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Imaginează-ți viața fără a percepe 
lumina și sunetele. Așa este viața 
persoanelor cu surdocecitate, o viață 
dincolo de simțuri.

Te invit să citești despre activitățile 
Fundației Sense International 
România din anul 2017, un an al 
provocărilor, dar și al succeselor dacă 
ar fi să rezum acest an în câteva 
rânduri. 

Echipa Sense Internațional România, 
într-o formulă mult mai redusă, a 
făcut față cu brio proiectelor 
organizației. Împreună cu domnul 
Vasile Adamescu, membru în 
Consiliul Director și interpretul său, 
Viorel Micu, am străbătut mii de 
kilometri, pentru a face cunoscute în 
toată țara surdocecitatea și 
dificultățile cu care se confruntă 
aceste persoane. Am făcut acest lucru 
folosind Cortul Senzorial, cort în care 
persoanele doritoare să 
experimenteze pentru câteva minute 
ce înseamnă să nu vezi și să nu auzi, 
intrau și încercau, folosindu-și 

celelalte simțuri, să perceapă mediul 
înconjurător. 

Mulțumesc tuturor celor care ne-au 
sprijinit în această inițiativă, mai ales 
Fundației Orange, care a făcut 
posibilă activitatea prin finanțarea 
proiectului Sensabilitate.

Poți citi în paginile următoare despre 
activitățile noastre cu și pentru copiii 
și tinerii cu surdocecitate – de la 
intervenție timpurie adresată nou-
născuților cu deficiențe senzoriale la 
servicii vocaționale adresate tinerilor, 
de la inițiativa primului website din 
țară accesibil persoanelor cu 
deficiențe senzoriale până la 
întâlnirile specialiștilor din domeniu.

Mai sunt multe de făcut și ne 
angajăm să luptăm în continuare cu 
același entuziasm astfel încât 
drepturile persoanelor cu 
surdocecitate din România să fie 
respectate!

Cu drag,

DINCOLO DE SIMȚURI

Etelka Czondi, Director
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SURDOCECITATEA

Surdocecitatea este o deficiență 
multisenzorială gravă, ce implică atât 
probleme de vedere, cât și de auz. 

O persoană care nu vede bine, se 
bazează mult pe auz, iar o persoană 
care nu aude bine se bazează mult pe 
văz. 

Când ambele simțuri sunt afectate, 
problemele cu care se confruntă 
persoana în cauză devin cu atât mai 
grave, aceasta având mari dificultăți 
în comunicare, acces la informație, 
orientare și mobilitate.

Surdocecitatea poate să fie 
congenitală sau dobândită, 
problematica fiind la fel de complexă 
atât într-un caz, cât şi în celălalt. 

În cazul surdocecităţii congenitale, 
deficiențele de vedere pot fi evidente 
încă de la naştere, în timp ce cele 
auditive pot fi observate la copil 
puţin mai tarziu.

Surdocecitatea dobândită sau 
accidentală survine după naştere, din 
cauza unor boli sau traume, sau ca 
rezultat al procesului de îmbătrânire.

ź 9000 de persoane cu surdocecitate în România, din care 3000 copii (conform 
estimărilor internaționale)

ź Peste 70 de factori organici (boli, sindroame) cauzează surdocecitate, la care se 
adaugă factorii externi (accidente, traumatisme)
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SENSE INTERNAȚIONAL ROMÂNIA

Fundația Sense Internațional România a fost înființată în anul 2001. Este o 
organizație non-guvernamentală românească, parte a familiei Sense, alături de 
organizații din Marea Britanie, India, Peru, Uganda, Tanzania și Kenya.

SIR este singura organizație din România care militează activ pentru drepturile 
persoanelor cu surdocecitate. 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: promovarea drepturilor persoanelor cu surdocecitate, sănătate, 
educație și incluziune socială.

MISIUNEA VIZIUNEA

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.

O lume în care toţi copiii şi adulţii cu 
surdocecitate pot deveni membri 
activi ai societăţii.
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COPIII CU DEFICIENȚE SENZORIALE AU NEVOIE DE 
SERVICII DE INTERVENȚIE TIMPURIE

În perioada 2007-2017, Sense Internațional România a dezvoltat programul de 
intervenție timpurie, program care s-a adresat nou-născuților și copiilor mici cu 
deficiențe senzoriale din București, Oradea, Timișoara și Iași. 

Programul are scopul de a asigura nou-născuților și copiilor mici cu deficiențe de 
văz și/sau de auz șansa de a beneficia de diagnostic, reabilitare și intervenție 
timpurie, cu sprijinul unei echipe multidisciplinare formate din doctori, 
psihopedagogi, psihologi, precum și părinți.

Serviciile oferite în cadrul Centrelor de Sprijin în Intervenție Timpurie: stimulare 
polisenzorială, antrenament vizual funcțional, educație perceptiv-auditivă, 
logopedie, kinetoterapie, informare, sprijin și consiliere pentru părinți.

ź 234 copii in centrele de sprijin în interventie timpurie

ź 103.581 nou-născuți testați auditiv

ź 17.049 copii testați vizual

ź 468 părinți și alți membri ai familiei informați și consiliați

ź 25 specialiști în educație, sănătate și servicii sociale implicați în proiect
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TINERII CU SURDOCECITATE AU NEVOIE DE 
ȘANSA UNUI TRAI INDEPENDENT

În anul 2012, SIR a pus bazele unui nou proiect, de această dată adresându-se 
tinerilor cu surdocecitate. Copiii cu care organizația își începuse activitatea în 2001 
nu mai erau copii, iar părinții și profesorii lor își manifestau îngrijorarea cu privire la 
viitorul tinerilor după finalizarea școlii, mai exact la șansele lor reale de integrare pe 
piața muncii. 

De atunci, SIR a echipat 8 centre vocaționale în școli speciale din țară, ateliere unde 
peste 200 de tineri învață o meserie căutată pe piața muncii. 

Astfel, există 6 mini-tipografii digitale, 1 laborator pentru modelarea marțipanului și 
1 seră. Peste 60 de profesori au fost instruiți în domeniul surdocecității. 

ź 8 ateliere vocaționale dezvoltate în școli speciale din România (6 tipografii, 1 
seră și 1 laborator modelat marțipan)

ź 224 de tineri cu surdocecitate învață o meserie căutată pe piața muncii

ź 63 de profesori și maiștri instruiți în domeniul surdocecității

ź 3 din școlile partenere oferă specializarea tipograf digital, acreditând cursul 
pentru meseria de tipograf digital (A.R.A.C.I.P.)
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LUNA IUNIE – LUNA HELEN KELLER

Ziua de 27 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. 

Fundația Sense Internațional 
România a marcat în 2017 această zi 
prin lansarea campaniei de informare 
și conștientizare asupra acestei 
deficiențe, alături de Călin Goia.

Călin a fost de acord să se implice în 
această campanie și să se pună 
câteva ore în pielea unei persoane cu 
surdocecitate, totul luând forma unui 
joc, Sensabilitate, care a implicat lipsa 
văzului şi a auzului în activități zilnice.

Cu ocazia acestei sărbători, peste 300 
de copii și tineri, alături de 
aproximativ 200 de părinți și 
profesori din 8 orașe din România, au 
marcat viața celei care a fost Helen 
Keller prin activități diverse – excursii, 
ateliere de artă, competiții sportive, 
ateliere culinare, hidroterapie, 
flashmob și multe altele.

ź “Imaginează-ți cum ar fi să trăiești așa o viață întreagă și nu câteva ore cât a 
durat jocul meu. Imaginează-ți o zi obișnuită – să-ți faci o cafea, să mergi în 
parc, să comunici. Eu am încercat asta pentru câteva ore și m-am simțit total 
pierdut. Am intrat într-o lume tare apăsătoare. Cu atât mai mult puterea 
oamenilor cu surdocecitate e de admirat.” Călin Goia

ź 311 copii și tineri, alături de 227 de părinți și profesori din 8 orașe, implicați în 
activități cu ocazia Sărbătorii Internaționale Helen Keller
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SENSABILITATE

Proiectul Sensabilitate - câștigător al 
unei finanțări din partea Fundației 
Orange în cadrul programului Lumea 
prin culoare și sunet, ediția 2016.

Acest site este locul de întâlnire al 
persoanelor cu surdocecitate din 
România, al părinților și familiilor 
copiilor cu surdocecitate, al 
specialiștilor care lucrează în 
domeniu, profesori, psihopedagogi, 
psihologi, educatori, asistenți sociali, 
medici, asistenți medicali, 
kinetoterapeuți etc.

Aici găsești toate informațiile și 
materialele pe care Sense 
Internațional România le-a dezvoltat 
sau tradus de-a lungul celor 16 ani 
de activitate.

Te invităm să accesezi pagina 
www.sensabilitate.ro, să îți creezi un 
cont astfel încât să ai acces gratuit la 
toate resursele - cărți, cursuri, 
materiale de specialitate, reviste.

ź Bibliotecă cu cărți și materiale de specialitate în domeniul surdocecității

ź Cursuri de inițiere și specializare în domeniul surdocecității

ź Materiale video privind metodele de comunicare la persoanele cu surdocecitate

ź Revista Sensabilitate

ź Harta specialiștilor în domeniu
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      Sensabilitate.ro 
resursa ta în domeniul 
surdocecită?ii!
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CARAVANA

În cadrul proiectului Sensabilitate, în 
2017, Sense Internațional România a 
pornit în CARAVANA SENSABILITATE. 
Astfel, Domnul Vasile Adamescu, 
interpretul său Viorel Micu, alături de 
echipa Sense Internațional România, 
au ajuns în Craiova, Arad, Timișoara, 
Sibiu, Oradea, Zalău, Cluj Napoca, 
Buzău, Focșani, Galați, Iași și 
București, distribuind materiale 
informative despre surdocecitate. 

În CORTUL SENZORIAL, cu ochii și 
urechile acoperite, cu ajutorul a 
diferite materiale și echipamente 
senzoriale, texturi, arome și gusturi, 
oamenii au simțit și au înțeles ce 
înseamnă să nu vezi și să nu auzi.

În luna octombrie, am organizat un 
eveniment de conștientizare a 
surdocecității în Palatul 
Parlamentului, alături de Vasile 
Adamescu și Adina Ciulei, membri în 
Consiliul Director al Fundației Sense 
internațional România. 

ź 12 orașe vizitate cu Cortul senzorial

ź 3.500 de kilometri parcurși atsfel încât peste 1200 de persoane să 
experimenteze și să înțeleagă astfel surdocecitatea
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CARTA DREPTURILOR 
PERSOANELOR CU SURDOCECITATE

Copiii cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple au dreptul la un diagnostic 
timpuriu și la servicii de intervenție timpurie care să le mărească șansele de recuperare 
și integrare socială.

Copiii cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple au dreptul la o educație 
adecvată care să fie adaptată nevoilor lor individuale de comunicare și învățare.

Tinerii cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple au dreptul la servicii de pre-
profesionalizare și vocaționale care să le permită accesul pe piața muncii în vederea 
unui trai independent.

Persoanele cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple au dreptul la interpreți de 
limbaj mimico-gestual adaptat tactil care să le permită accesul la informații și o mai 
bună comunicare.

Părinții și familiile copiilor cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple au dreptul 
la sprijin, informare și consiliere.

ź 1244 de semnături strânse în sprijinul Cartei Drepturilor Persoanelor cu 
Surdocecitate

ź 5 memorii adresate autorităților naționale în scopul promovării drepturilor 
persoanelor cu surdocecitate în România
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REȚEAUA PENTRU SURDOCECITATE

În luna noiembrie 2017 s-a organizat o întâlnire a profesorilor și specialiștilor care 
lucrează cu copii cu surdocecitate, o ocazie de a afla de la aceștia care sunt problemele 
principale cu care se confruntă. A două jumătate a întâlnirii a fost facilitată de către 
Diana Ionescu, membru în Consiliul Director SIR, în cadrul unei discuții cu privire la 
prioritățile Sense Internațional România pentru perioada următoare.
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RAPORT FINANCIAR

VENITURI CHELTUIELI

SURSE VENIT

Companii.................................................104.523,35

Persoane fizice......................................137.088,58

Evenimente...............................................24.683,07

Fundația Orange..................................104.574,77

Fundația Telus......................................30.024,00

Sense International UK..........................77.020,07

Progr. Elvețiano-Român..........................1.170,15

Dif. curs valutar.......................................10.213,07  

TOTAL VENITURI .................................489.297,06 

TIP CHELTUIELI

Salarii personal ....................................................274.678,00

Chelt. administrative ............................................41.086,87

Intervenție timpurie .............................................32.511,64

Servicii vocaționale ............................................146.302,38

Sensabilitate.ro ......................................................71.525,61

Rețea surdocecitate .............................................58.520,95

Strângere fonduri .................................................16.255,82

TOTAL CHELTUIELI .............................................640.881,28

REZUMAT

BALANȚĂ LA 31 DECEMBRIE 2016 .......................................................................................................................643.066,00

VENITURI 2017 .............................................................................................................................................................489.297,06

CHELTUIELI 2017 .........................................................................................................................................................640.881,28

DEFICIT ..........................................................................................................................................................................-151.584,22

SOLD LA 31 DECEMBRIE 2017 ................................................................................................................................491.481,78
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DONATORI ȘI SPONSORI

AGRIMAT MARCA S.A.
AIR BP SALES ROMANIA S.R.L.
ALLIANZ TECHNOLOGY SE 
ALGERNON IMPEX S.R.L.
AREON IMPLEX S.R.L.
ARIES MANAGEMENT CONSULTANCY
AVANT COM S.R.L.
BASF COATINGS SERVICES S.R.L.
BULROM PETROLEUM S.R.L.
CIKA S.R.L.
COMFRUCT S.A.
CRESCENDO INTERNATIONAL S.R.L.
DINAMIC S.R.L.
HAUSER S.R.L.
LAPSI PROD S.R.L.
LOGITRADE S.R.L.
MAX EDILITAR S.R.L.

PEERAJ BRANDS INTERNATIONAL
REGENCY COMPANY S.R.L.
RO-DESIGN S.R.L.
S&G COMERCIAL S.R.L.
S.C. HADITON 2002 S.R.L.
SAHA COMIMPEX S.R.L.
TEMA ENERGY S.R.L.
W-SYSTEMS DEVTEAM S.R.L.
SENSE INTERNATIONAL UK
FUNDAȚIA ORANGE ROMÂNIA
FUNDAȚIA MEDICOR
FUNDAȚIA TELUS INTERNATIONAL
FUNDAȚIA COMUNITARĂ BUCUREȘTI
NELUMBO FOUNDATION
PROGRAMUL DE COOPERARE ELVEȚIANO-
ROMÂN

SIR a participat pentru al 2-lea an la Swimathon, un eveniment sportiv de strângere 
de fonduri organizat de Fundația Comunitară București. 

Suntem recunoscători celor 3 echipe minunate care au înotat și au strâns fonduri:

ECHIPA FANTASTIC 5 - Cristian Andrei Mircea Stănescu, Iris Tocari, Iulia Tocari, 
Petre Ion Burloiu și Andrei Nicoară

ECHIPA ALLIANZ - Flavia Tioc, Andreea Pioara, Ioana Crisu, Adrian Deaconescu și 
Cătălin Florescu

ECHIPA RAIFFEISEN - Romina Roșu, Bogdana Diaconu, Mihai Lazăr, Iulia Cojocaru, 
Anca Militaru și Neculai David.
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IMPLICĂ-TE CU SENS!

Sperăm să putem duce mai departe visul copiilor și tinerilor cu surdocecitate și să 
construim alături de tine noi proiecte pentru ei. Putem începe cu o parte dintre 
aceste idei, deși credem că idei frumoase vin doar împreună! Iată cum ne poți ajuta: 

Datele noastre de identificare:

Beneficiar: Sense Internațional România

Adresa: Aleea Romancierilor nr. 2, bloc Z16, ap. 2, sector 6, București

Cod fiscal: 13833304

Cont RON - RO21 RNCB 0077 0502 3229 0004

Cont EURO - RO48 RNCB 0077 0502 3229 0003

Conturile sunt deschise la BCR Sector 6 București.

Tu, personal

Aleargă pentru noi
Înoată pentru noi
Redirecționează 2% din impozitul 
pe venit
Donează-ți ziua de naștere
Donează online

Tu, companie

Redirecționează 20% din impozitul pe 
profit
Spune echipei tale să se implice în 
proiectele noastre, ca voluntari
Donații, produse, servicii
Cheamă-ne la evenimentele voastre, să 
povestim despre noi
Spune-le prietenilor tăi despre noi
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Sense Internațional România
București, România
0040 21 413 9040

contact@surdocecitate.ro 

www.surdocecitate.ro www.sensabilitate.ro


