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DE CE O CONFERINŢĂ?
În perioada 23 - 25 noiembrie 2020, Sense Internaţional România organizează
Conferinţa Internaţională SURDOCECITATEA ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI.
După mai bine de jumătate de an de la debutul pandemiei COVID-19, lumea în care
trăim s-a schimbat și este într-o continuă schimbare. Persoanele cu surdocecitate
- copii, adulţi sau vârstnici - dar și familiile lor, trebuie să facă faţă marginalizării și
neglijării, sunt mai vulnerabili și mai expuși la dublă izolare pe timp de criză.
Cu aportul unor invitaţi internaţionali și naţionali, dorim să aﬂăm în ce fel a
inﬂuenţat pandemia procesul de comunicare la persoanele cu surdocecitate, în
ce fel poate tehnologia veni în sprijinul lor, care sunt provocările dar și
oportunităţile în această perioadă.

WHY HAVE A CONFERENCE?
Between November 23 - 25, 2020, Sense International Romania is organising the
International Conference DEAFBLINDNESS DURING THE PANDEMIC.
After more than half a year since the start of the COVID-19 pandemic, the world in
which we live has changed and is still changing. People with dea lindness children, adults or elderly - as well as their families, have found themselves facing
more marginalisation and neglect, they are more vulnerable and more exposed
to double isolation than ever, during the crisis.
Together with international and national speakers, we want to learn how the
pandemic inﬂuences the process of communication for people with
dea lindness, in what way can technology be of support, what are the
challenges but also the opportunities during this time.

CUI NE ADRESĂM?
Conferinţa noastră se adresează unei mari varietăţi de public, persoane care în
munca lor sau în viaţa de zi cu zi interacţionează cu persoane cu surdocecitate:
Ÿ părinţi;
Ÿ profesori;
Ÿ psihopedagogi;
Ÿ educatori;
Ÿ psihologi;
Ÿ asistenţi sociali;
Ÿ kinetoterapeuţi;
Ÿ medici;
Ÿ studenţi;
Ÿ alţi specialiști interesaţi.

FOR WHOM?
Our conference is addressed to a wide variety of public, people who in their work
or in their daily lives interact with people with dea lindness:
Ÿ parents;
Ÿ teachers,
Ÿ special education teachers,
Ÿ educators;
Ÿ psychologists;
Ÿ social workers;
Ÿ physiotherapists;
Ÿ doctors;
Ÿ students;
Ÿ other interested specialists.
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DESPRE ORGANIZATOR
Sense Internaţional România este o organizaţie românească înﬁinţată în 2001 cu
scopul de a îmbunătăţi viaţa persoanelor cu surdocecitate și deﬁcienţe
senzoriale multiple din ţara noastră. SIR este singura organizaţie din România
care militează activ pentru drepturile persoanelor cu surdocecitate.
Prin programe la nivel naţional ce promovează intervenţia timpurie la nounăscutul cu deﬁcienţe senzoriale, educaţia copiilor cu surdocecitate/DSM și
oferirea de servicii vocaţionale, SIR reușește cu succes să aducă o schimbare în
bine în viaţa a sute de persoane cu acest tip de dizabilitate. Domeniul nostru de
interes ca organizaţie este reprezentat de patru direcţii strategice majore:
promovarea drepturilor persoanelor cu surdocecitate, sănătate, educaţie și
incluziune socială.

ABOUT THE ORGANISER
Sense International Romania is a Romanian organization established in 2001
with the aim to improve the life of people with dea lindness and multisensory
impairments in our country. SIR is the only organization in Romania actively
ﬁghting for the rights of people with dea lindness.
Through national programmes which promote early intervention for newborn
babies born with sensory impairments, the education of children with
dea lindness / multisensory impairments and provision of vocational services,
SIR successfully manages to change for the better the lives of hundreds of
people with this type of disability. Our areas of interest as an organization are
represented by four major strategic directions: promoting the rights of people
with dea lindness, health, education and social inclusion.

DESPRE SURDOCECITATE
Persoanele cu surdocecitate prezintă o combinaţie de deﬁcienţe de văz și auz,
cu diferite grade de manifestare.
Surdocecitatea este o deﬁcienţă multisenzorială gravă, de cele mai multe ori
asociată și cu alte tipuri de deﬁcienţe.
Surdocecitatea generează diﬁcultăţi majore în sfera comunicării, a accesului la
informaţie, în orientare şi mobilitate.

ABOUT DEAFBLINDNESS
People with dea lindness have a combination of visual and hearing
impairments, with diﬀerent degrees of manifestation.
Dea lindness is a multisensory impairment, most times associated with other
types of deﬁciencies.
Dea lindness causes major diﬃculties in communication, access to
information, orientation and mobility.

ÎNREGISTRARE
Conferinţa va avea loc online iar participarea este gratuită, în limita unui număr
prestabilit de participanţi. Cu toate acestea, orice donaţie* primită din partea
participanţilor este binevenită și va contribui decisiv la sprijnirea copiilor și
tinerilor cu surdocecitate și la organizarea altor evenimente similare în viitor.
Lucrările vor ﬁ în limbile engleză și română. Nu se asigură traducere.
Toţi cei interesaţi să participe la conferinţă sunt rugaţi să completeze formularul
de înregistrare disponibil pe www.surdocecitate.ro/surdocecitatea-in-pandemie

REGISTRATION
The conference will take place online and participation is free of charge for a
limited number of participants. However, any donation* received from
participants is welcomed and will have a decisive contribution to supporting
children and young pople with dea lindness and to organising similar events in
the future.
The languages of the conference are Romanian and English. No translation will
be available.
Those interested in attending the conference are kindly asked to ﬁll in the
registration form available at:
www.surdocecitate.ro/en/dea lindness-in-pandemic
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