu
Muntean Ciprian

M
U
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RAPORT FINANCIAR
VENITURI (în LEI) 2016

Progr. de cooperare elvețiano-român 241.143

Fundația Medicor 205.418

Fundația Orange România 181.037

Sense International Marea Britanie 106.000

Donatori individuali 97.000

Companii, evenimente 109.257

Fundația Beatrice Laing 62.000

TOTAL 1.001.855

CHELTUIELI (în LEI) 2016

Programe 535.993

Resurse umane 383.579

Cheltuieli administrative 88.730

TOTAL 1.008.302

Venituri 2016 1.001.855

Cheltuieli 2016 1.008.302

Deficit -6.447

Sold la 31.12.2015 227.328

SOLD LA 31.12.206 220.881

11%

24%

18%

20%

6%

10%

11%

53%
38%

9%
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Ne dorim să putem realiza cât mai multe 
pentru cei cu surdocecitate din România și 
să avem un impact cât mai mare la nivel 
național, dar pentru asta avem nevoie și de 
ajutorul tău! 

Ne dorim să putem sprijini cât mai mulți 
copii, să ajutăm cât mai mulți tineri și să 
demonstrăm împreună că potențialul 
acestora există, să le oferim împreună un 
viitor mai bun.

IMPLICA-TE!

TU COMPANIA TA
Redirecționează 20% din impozitul pe 
profit, conform reglementărilor Codului 
Fiscal. 
Acest lucru nu necesită niciun cost din 
partea companiei, sponsorizarea fiind 
deductibilă direct din impozit.

Redirecționează 2% din impozitul pe venit!

În acest fel, contribui la o viață mai bună 
pentru persoanele cu surdocecitate pe 
care le avem în grijă, conform procedurii 
anuale reglementate de ANAF.

ACTIV CU SENSE! DONEAZA ONLINE!

Suntem deschiși la orice tip de implicare și 
ne dorim să te avem alături în călătoria 
noastră de bine în beneficiul persoanelor 
cu surdocecitate.

Fii voluntarul nostru...
Participă la evenimente sportive în echipa 
noastră... 
Donează-ți ziua de naștere... 

Donația ta poate însemna mai mult decât 
ai crede pentru copiii și tinerii cu 
surdocecitate din programele noastre! 

Acum e mai simplu decât oricând.

Accesează www.surdocecitate.ro, 
secțiunea DONEAZĂ!

~

Sponsorizări şi donaţii:

Contul in LEI: RO 21 RNCB 0077 0502 3229 0004, deschis la BCR Sector 6
Contul în EURO: RO 48 RNCB 0077 0502 3229 0003, deschis la BCR Sector 6



ECHIPA

CRISTIANA SALOMIE
Director (2001-2017)

ETELKA CZONDI
Director (2017 - prezent)
eczondi@senseint.org.ro 

RAMONA ANTONIE
Coordonator programe - psiholog
rantonie@senseint.org.ro

GEORGE SALOMIE
Coordonator Financiar
gsal@senseint.org.ro

ANDREEA TOIA
Coordonator fundraising și comunicare
andreea.toia@senseint.org.ro

DANIELA BUTUC
Contabil

CONSILIUL DIRECTOR

Președinte: ADINA CIULEI

Membri:
Vasile Adamescu
Dumitru Cioiu
Madhavi Vadera
James Thornberry

CONTACT

Sense Internațional România
Bulevardul Timișoara nr. 27, bl. D, sc. 

B, etaj 5, ap. 23, Sector 6
București

021.413.90.40
contact@surdocecitate.ro 

www.surdocecitate.ro
facebook/SenseInternationalRomania
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