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Dragi prieteni ai Sense Internațional 

România,

Sunt recunoscătoare și încep prin a 

mulțumi celor care ați fost alături de copiii 

și tinerii cu surdocecitate într-un an foarte 

dificil, plin de provocări și de incertitudini. 

Pandemia a adus multe schimbări în viața 

noastră, a tuturor, dar s-a dovedit a fi mult 

mai dificilă pentru persoanele cu 

surdocecitate. 

De aproape 20 de ani noi, cei de la Sense 

Internațional România, ne-am dedicat 

timpul și resursele copiilor și tinerilor cu 

surdocecitate, familiilor și profesorilor lor. 

În 2020, ne-am înconjurat de speranță și 

am acționat acolo unde a fost nevoie, atât 

cât ne-au permis resursele: am trimis către 

copii și profesori tablete, laptopuri, 

echipamente de protecție, dezinfectanți; am 

creat materiale și resurse educaționale 

pentru a fi folosite de către părinți acasă, cu 

copiii lor; am organizat întâlniri cu 

specialiștii pentru a le oferi soluții de 

muncă la distanță în cazul copiilor cu 

surdocecitate. 

Vă invităm să citiți în paginile următoare 

un rezumat al anului 2020 pentru Sense 

Internațional România.

Etelka Czondi

Dear friends of Sense International 

Romania,

I am grateful and I begin by thanking you 

have been by the side of children and young 

people with deafblindness during a very 

difficult year, full of challenges and 

uncertainties. The pandemic brought many 

changes into our lives, but it proved to be 

even more difficult for people with 

deafblindness.

For the past almost 20 years we, at Sense 

International Romania, have dedicated our 

time and resouces to children and young 

people with deafblindness,  families and 

teachers. 

In 2020, we have surrounded ourselves 

with hope and we acted where it was 

needed, as much as resources allowed: we 

sent tablets, laptops, protective equipment 

and disinfectants to children and teachers 

we created educational materials and 

resources to be used by parents at home, 

with their children; we organised meetings 

with specialists to offer solutions for 

working with children with deafblindness 

from a distance. 

Please read in the following pages a 

summary of the year 2020 for Sense 

International Romania.

CUVÂNT ÎNAINTE FOREWORD
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Oare ați auzit vreodată cuvântul 

surdocecitate?... 

Se referă la situația în care o persoană se 

confruntă atât cu probleme de văz, cât și cu 

probleme de auz. 

Poate fi vorba despre copii care se nasc așa, 

tineri sau adulți care dobândesc 

surdocecitatea din cauza unor boli sau 

accidente, vârstnici care își pierd treptat 

auzul și vederea din cauza îmbătrânirii. 

Indiferent de cauză, surdocecitatea este o 

deficiență gravă, deoarece aduce mari 

dificultăți în comunicare, acces la 

informație, orientare, mobilitate, în modul 

în care aceste persoane își fac prieteni, în 

modul în care trăiesc viața de zi cu zi.

Are you familiar with the term 

deafblindness? 

It refers to person confronted with both 

visual and hearing impairments. 

It may be about children born this way, 

young people and adults acquiring it during 

their life due to disease or accidents, or 

elderly people who lose their sight and 

hearing because of old age. 

Regardless of the category, deafblindness is 

most certainly a severe disability, as it 

causes great difficulties in communication, 

access to information, orientation and 

mobility, in the way in which they make 

friends and live their everyday life.

SURDOCECITATEA DEAFBLINDNESS
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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. Sense 

Internațional România este singura 

organizație din țara noastră care militează 

activ pentru drepturile persoanelor cu 

surdocecitate.

Viziune

O lume în care toți copiii și adulții cu 

surdocecitate pot deveni membri activi și 

egali ai societății.

Misiune

Lucrăm în parteneriat cu persoanele cu 

surdocecitate, familiile acestora, personalul 

de îngrijire și specialiști, pentru a avea 

certitudinea că toți aceștia au acces la 

consiliere, oportunități și sprijin.

Sense International Romania is a 

Romanian organization established in 2001 

with the aim to improve the life of people 

with deafblindness and multisensory 

impairments in our country. Sense 

International Romania is the only 

organization in our country actively 

fighting for the rights of people with 

deafblindness.

Vision

A world where all children and adults with 

deafblindness can become active and equal 

members of the society.

Mission

We work in partnership with people with 

deafblindness, their families, carers and 

specialists, to ensure they all have access to 

counselling, opportunities and support.

SENSE  INTERNATIONAL ROMANIA
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La începutul anului 2020, un grup de tineri 

cu surdocecitate și deficiențe senzoriale 

multiple, însoțiți de profesorii lor și de 

echipa Sense Internațional România, au 

participat la excursia anuală de orientare și 

mobilitate ce s-a ținut la Predeal.

Participanții au petrecut momente 

minunate împreună, cunoscându-se mai 

bine prin jocuri și exerciții de grup, 

învățând unii de la alții, întărindu-și 

încrederea de sine dar și în ceilalți. 

Noutatea activității din acest an a fost 

faptul că tinerii, pentru prima dată în viața 

lor, au experimentat schiatul. Cu sprijinul a 

patru instructori de schi voluntari 

entuziaști, au avut prima lor experiență pe 

o pârtie de schi: au învățat să alunece, să 

frâneze și să coboare pe un mic deal.

At the beginning of 2020, a group of young 

people with deafblindness and 

multisensory impairments accompanied by 

their teachers and Sense International 

Romania staff, attended the annual 

Orientation and Mobility trip which took 

place in Predeal.

Participants spent wonderful moments 

together, getting to know each other better 

through games and group exercises, 

learning from each other, trusting 

themselves and those around. 

The novelty for this year's activity was the 

fact that the young people, for the first time 

in their life, experienced skiing. With the 

support of four enthusiastic volunteer ski 

instructors, they had their very first 

experience on a ski slope: they learned how 

to slide, break and come down a small hill.

Orientare și mobilitate 
la munte

Orientation and 
mobility in the 

mountains
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”Să lucrez cu acești tineri din Arad, 

București, Focșani și Timișoara a fost 

o experiență inedită pentru mine. Am 

fost plăcut surprins de cât de repede 

au prins unele tehnici de schi, de 

curajul lor și de capacitatea lor de 

învățare. Mă bucur că am avut ocazia 

să lucrăm împreună.” Instructor de 

schi voluntar

”Working with these young people 

from Arad, Bucharest, Focșani and 

Timișoara has been a unique 

experience for me. I was pleasantly 

surprised by how fast they caught up 

on some skiing techniques, by their 

courage and their ability to learn. I 

am happy we had the opportunity to 

work together.”

Volunteer skiing instructors.
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În fiecare an, în luna iunie, obișnuiam să 

sărbătorim Luna Internațională a 

Surdocecității alături de copiii și tinerii cu 

surdocecitate, părinții și profesorii lor. 

În 2020, restricțiile au făcut imposibile 

obișnuitele activități, prin urmare fondurile 

au fost direcționate către reducerea 

riscurilor cauzate de pandemia de COVID-

19.

16 școli speciale din Arad, București, Buzău, 

Craiova, Cluj Napoca, Focșani, Galați, Iași, 

Oradea, Sibiu, Târgu Frumos și Timișoara au 

fost dotate cu consumabile și echipamente 

de protecție în baza analizei de nevoi 

efectuate, inclusiv măști transparente.

”Vă mulțumim pentru măști! Acestea sunt 

foarte utile elevilor cu deficiențe senzoriale 

pentru că pot citi de pe buze și în același timp o 

mare parte din față rămâne liberă, astfel încât 

se poate înțelege mai ușor mimica feței, 

ușurând dialogul cu copiii.” Profesor Sibiu

Every year, in June, we used to celebrate the 

International Helen Keller Month together 

with children and young with 

deafblindness, their parents and teachers.

In 2020, restrictions made the usual 

activities impossible, therefore we directed 

the funds towards diminishing the risks 

caused by the COVID-19 pandemic.

16 special schools from Arad, Bucharest, 

Buzău, Craiova, Cluj Napoca, Focșani, 

Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Târgu Frumos 

and Timișoara were equipped with 

protective equipment and consumables 

based on a needs analysis, including 

transparent masks.

”Thank you for the masks! These are very useful 

to students with sensory impairments because 

they can read lips and at the same time much 

of the face remains free so that it is easier to 

understand the facial expressions, making it 

easier to dialogue with children.” Teacher 

Sibiu

În loc de sărbătoarea
Helen Keller

Instead of Helen Keller
Celebrations
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Cu ocazia zilei de 3 Decembrie, Ziua 

Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, 

am organizat campania ȘI EU AM O VOCE!, 

implicand 11 școli speciale partenere. 

În baza Convenției Organizației Națiunilor 

Unite privind Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilități – varianta pentru copii, 22 de 

copii/tineri cu surdocecitate au creat 16 

clipuri video despre drepturile lor. 

Am donat 22 de tablete către copiii și tinerii 

participanți, însoțite de Diplome de curaj.

Activitatea a fost finanțată de Fundația 

Nelumbo din Lichtenstein prin intermediul 

Sense International UK.

For December 3 – the International Day of 

People with Disabilities, we organised the 

campaign I TOO HAVE A VOICE!, involving 

11 partner schools.

Based on the United National Convention 

on the Rights of People with Disabilities – 

child friendly version, 22 children/young 

people with deafblindness created 16 videos 

about their rights.

We donated 22 tablets to the children and 

young people, together with Courage 

Diplomas.

The activity was funded by the Nelumbo 

Foundation from Lichtenstein via Sense 

International UK.

Și eu am o voce! I too have a voice!
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Pentru a face accesibilă informația privind 

pandemia cu COVID-19, am realizat o serie 

de clipuri ce abordează temele majore ale 

contextului actual de viață, acestea fiind 

accesibile persoanelor cu deficiențe 

senzoriale (în limbajul semnelor, cu 

contrast, subtitrare și varianta text). 

În plus, pentru a veni în sprijinul familiilor 

copiilor cu surdocecitate, am realizat și am 

tradus materiale conținând idei de 

activități ce pot fi făcute acasă, cu copiii, 

pentru a continua stimularea senzorială 

care se desfășura în școli.

In order to make the information about the 

COVID-19 pandemic more accessible, we 

created a series of videos that cover the 

major themes of the current context, 

accessible for people with sensory 

impairments (sign language, high contrast, 

subtitles, text). 

Also, to support families of children with 

deafblindness, we created and translated 

materials containing ideas for activities 

that can take place at home, so as to 

continue the sensory stimulation 

previously taking place in schools.

Informații accesibile Accessible Information
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Aproximativ 200 de persoane au participat 

la Conferința Internațională 

Surdocecitatea în contextul pandemiei, 

în perioada 23-25 noiembrie 2020, 

organizată online. 

Cu aportul a 25 de invitați străini și români 

din India, Marea Britanie, Olanda, Norvegia, 

România, Rusia și Scoția, am explorat în ce 

fel a influențat pandemia procesul de 

comunicare la persoanele cu surdocecitate, 

în ce fel poate tehnologia veni în sprijinul 

lor, care sunt provocările dar și 

oportunitățile în această perioadă.

Approximately 200 people attended the 

International Conference Deafblindness 

during the Pandemic, between November 

23-25 2020, organised online. 

Together with 25 international and 

national speakers from Great Britain, India, 

The Netherlands, Norway, Romania, Russia 

and Scotland we explored how the 

pandemic influences the process of 

communication for people with 

deafblindness, in what way can technology 

be of support, what are the challenges but 

also the opportunities during this time.

Conferință 

internațională

International 

Conference

zile de conferință

conference days3

ore de prezentări

hours of presentations

 

12

prezentări plenare

plennary sessions14

ateliere de lucru

workshops3

prezentatori invitați

invited speakers25

participanți înregistrați

registered participants 205

țări reprezentate

countries represented  15

organizații participante

participant organisations
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În 2020, am pus bazele platformei de 

învățare online, 

www.cursuri.surdocecitate.ro, adresată 

tuturor celor care în viața profesională sau 

personală au tangență cu persoane cu 

surdocecitate.

Cu sprijinul unei echipe alcătuite din 4 

traineri, am finalizat materialul pentru 2 

cursuri: curs de inițiere și curs de 

specializare în domeniul surdocecității, 

cursuri ce vor avea loc începând cu 2021.

Suntem mândri să vi-i prezentăm pe cei 

patru traineri implicați sunt Conf. Univ. Dr. 

Cristian Buică-Belciu, Asist. Univ. Dr. Ioana 

Tufar, Gabriela Jianu, psiholog, trainer 

national în surdocecitate și Eva Oprea, 

psihopedagog, trainer national în 

surdocecitate.

Activitatea este finanțată de Fundația 

Nelumbo din Lichtenstein prin intermediul 

Sense International UK.

In 2020, we set the foundations of the e-

learning platform, 

www.cursuri.surdocecitate.ro, addressed to 

all who, in their professional or personal 

life, have contact with people with 

deafblindness.

With the support of a team consisting of 4 

trainers, we finalised the material for 2 

courses: initiation course and 

specialisation course in the field of 

deafblindness, courses that will be 

organised beginning with 2021.

We are proud to present the four trainers 

involved are Professor Cristian Buică-

Belciu, PhD, Assistant Professor Ioana 

Tufar, PhD, Gabriela Jianu, psychologist, 

national trainer in deafblindness, and Eva 

Oprea, national trainer in deafblindness, 

special education teacher.

The activity is funded by the Nelumbo 

Foundation from Lichtenstein via Sense 

International UK.

Cursuri online în
domeniul
surdocecității

Online Courses
in the Field of

Deafblindness

10

CURS DE INIȚIERE ÎN 
DOMENIUL SURDOCECITĂȚII

www.cursuri.surdocecitate.ro



Proiectul e-Sense a debutat în ianuarie 

2020. Este un proiect în care avem 6 

parteneri: Code for Romania, Liceul 

Tehnologic Special Vasile Pavelcu din Iași, 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 

Cristal din Oradea, Centrul Școlar pentru 

Educație Incluzivă Constantin Pufan din 

Timișoara, Școala Specială Profesională 

pentru Deficienți de Auz Sfânta Maria 

București și Centrul Școlar pentru Educație 

Incluzivă nr. 2 Sibiu.

Am dezvoltat platforma www.esense.ro, un 

site unde școlile și profesorii vor accesa 

softul e-Sense, soft dedicat educării copiilor 

cu surdocecitate în acord cu Curriculumul 

Național pentru Educarea Copiilor cu 

Surdocecitate elaborate de noi în 2008 și 

aprobat de Ministerul Educației. 

Prin înscrierea în platformă, specialistul va 

avea acces la o serie de exerciții de 

localizare, identificare, recunoaștere, 

explorare, manipulare și discriminare a 

stimulilor, exerciții ce pot fi realizate 

împreună cu copilul.

Mulțumită acestui proiect, am reușit să 

dotăm școlile partenere cu 50 de tablete 

pentru copiii cu surdocecitate și 10 

laptopuri.

Proiectul este finanțat de Fundația Orange 

prin programul ”Lumea prin Culoare și 

Sunet”, ediția 2019.

The project e-Sense started in January 

2020. In this project, we have 6 partners: 

Code for Romania, “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, The Special Proffesional 

School for Children with Hearing 

Impairments Sfânta Maria Bucharest and 

the School Centre for Inclusive Education 

No. 2 Sibiu.

We developed the platform www.esense.ro, 

a website where schools and teachers will 

be able to access the software e-Sense, 

dedicated to the education of children with 

deafblindness in agreement with the 

National Curriculum for the Education of 

Children with Deafblindness developed by 

us in 2008 and approved by the Ministry of 

Education.

Upon registering in the platform, the 

specialist will have access to a series of 

exercises on localisation, identification, 

recognition, exploration, manipulation and 

discrimination of stimuli, exercises to be 

done with the children. 

Through this project, we managed to equip 

partner schools with 60 tablets for children 

with deafblindness and 12 laptops.

The project is financed by Orange 

Foundation through the programme ”The 

World through Colour and Sound”, 2019 

edition. 

e-Sense
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Anul 2020 ne-a adus vești bune atunci când 

am câștigat un nou proiect la Fundația 

Orange, Sensi – siguranță online pentru 

copiii cu deficiențe sezoriale. 

În 2021, proiectul își propune să diminueze 

riscurile la care sunt expuși acești copii în 

mediul online, mai concret vom urmări 

protejarea acestora prin conștientizarea 

riscurilor abuzului fizic, emoțional, sexual, 

economic sau financiar, cu ajutorul a 4 

clipuri care îl vor avea ca protagonist pe 

Sensi.

Proiectul este finanțat de Fundația Orange 

prin programul ”Lumea prin Culoare și 

Sunet”, ediția 2020.

2020 brought more good news when we 

were awarded a new grant from Orange 

Foundation – Sensi - Online safety for 

children with sensory impairments. 

In 2021, the project aims to reduce the risks 

to which these children are exposed in the 

online environment, exactly we aim to 

protect them through awareness of 

physical, emotional, sexual, economic or 

financial abuse, with the help of 4  videos in 

which Sensi will be the main character.

The project is financed by Orange 

Foundation through the programme ”The 

World through Colour and Sound”, 2020 

edition.  

Sensi
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Înainte de a ne adapta la condițiile de 

pandemie, am realizat și un eveniment 

aniversar și de mulțumire, ce a avut loc avut 

loc în februarie 2020 la Casa Oamenilor de 

Știință din București. 

Ne-am întâlnit cu parteneri, colaboratori, 

voluntari și companii care ne-au fost și ne 

sunt alături. Printre invitații au fost Andrew 

Noble, Ambasador al Marii Britanii, Richard 

Kramer, CEO Sense UK si Sense 

Internațional.

Before having to adapt to the pandmic, we 

organised an anniversary event which took 

place in February 2020 at the House of 

Scientists in Bucharest. 

We met partners, collaborators, volunteers 

and companies that were and still are by 

our side. Among the guests we had with us 

the Ambassador of the United Kingdom, 

His Excellency Andrew Noble, Richard 

Kramer, the CEO of Sense UK and Sense 

International.

Aniversare 19 ani 19 Years Anniversary
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14 ani de muncă alături de Sense 

Internațional România au inspirat-o 

Ramona Antonie să își doneze ziua de 

naștere prin platforma Galantom, 

organizând o campanie de 14 zile pe 

Facebook dând 14 motive de a lucra alături 

de Sense Internațional România. 

Mulțumim, Ramona!

14 years of work for Sense International 

Romania inspired Ramona Antonie to 

donate her birthday via the Galantom 

platform, running a 14 days campaign on 

Facebook and giving 14 reasons for working 

with Sense International Romania. 

Thank you, Ramona!

Zi de naștere donată Donated Birthday

Andrew Noble, Ambasador al Marii Britanii și Ramona 

Antonie, Manager Programe,  explorând Cortul Senzorial



Raport financiar Financial Report
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Donații companii 20% / Donations companies 20% 129,626.50 lei

Sponsorizări sistem 3,5% / Sponsorships 3.5%  system 5,348.45 lei

Fundația Orange / Orange Foundation 45,943.20 lei

Evenimente / Events 4,008.10 lei

Sense International UK 217,972.00 lei

Venituri diferențe curs valutar și dobânzi / Income 

exchange rate differences and interest

10,892.17 lei

TOTAL 413,790.42 LEI

Venituri Income

Cheltuieli Expenditure

Resurse umane / Human resources 221,787.00 lei

Costuri administrative / Administrative costs 30,219.28 lei

Programe / Programmes 246,896.55 lei

TOTAL 498,902.83 LEI

Deficit 2020

-85,112.41 lei



Donatori Donors
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Fundația Nelumbo

Sense International UK

Fundația Orange România

ADALCO GROUP SRL

AFFINITY TRANSPORT SOLUTIONS SRL

AGEXIMCO SRL

AGMI SRL

AGROMEC PUTINEIU SA

ALL4VENTILATION SRL

APULUM SA

AREON IMPEX SRL

AVANT COM

BRIAL NAV CONSTRUCT SRL

CEREAL CONSTANTIN SRL

CIATO SRL

CIKA SRL

CIPCOS MARCOMPLEX SRL

COLOR CUBE SRL

COMFRUCT

CORNELIUS ENERGY

CRIOMEC SA

DELTA PLUS ROMANIA SRL

GEI Palat CFR

HOUSER SRL

IANUS SRL

K&C CONFLUX SRL

LOGITRADE SRL

MACH FOREIGN TRADE DISTRIBUTION

MULTI GAME SRL

NISEMPRA ELECTRO SRL

PICKLE LABS SRL

RCC INTERIEX SRL

RCI BROKER DE SIGURARE SRL

REGENCY COMPANY SRL

SARTOROM IMPEX SRL

SILCAR PROD SRL

STAND AGENTIE DIFUZARE CARTE SRL

STEDYAN SRL

TANKROM CONSTRUCT SRL

TORENT SRL

TPA AUDIT ADVISORY SRL

TUDIA SRL

TUNIC PROD SRL

TURBOMECANICA SA

VITALMOTOR SRL

WIN IMPEX SRL

ZONA D SRL



Cum puteți ajuta cauza 
copiilor și tinerilor cu 
surdocecitate

How can you help the 
cause of children and 

young people with 
deafblindness
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Ne dorim să putem realiza cât mai multe 

pentru persoanele cu surdocecitate din 

România și să avem un impact cât mai 

mare la nivel național, mai ales în contextul 

actual, 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.

Persoanele fizice pot direcționa până în 

3.5% din impozitul pe venit către copiii și 

tinerii cu surdocecitate din proiectele Sense 

Internațional România.

Persoanele juridice pot direcționa 20% din 

impozitul pe profit către copiii și tinerii din 

proiectele Sense Internațional România.

Simplu și online, orice poate sprijini 

eforturile noastre printr-o donație, 

accesând www.surdocecitate/doneaza

Sense Internațional România

Cod Fiscal: 13833304

RO21 RNCB 0077 0502 3229 0004 (RON)

BCR, sector 6, București

We want to be able to achieve as much as 

possible for the people with deafblindness 

in Romania and have as much impact as 

possible at national level, especially in the 

current context, but for that we also need 

your help! 

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.

Individuals may direct up to 3.5% of your 

income tax to children and young people 

with deafblindness from Sense 

International Romania projects.

Companies may direct 20% of the profit tax 

to children and young people involved in 

Sense International Romania projects.

In a simple way, online, anyone can support 

our efforts through a donation, accessing 

www.surdocecitate/doneaza

Sense International Romania

Fiscal Code: 13833304

RO21 RNCB 0077 0502 3229 0004 (RON)

BCR, sector 6, Bucharest
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Date de contact:

Fundația Sense Internațional România

Aleea Romancierilor nr, 2, Bloc Z16, Ap. 2

Sector 6, București

România

contact@surdocecitate.ro

www.surdocecitate.ro

www.sensabilitate.ro

www.esense.ro

www.cursuri.surdocecitate.ro


