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It has been 18 years since the Foundation
Sense International Romania was
established. 18 years full of successes and
challenges. In all this time, through
everything we have done, we tried to be as
close as possible to people with
dea lindness in our country, to their
families and specialists in the ﬁeld.

Se împlinesc 18 ani de la înﬁinţarea Fundaţiei Sense
Internaţional România. Au fost 18 ani plini de reușite și de
provocări.
În toţi acești ani, prin tot ceea ce am făcut, am încercat să
ﬁm cât mai aproape de persoanele cu surdocecitate din
ţara noastră, de familiile lor și de specialiștii din domeniu.
Acum, la ceas aniversar, ne bucurăm de tot ceea ce am
reușit prin intervenţia timpurie adresată nou-născuţilor cu
surdocecitate, educaţia copiilor cu această deﬁcienţă,
serviciile vocaţionale pentru tinerii și tinerele cu
surdocecitate și munca asiduă de recunoaștere și
promovare a drepturilor persoanelor cu surdocecitate din
România.
Mai sunt multe de făcut, de aceea suntem plini de
încredere, entuziasm și energie pentru ceea ce urmează!

Adina Ciulei
Președinte Consiliu Director
Sense Internaţional România

Now, in this moment of celebration, we are
happy with everything we achieved in early
intervention for babies with dea lindness,
the education of these children, vocational
services for young women and men with
dea lindness and the assiduous work in
recognising and promoting the rights of
people with dea lindness in Romania.
There is still much to do, which is why we
are full of conﬁdence, enthusiasm and
energy for what is to come!

Adina Ciulei
Board of Directors President
Sense International Romania
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I am very proud of all that SI Romania has
achieved – what a lot of change we have
brought over the last 18 years!
I admire the way Sense International
Romania honoured Professor Adamescu
through inclusive celebrations of Helen
Keller day in 2019. I applaud Sense
International Romania's innovation in
harnessing on-line, digital technology for
the beneﬁt of learners with dea lindness.
As Sense International Romania heads into
adulthood, I look forward to many more
years of creativity ahead.
Sunil Sheth
Chair Board of Trustees
Sense International
A milestone year for Sense International
Romania who have established so much in
country so far, their work in advocating for
dea lindness to be legally recognised as a
distinct disability allows appropriate
services to support people who are
dea lind to communicate and experience
the world.
We have so much more we will do and are
looking forward to our future successes in
supporting young people and families.

#dincolodesimturi

Richard Kramer
CEO Sense & Sense International

Sunt foarte mândru de tot ceea ce
Sense Internaţional România a realizat
– câte schimbări am adus în ultimii 18
ani!
Admir modul în care Sense
Internaţional România l-a onorat pe
profesorul Adamescu în 2019, prin
sărbători incluzive ale zilei Hellen
Keller. Aplaud inovaţia Sense
Internaţional România în valoriﬁcarea
tehnologiei digitale online în beneﬁciul cursanţilor cu
surdocecitate. Pe măsură ce Sense Internaţional România
se îndreaptă spre maturitate, aștept cu nerăbdare și mai
mulţi ani de creativitate.
Sunil Sheth
Președinte Consiliu Director Sense International
Un an de referinţă pentru Sense
Internaţional România, care a realizat
atât de multe până acum în ţară,
munca lor în recunoașterea
surdocecităţii ca dizabilitate distinctă
în legislaţie permite serviciilor
adecvate să sprijine persoanele cu
surdocecitate să comunice și să
experimenteze lumea.
Avem atât de multe de făcut și așteptăm cu nerăbdare
succesele noastre viitoare în sprijinirea tinerilor și a
familiilor.
Richard Kramer
CEO Sense & Sense International
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Sense Internaţional România a reușit
atât de multe în primii săi 18 ani! Sunt
impresionată de diferenţa pe care au
făcut-o în viaţa persoanelor cu
surdocecitate.
Într-o lume în care provocările date de
inegalităţi cresc, munca aceasta este
mai necesară ca oricând.
Știu că împreună cu echipa noastră
puternică și cu cei din Consiliul
Director, alături de persoanele cu surdocecitate și de toţi
partenerii și suporterii, viitorul Fundaţiei Sense
Internaţional România este unul luminos.
Alison Marshall
Director Sense International
Membru Consiliu Director Sense Internaţional România

Sense International Romania has achieved
so much in its ﬁrst 18 years! I am impressed
by the diﬀerence it has made for people
with dea lindness.
As the world faces the challenge of
increasing inequality the work is needed
more than ever.
I know that with our strong staﬀ team and
the Board of Directors, alongside the people
with dea lindness themselves and all the
allies and supporters, the future looks
bright for Sense International Romania.

Acum, la 18 ani, mă gândesc la tot
ceea ce urmează în anii ce vin.
Mă gândesc la grupurile de copii și
tineri cu surdocecitate cu care vom
lucra astfel încât aceștia să își facă
auzită vocea și să lupte pentru
propriile lor drepturi.
Mă gândesc la toţi copiii, părinţii și
profesorii care se vor bucura de noul și
interesantul nostru proiect e-Sense
ﬁnanţat de Fundaţia Orange, prin care vom dezvolta un
soft educaţional dedicat copiilor cu surdocecitate.
Mă gândesc la faptul că vom dezvolta, cu sprijinul
Fundaţiei Nelumbo, primul curs online în domeniul
surdocecităţii, accesibil tuturor celor care doresc să aﬂe
mai multe despre acest domeniu de nișă.
Urmăriţi-ne și nu veţi regreta!
Etelka Czondi
Director Sense International Romania

Now, at 18, I am thinking about the years to
come.
I am thinking about the groups of children
and young people with dea lindness that
we will work with so that they can have
their voice heard and ﬁght for their own
rights.
I am thinking about all the children, parents
and teachers who will enjoy the new and
interesting project e-Sense, funded by
Orange Foundation, where we will develop
an educational software .
I am thinking about the fact that we will
develop, with the support of Nelumbo
Foundation, the ﬁrst online training course
in dea lindness, accessible to all those who
wish to learn more about this niche ﬁeld.
Follow our work and you will not regret!

Alison Marshall
Sense International Director
Member on the Board of Directors Sense
International Romania

#beyondsenses

Etelka Czondi
Sense International Romania Director
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Despre noi
Our VISION is of a world in which all people
with dea lindness can be equal and active
members of society.

VIZIUNEA noastră este o lume în care toate
persoanele cu surdocecitate pot deveni membri
activi și egali ai societăţii.

Our MISSION is to work in partnership with
others across the globe - people who are
dea lind, their families, carers and other
professionals to
ensure anyone facing challenges because of
dea lindness has access to advice,
guidance and support.

MISIUNEA noastră este de a lucra în parteneriat
cu persoanele cu surdocecitate, familiile lor și cu
specialiști, astfel încât toţi cei care trebuie să facă
faţă provocărilor cauzate de surdocecitate au
acces la consiliere, informaţii și sprijin.

I STATEMENTS

AFIRMAŢIILE PERSONALE

I will listen to others
I will understand and respond
I will respect others
I will be honest and open
I will participate and contribute
I will take informed risk
I will ﬁnd things to celebrate
No decision about me, without me

Voi asculta pe ceilalţi
Voi înţelege și voi răspunde
Voi arăta respect faţă de ceilalţi
Voi arăta onestitate și deschidere
Voi participa și voi contribui
Îmi voi asuma riscuri informate
Voi găsi motive de a sărbători
Nicio decizie despre mine, fără mine

About us
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I LISTEN RĂSPUND RESPECT
ASCULT
ÎNŢELEG I UNDERSTAND I RESPOND
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Surdocecitatea

People with dea lindness have a
combination of visual and hearing
impairments, with diﬀerent degrees of
manifestation.

Persoanele cu surdocecitate prezintă o combinaţie de
deﬁcienţe de văz și auz, cu diferite grade de
manifestare.

Dea lindness is a multisensory impairment,
most times associated with other types of
deﬁciencies.

Surdocecitatea este o deﬁcienţă multisenzorială gravă,
de cele mai multe ori asociată și cu alte tipuri de
deﬁcienţe.

Dea lindness causes major diﬃculties in
communication, access to information,
orientation and mobility.

Surdocecitatea generează diﬁcultăţi majore în sfera
comunicării, a accesului la informaţie, în orientare şi
mobilitate.

Deafblindness

7

COMUNICARE
ORIENTARE
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MOBILITATE

COMMUNICATION MOBILITY ORIENTATION
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Primii absolventi
,
It is not by chance that the same year when
Sense International Romania turns 18 years
of activity, the ﬁrst generation of future
typographers graduate.
The Special Professional School for Children
with Hearing Impairments St. Mary
Bucharest and the Special Technological
Highschool Gheorghe Atanasiu in Timișoara
had their ﬁrst 17 young graduates to ﬁnish
professional school – 10 in Bucharest and 7
in Timișoara.
Starting with 2012, alongside Orange
Foundation and Medicor Foundation, we
provided ﬁnancial, material and technical
support for the development of 8
vocational centres in Arad, Bucharest,
Buzău, Craiova, Focșani, Galaţi, Iași and
Timișoara, within partner special schools.

#dincolodesimturi

Over 240 children and young people with
dea lindness and sensory impairments
have studied and study in these centres
trades such as typography, marzipan
molding and horticulture.

Nu este o întâmplare faptul că anul în care Fundaţia Sense
Internaţional România împlinește 18 ani de activitate este
și anul în care prima generaţie de viitori tipograﬁ devin
absolvenţi.
La Școala Profesională Specială pentru Deﬁcienţi de Auz
Sfânta Maria București și la Liceul Tehnologic Special
Gheorghe Atanasiu din Timișoara au absolvit în 2019 primii
17 tineri – 10 copii în București și 7 în Timișoara.
Începând cu anul 2012, împreună cu Fundaţia Orange și
Fundaţia Medicor, am sprijinit ﬁnanciar, material și tehnic
dezvoltarea a 8 centre vocaţionale în Arad, București,
Buzău, Craiova, Focșani, Galaţi, Iași și Timișoara în cadrul
școlilor speciale partenere.
Peste 240 de copii și tineri cu surdocecitate și deﬁcienţe
senzoriale au învăţat și învaţă în aceste centre meserii
precum: tipograﬁe digitală, modelare marţipan și
horticultură.

First graduates
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ABSOLVIRE 2019

GRADUATION 2019

#beyondsenses
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Prin Bucuresti
,
Children and young people with
dea lindness from our partner schools,
together with their teachers, spent 3 special
days on an orientation and mobility trip
that we organised in Bucharest in the spring
of 2019.
We visited the Palace of the Parliament on
the 9 of May, on Europe Day, accompanied
by M.P. Adriana Săftoiu, spent some time at
the Zoo and visited the Grigore Antipa
Museum together.
This activity meant more than a simple trip,
it was an opportunity for the children and
young participants "to fend for
themselves", to acquire those necessary
independent living skills: they traveled by
metro validating their own tickets, ordered
their own food, explored Bucharest.

Copiii și tinerii cu surdocecitate din școlile partenere,
alături de profesori lor, au petrecut 3 zile speciale într-o
excursie de orientare și mobilitate pe care am organizat-o
în București în primăvara anului 2019.
Am vizitat Palatul Parlamentului chiar în data de 9 Mai, de
Ziua Europei, însoţiţi de doamna deputat Adriana Săftoiu,
am petrecut timp la Grădina Zoologică și am vizitat
împreună Muzeul Grigore Antipa.
Această activitate a însemnat mai mult decât o simplă
excursie, a fost o ocazie pentru copiii și tinerii participanţi
”să se descurce singuri”, să dobândească acele abilităţi de
trai independent atât de necesare: au călătorit cu metroul
validându-și singuri biletele, și-au comandat de mâncare,
au explorat Bucureștiul.
A fost o activitate de ţinut minte!

#dincolodesimturi

It was an activity to remember!

Through Bucharest
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MOBILITY
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Helen Keller
Already a tradition, Helen Keller
International Week has also been a reason
for joy in 2019, under the motto When I
Grow Up, I'll be...
More than 1,000 children from 17 partner
schools from Arad, Bucharest, Buzău,
Craiova, Falticeni, Focşani, Galaţi, Iaşi,
Oradea, Sibiu, Târgu Frumos and Timișoara
attended.

#dincolodesimturi

They were involved in equine therapy,
creative collage workshops, trips to
amusement parks, in the forest, visit to the
Museum of Senses, visits to printing ﬁrms,
drawings, greeting cards, quilling,
exploration and knowledge, space
orientation, joint activities with other
schools from mass education, sensory
workshops, cooking workshops, gardening
workshops, workshops to paint with light,
making and restoring puppets, pottery,
dancing and zumba in salt mines, sensory
trails, sports, expressing emotions
workshop, bread baking workshop,
increasing awareness about dea lindness
and about Helen Keller using posters in
parks.

Devenită deja o tradiţie, Săptămâna Internaţională Helen
Keller a însemnat și în 2019 un motiv de bucurie, sub
motto-ul Când voi ﬁ mare, voi ﬁ...
Au participat peste 1.000 de copii din 17 școli partenere din
Arad, București, Buzău, Craiova, Fălticeni, Focșani, Galaţi,
Iași, Oradea, Sibiu, Târgu Frumos și Timișoara.
Au fost implicaţi în activităţi de hipoterapie, ateliere
creative, excursii în parcuri de distracţie, în pădure, vizită la
Muzeul Simţurilor, vizite la ﬁrme de tipograﬁe, desene,
confecţionare de felicitări, quilling, explorare și
cunoaștere, orientare în spaţiu, activităţi comune cu alte
școli din învăţământul de masă, ateliere senzoriale, de
bucătărie, de plantat ﬂori perene, de pictat cu lumină,
confecţionare și recondiţionare de păpuși, modelaj, dans și
zumba în salină, trasee senzoriale, jocuri sportive, ateliere
de exprimare a emoţiilor, de copt pâine, popularizarea
surdocecităţii prin realizarea de panouri informative
despre surdocecitate și Helen Keller în parcuri.
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HELEN KELLER 2019
Când voi ﬁ mare, voi ﬁ... un om puternic
Când voi ﬁ mare, voi ﬁ... independent
Când voi ﬁ mare, voi ﬁ... grădinar
Când voi ﬁ mare, voi ﬁ... bucătar
Când voi ﬁ mare, voi ﬁ... fericit
Când voi ﬁ mare, voi ﬁ... OM
Când voi ﬁ mare, voi ﬁ... prietenul
naturii

#beyondsenses

When I grow up, I'll be... a strong person
When I grow up, I'll be... independent
When I grow up, I'll be... a gardener
When I grow up, I'll be... a chef
When I grow up, I'll be... happy
When I grow up, I'll be... HUMAN
When I grow up, I'll be... nature's friend
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Vasile Adamescu
December 3 was designated by the United
Nations – The International Day of People
with Disabilities. Sense International
Romania organised a series of activities to
mark this day, a day dedicated to the
person who was Vasile Adamescu
(05.09.1944 – 06.12.2018), a person with
dea lindness who, despite the lack of sight
and hearing, managed extraordinary
performances.

#dincolodesimturi

Activities such as pottery, sculpture,
pottery, pantomime, experiential theatre,
painting, drawing, candle making, glass
painting were just a few examples of the
multitude of activities that those more than
500 children with dea lindness and sensory
impairments, their parents and teachers
from 15 special schools from Arad,
Bucharest, Buzău, Cluj Napoca, Craiova,
Focșani, Galaţi, Iași, Oradea, Sibiu, Târgu
Frumos and Timișoara, partner schools of
Sense International Romania, conducted in
early December as part of the project
"Vasile Adamescu – Beyond Senses".

Ziua de 3 Decembrie a fost desemnată de către
Organizaţia Naţiunilor Unite – Ziua Internaţională a
Persoanelor cu Dizabilităţi. Sense Internaţional România a
organizat o serie de activităţi pentru a marca această zi, zi
dedicată celui care a fost Vasile Adamescu (05.09.1944 –
06.12.2018), o persoană cu surdocecitate care, în ciuda
lipsei văzului și auzului, a reușit performanţe
extraordinare.
Activităţi diverse precum modelaj, sculptură, olărit,
pantomimă, teatru experienţial, pictură, desen,
confecţionare de lumânări, pictură pe sticlă au fost doar
câteva exemple din multitudinea de activităţi pe care cei
peste 500 de copii cu surdocecitate și deﬁcienţe
senzoriale, părinţii și profesorii lor din 15 școli speciale din
Arad, București, Buzău, Cluj Napoca, Craiova, Focșani,
Galaţi, Iași, Oradea, Sibiu, Târgu Frumos și Timișoara, școli
partenere ale Sense Internaţional România, le-au derulat la
începutul lunii decembrie ca parte a proiectului ”Vasile
Adamescu – Dincolo de simţuri”.
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VASILE ADAMESCU 2019

#beyondsenses
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Pentru specialisti
,
In the spring and autumn of 2019, we
organised three meetings with specialists
from partner special schools.
The purpose of these meetings was to bring
together the specialists the organization
has worked with over time and to ﬁnd out
what is the perspective of the teaching
specialist regarding the use of digital
technology in classroom work, to share
experiences, case studies, techniques and
methods of working with children with
dea lindness.

#dincolodesimturi

All three meetings took place in Bucharest,
attended by over 60 teachers from partner
schools, as well as representatives of newer
partners: Code for Romania Association and
Urban Development Association.

În primăvara și în toamna anului 2019 am organizat trei
întâlniri cu specialiștii din școlile speciale partenere.
Scopul acestor întâlniri a fost acela de a aduna specialiștii
cu care organizaţia a colaborat de-a lungul timpului și de a
aﬂa care este perspectiva specialistului de la catedră în
ceea ce privește utilizarea tehnologiei digitale în
activitatea la clasă, de a împărtăși experienţe, studii de caz,
tehnici și metode de a lucra cu copiii cu surdocecitate.
Toate cele trei întâlniri au avut loc în București, la ele
participând peste 60 de cadre didactice de la școli
partenere, dar și reprezentanţi ai unor parteneri mai noi:
Asociaţia Code for Romania și Asociaţia pentru Dezvoltare
Urbană.

For specialists
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e Sense
The Orange Foundation approved the
project e-Sense – using digital technology,
we are revolutionizing the education of
children with dea lindness to be funded
under the 2019 Funding Programme, World
through Colour and Sound.

#dincolodesimturi

Children with dea lindness and
multisensory impairments face major
diﬃculties in communication, access to
information, guidance and mobility.
Therefore, the education of these children
involves an extremely speciﬁc and
adaptable process that requires specialized
techniques, knowledge and skills. Digital
technology is increasingly prevalent in the
education system and everyday life, but not
for children with dea lindness. In order for
them to have access to quality education
and not to "be left behind", software is
needed to adapt to their speciﬁc needs
given by the combination of visual and
hearing impairments.
Sense International Romania joins forces
with Code for Romania as well as with three
schools “Vasile Pavelcu” Special
Technological High School from Iaşi, The
“Cristal” Inclusive Education School Centre
from Oradea and the School Center for
Inclusive Education “Constantin Pufan”
from Timisoara, in order to develop, test
and authorise in 2020-2021 e-Sense – a free
and accessible package of open source
educational software for over 335 children
with dea lindness from Romania, for their
parents and teachers.

Fundaţia Orange a selectat proiectul e-Sense – folosind
tehnologia digitală, revoluţionăm educaţia copiilor cu
surdocecitate pentru a ﬁ ﬁnanţat în cadrul Programului de
ﬁnanţare Lumea prin culoare și sunet, ediţia 2019.
Copiii cu surdocecitate și deﬁcienţe senzoriale multiple se
confruntă cu diﬁcultăţi majore în sfera comunicării, a
accesului la informaţie, în orientare și mobilitate. De aceea,
educaţia acestor copii implică un proces extrem de speciﬁc
și de adaptat, ce necesită tehnici, cunoștinţe și aptitudini
specializate. Tehnologia digitală este din ce în ce mai
răspândită în sistemul de educaţie și în viaţa de zi cu zi, însă
nu și în cazul copiilor cu surdocecitate. Pentru ca și ei să
aibă acces la o educaţie de calitate și să nu ”rămână în
urmă”, este necesar un software adaptat nevoilor lor
speciﬁce date de combinaţia de deﬁcienţe de vedere și de
auz.
Fundaţia Sense Internaţional România își unește forţele cu
Code for Romania, precum și cu trei școli: Liceul
Tehnologic Special Vasile Pavelcu din Iași, Centrul Școlar
pentru Educaţie Incluzivă Cristal din Oradea și Centrul
Școlar pentru Educaţie Incluzivă Constatin Pufan din
Timișoara, pentru a dezvolta, testa și omologa în 2020-2021
e-Sense – un pachet de soft-uri educaţionale open source,
gratuit și accesibil, pentru peste 335 de copii cu
surdocecitate din România, pentru părinţii și profesorii lor.
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e-Sense 2020-2021

#beyondsenses
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Signo

In May 2019, Sense International Romania,
represented by Etelka Czondi - Director and
Ramona Antonie - Programmes Manager,
visited services oﬀered by Signo Foundation
in Norway.

#dincolodesimturi

They visited the resource centers of the
Signo Foundation in Andebu and Oslo education and vocational services for
children, young people and adults with
dea lindness in Norway, had meetings with
specialists from the organisation and
discussed the development of future joint
activities. Sense International Romania
team also met with Mr Geir Jensen,
President of the World Federation of the
Dea lind, based in Oslo, where they
discussed the Global Report on
Dea lindness, developed by the Federation
in 2018.
This visit was an activity carried out
through the Inclusion with Meaning project:
Building partnerships between Sense
International Romania and organisations in
Norway with the aim of meaningful
inclusion in the education system for
children with dea lindness and sensory
impairments, a project funded as part of
the call for proposals for bilateral initiatives
aimed at identifying partners for projects
carried out in partnership with the donor
states, the development of bilateral
partnerships and projects under the "Local
Development" Programme.

În mai 2019, Sense Internaţional Romania, reprezentată de
Etelka Czondi - director şi de Ramona Antonie - manager
programe, au vizitat servicii oferite de Fundaţia Signo în
Norvegia.
Astfel, au fost vizitate centrele de resurse ale Fundaţiei
Signo din Andebu şi din Oslo - servicii de educaţie şi
vocaţionale adresate copiilor, tinerilor şi adulţilor cu
surdocecitate din Norvegia, au avut loc întâlniri cu
specialişti din cadrul organizaţiei norvegiene şi s-a discutat
dezvoltarea unor activităţi comune în viitor. De asemenea,
echipa Sense Internaţional România s-a întâlnit cu domnul
Geir Jensen, Preşedinte al World Federation for the
Dea lind, cu sediul în Oslo, ocazie cu care am discutat pe
marginea Raportului Global privind Surdocecitatea,
realizat de federaţie în 2018.
Această vizită a fost o activitate realizată prin proiectul
Incluziune cu sens: Construirea de parteneriate între Sense
Internaţional România şi organizaţii din Norvegia în scopul
unei incluziuni cu sens în sistemul de educaţie pentru copiii
cu surdocecitate şi deﬁcienţe senzoriale, proiect ﬁnanţat în
cadrul apelului pentru propuneri de iniţiative bilaterale
destinate identiﬁcării de parteneri pentru proiecte
derulate in parteneriat cu statele donatoare, dezvoltării de
parteneriate și de proiecte bilaterale în cadrul Programului
„Dezvoltare locala".
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British Council
Sense International Romania took part in
the 10th edition of the Diversity Week
organized by British Council Romania under
the umbrella of diversity, equal
opportunities and inclusiveness.

#dincolodesimturi

On December3-4, those present had the
opportunity attend a workshop about
dea lindness and to experiment for a few
minutes, inside the Sensory Tent Beyond
Senses, what a person with dea lindness
feels, a unique experience through the
activity "About Dea lindness, Inside the
Sensory Tent".

Sense Internaţional România a luat parte la a zecea ediţie a
Diversity Week organizată de British Council România sub
umbrela diversităţii, a egalităţii de șanse și a incluziunii.
În 3-4 decembrie, cei prezenţi au avut ocazia de a participa
la un workshop despre surdocecitate și de a experimenta
pentru câteva minute în interiorul Cortului Senzorial
Dincolo de simţuri ceea ce simte o persoană cu
surdocecitate, o experienţă unică prin activitatea „Despre
surdocecitate, în cortul senzorial”.
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18 ani
Împreună cu prieteni, parteneri, colaboratori, ﬁnanţatori și
voluntari, am sărbătorit cu toţii cei 18 ani de la înﬁinţarea
Fundaţiei Sense Internaţional România, împărtășind
amintiri și experienţe trăite împreună în tot acest timp.

Together with ﬁrends, partners,
collaborators, funders and volunteers, we
all celebrated the 18 years since the
establishment of Sense International
Romania, sharing memories and
experiences lived together in all this time.

#beyondsenses

24

Raport financiar
Descriere / Description

LEI

Venituri din donaţii
Income from donations*

110,602.34

Venituri din sponsorizări
Income through sponsorships**

434,642.17

Venituri din surse internaţionale
Income from international sources***

196,747.00

Diferenţe schimb valutar
Exchange rate diﬀerence
TOTAL

12,556.67

754,548.18

* Nelumbo Foundation, Lichtenstein
** Orange Foundation, Norway Bilateral Small grant, 20%, 2%
*** Sense International UK

Descriere / Description

#dincolodesimturi

Activităţi proiecte / Project related activities
Costuri administrative / Admin. costs

LEI
203,727.13
26,634.21

Resurse umane / Human resources

168,363.00

TOTAL

398,724.34
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Sponsori Sponsors
GEI PALAT CFR S.A.
GRANO AGRO S.R.L.
HARMOPAN S.A.
HAUSER S.R.L.
LOGITRADE S.R.L.
MACH FOREIGN TRADE
DISTRIBUTION S.R.L.
MAURICE WARD & CO S.R.L.
MULTI AMENAJARI S.R.L.
MULTI GAME S.R.L.
MULTIPROD ENERGO S.R.L.
MV GRUP CONSTRUCT S.R.L.
NEXUS ELECTRONICS S.R.L.
NIZAR CONSTRUCT S.R.L.
OMNIA PLAST S.R.L.
RALUNIC S.R.L.
RCI LEASING ROMANIA IFN S.A.
REALWORLD EASTERN EUROPE
RO-DESIGN S.R.L.
ROPECO BUCURESTI S.R.L.
SARTOROM IMPEX S.R.L.
SILCAR PROD S.R.L.
SO HUMAN ADVICE S.R.L.
SO&SO 2000 IMPEX
STAND-AGENTIE DIFUZARE
CARTE S.R.L.
TANKROM CONSTRUCT S.R.L.
THERME NORD BUCURESTI
TORENT S.R.L.
TRAUN GUARD HMS S.R.L.
TUNIC PROD S.R.L.
TURBOMECANICA S.A.
WIN IMPEX S.R.L.
ZANFIR S.N.C.
ZONA D S.R.L.

ORGANIZAŢII
FUNDAŢIA ORANGE
FUNDAŢIA NELUMBO
SENSE INTERNATIONAL UK
Programul “Dezvoltare locală,
reducerea sărăciei și creșterea
incluziunii romilor” ﬁnanţat prin
Granturile SEE și Norvegiene
2014-2021
MDM LEGAL - asistenţă juridică
Florian Gîndilă - fotograﬁi
Procter & Gamble - produse

#beyondsenses

COMPANII
ABRIS CAPITAL PARTNERS S.R.L.
ADALCO GROUP S.R.L.
AFFINITY TRANSPORT
SOLUTIONS S.R.L.
AGEXIMCO S.R.L.
AGROMEC PUTINEIU S.A.
AIR BP SALES
ALL4VENTILATION S.R.L.
ALUTI AGRO S.R.L.
APULUM S.A.
AREON IMPEX S.R.L.
AVANT COM S.R.L.
BRIAL NAV CONSTRUCT S.R.L.
BSB FASHION S.A.
CANOPUS STAR S.R.L.
CASINO MANHATTAN
CENTRAL MORENI S.R.L.
CIATO GALVANO TEHNIC S.R.L.
CIKA S.R.L.
CIPCOS MAR COMPLEX S.R.L.
COLOR CUBE S.R.L.
COMFRUCT S.A.
CONFECTIA S.A.
CORINT LOGISTIC S.R.L.
CRESCENDO INTERNATIONAL
CRIOMEC S.A.
CRISTIAN ABC S.R.L.
DELTA PLUS ROMANIA S.R.L.
DENTOTAL PROTECT S.R.L.
DINAMIC S.R.L.
ELECTRICA S.R.L.
ESSITY ROMANIA S.R.L.
EXACT TOURS S.R.L.
FARMACIA TEI S.R.L.
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Echipa

Consiliul Director

Etelka Czondi
Director

Adina Ciulei
Președinte
President
Alina Bugean
Membru
Member

Dumitru Cioiu
Membru
Member

Alison Marshall
Membru
Member

Diana Ionescu
Membru
Member

Ramona Antonie
Manager Programe

#dincolodesimturi

Alina Boagiu
Asistent Programe

Daniela Butuc
Contabil

The team

Raluca Ochișor
Trezorier
Treasurer

Viorel Micu
Membru
Member

Board of Directors
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We thank our wonderful volunteer,
Mădălina Simion, for her involvement
to support the projects dedicated to
children and young people with
dea lindness:

Multumim!
,
Îi mulţumim voluntarei noastre minunate, Mădălina
Simion, pentru implicarea ei în sprijinul proiectelor noastre
dedicate copiilor și tinerilor cu surdocecitate:
”În urmă cu aproximativ 4 ani, Sense România a înﬁinţat o
tipograﬁe în școala mea, unde am învăţat despre fotograﬁe
și editarea de texte. Tot prin Sense, am participat la cursuri,
excursii și tabere. Am învăţat să am încredere în abilităţile
mele. Am ajuns chiar și în Palatul Parlamentului, unde am
vorbit cu politicieni despre surdocecitate, alături de
profesorul Vasile Adamescu, un OM care a reușit în viaţă,
deși nu vedea și nu auzea deloc... Ce-mi doresc eu? Să aduc
ceva bun în viaţa acestor oameni care nu au dizabilităţi, ci
abilităţi în a depăși limitele impuse de societate.

Sense Romania is trying to solve the
problems of people with dea lindness
through projects for children and young
people with dea lindness, for their
teachers and families. Sometimes they
succeed, other times they stumble.
What’s important is that they
persevere. I wish for a world with no
barriers and no prejudice...

Thank you!

#beyondsenses

Sense România încearcă să rezolve problemele persoanelor
cu surdocecitate prin proiecte adresate copiilor și tinerilor cu
surdocecitate, profesorilor și familiilor lor. Uneori reușesc,
alteori se împotmolesc. Important e că sunt perseverenţi.
Îmi doresc o lume în care nu vor mai exista bariere, și nici
prejudecăţi...”

”About 4 years ago, Sense Romania
established a typography in my school
where I learned about photography and
text editing. Also through Sense, I
attended courses, trips and camps. I
learned to trust in my own abilities. I
even got to the Palace of the
Parliament, where I talked to politicians
about dea lindness, alongside
professor Vasile Adamescu, of whom I
had learned from a teacher, who was
talking about the capacity of this
HUMAN with dea lindness to overcome
his condition…What do I want? To bring
something good in the life of these
people who do not have disabilities, but
the abilities to overcome the limits
imposed by society.
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Implicã-te!
We want to be able to achieve as much as
possible for the people with dea lindness
in Romania and have as much impact as
possible at national level, and for that we
also need your help!
Our programmes are aimed at people with
dea lindness in Romania and aim to ﬁnd
solutions to the daily problems they face,
with regard to education, social rights,
speciﬁc therapies and opportunities for an
independent future.
We want to be able to support as many
children as possible, help as many young
people as possible and prove together that
their potential exists, to give them a better
future together.

Ne dorim să putem realiza cât mai multe pentru cei cu
surdocecitate din România și să avem un impact cât mai
mare la nivel naţional, iar pentru asta avem nevoie și de
ajutorul tău!
Programele noastre se adresează persoanelor cu
surdocecitate din România și au ca scop găsirea unor
soluţii la problemele zilnice cu care se confruntă, cu privire
la educaţie, drepturi sociale, terapii speciﬁce și șanse la un
viitor independent.
Ne dorim să putem sprijini cât mai mulţi copii, să ajutăm
cât mai mulţi tineri și să demonstrăm împreună că
potenţialul acestora există, să le oferim împreună un viitor
mai bun.

3,5 %
As an individual, you can direct up to 3.5% of
your income tax to children and young
people with dea lindness from Sense
International Romania projects.

Ca persoană ﬁzică, poţi direcţiona în ﬁecare an până în 3.5%
din impozitul pe venit către copiii și tinerii cu surdocecitate
din proiectele Sense Internaţional România.

#dincolodesimturi

20 %
As a legal entity,you can direct 20% of the
proﬁt tax to children and young people
involved in Sense International Romania
projects.

Ca persoană juridică, poţi direcţiona în ﬁecare an 20% din
impozitul pe proﬁt către copiii și tinerii din proiectele
Sense Internaţional România.

Get Involved!

PENTRU DONAŢII ȘI SPONSORIZĂRI
FOR DONATIONS AND SPONSORSHIPS
SENSE INTERNAŢIONAL ROMÂNIA
C.F. 13833304

EURO: RO 48 RNCB 0077 0502 3229 0003, BCR Sector 6

#beyondsenses

LEI: RO 21 RNCB 0077 0502 3229 0004, BCR Sector 6

#dincolodesimturi

www.sensabilitate.ro

#beyondsenses

www.surdocecitate.ro

