


Dragi prieteni,
2021 a fost un an foarte special pentru noi, Fundaţia Sense Internaţional România. A 

fost anul în care am împlinit 20 de ani de activitate, 20 de ani dedicaţi persoanelor 

cu surdocecitate din ţara noastră, familiilor lor şi specialiştilor din educaţie, sănătate 

şi servicii sociale.

Privind retrospectiv, au fost ani încărcaţi cu reuşite şi succese, dar şi cu provocări şi 

dificultăţi. Cel mai important însă, au fost ani în care am cunoscut şi ne-am adus 

aproape oameni minunaţi: copii şi tineri cu surdocecitate, părinţi, profesori, 

specialişti, parteneri, sponsori, donatori. Vă mulţumim că ne-aţi rămas alături şi      

ne-aţi motivat să mergem înainte.

Etelka Czondi

Director



Dear friends,
2021 has been a very special year for us, Sense International Romania Foundation. It 

was the year when we celebrated 20 years of activity, 20 years dedicated to people 

with deafblindness in our country, to their families and specialists in education, 

health and social services. 

Looking back, these have been years full of achievements and success, as well as 

challenges and difficulties. Most importantly though, they have been years where we 

met wonderful people and kept them close: children and young people with 

deafblindness, parents, teachers, specialists, partners, sponsors, donors. Thank you 

for  remaining by our side and motivating us to keep going.

Etelka Czondi

Director 
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Surdocecitatea
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.

Deafblindness
Are you familiar with the term deafblindness? 

It refers to people 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.
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Sense Internaţional România este o organizaţie românească înfiinţată în 2001 cu 

scopul de a îmbunătăţi viaţa persoanelor cu surdocecitate şi deficienţe senzoriale 

multiple din ţara noastră, singura organizaţie din ţara noastră care militează activ 

pentru drepturile persoanelor cu surdocecitate.

Viziune

Viziunea noastră este o lume în care toate persoanele cu surdocecitate sunt membri 

egali şi activi ai societăţii.

Misiune

Lucrăm împreună cu persoanele cu surdocecitate și organizațiile partenere pentru a 

îndepărta barierele din societate și din sisteme, astfel încât persoanele cu 

surdocecitate să fie incluse și să își atingă potențialul maxim.

Sense Internaţional România

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, the only organization in our country actively fighting for 

the rights of people with deafblindness.

Vision

Our vision is of a world in which all people with deafblindness are equal and active 

members of society.

Mission

We work with people with deafblindness and partner organisations, to remove 

barriers in societies and systems, so that people with deafblindness are fully included 

and can fulfil their potential.
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Şi eu am o voce!
În cadrul campaniei Şi eu am o voce!, ne-am dorit ca drepturile copiilor, aşa cum sunt 

ele enunţate în Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului, 

să fie mai bine înţelese de copiii cu surdocecitate şi deficienţe senzoriale multiple. Am 

realizat o variantă uşor de citit şi de înţeles de către aceştia, pe care am distribuit-o în 

toate şcolile partenere.

22 de copii cu surdocecitate au răspuns provocării noastre şi au creat scurte clipuri 

video despre drepturile lor, clipuri care pot fi urmărite pe canalul de YouTube al Sense 

Internaţional România. Aceştia au fost apoi răsplătiţi cu diplome de curaj şi tablete, 

atât de necesare în perioada respectivă când cursurile aveau loc mai mult online din 

cauza pandemiei de Covid-19.

Activitate parte a proiectului Educaţie cu Sense International, finanţat de Fundaţia 

Nelumbo prin Sense International UK.

I too have a voice!
With the I too have a voice! campaign, we wanted children’s rights, as they are set 

forth in the United Nations Convention on the Rights of the Child, to be better 

understood by children with deafblindness and multisensory impairments. We 

created an easy-to-read and easy-to-understand version of it, which we distributed to 

all our partner schools.

22 children with deafblindness accepted our challenge and created short videos 

about their rights, videos that can be watched on Sense International Romania 

YouTube channel. They were then rewarded with diplomas of courage and tablets, so 

much needed during those times when courses mostly happened online because of 

the Covid-19 pandemic.

Activity part of the project Education with Sense International, funded by Nelumbo 

Foundation via Sense International UK.
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cursuri.surdocecitate.ro
În anul 2021 am dezvoltat platforma de e-learning www.cursuri.surdocecitate.ro, ca 

soluţie pentru pregătirea profesorilor în domeniul surdocecităţii. Am şi organizat un 

prim astfel de curs online - un curs de iniţere în domeniul surdocecităţii - la care au 

luat parte 30 de profesori. Cu ocazia acestui curs am oferit Bursa ”Vasile Adamescu” 

unui număr restrâns de participanţi, motivaţi şi dornici să aprofundeze metodele şi 

tehnicile de a lucra cu elevi şi tineri cu surdocecitate.

Ne propunem să organizăm anual cursuri şi workshop-uri relevante în domeniul 

surdocecităţii, inclusiv un curs de specializare.

Activitate parte a proiectului Educaţie cu Sense International, finanţat de Fundaţia 

Nelumbo prin Sense International UK.

In 2021, we developed the e-learning platform www.cursuri.surdocecitate.ro, as a 

solution for the training of teachers in the field of deafblindness. We have also 

organised the first such online course - an initiation course in the field of 

deafblindness - attended by 30 teachers. On this occasion, we offered the “Vasile 

Adamescu” Scholarship to a limited number of participants, motivated and eager 

to learn about methods and techniques of working with children and young 

people with deafblindness.

We plan to annually hold courses and workshops which are relevant in the field of 

deafblindness, including a specialisation course.

Activity part of the project Education with Sense International, funded by Nelumbo 

Foundation via Sense International UK.
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www.cursuri.surdocecitate.ro

Vă mulţumesc pentru acest curs! Spre deosebire de alte 

cursuri, am simţit pasiunea formatorilor. Am aflat 

multe lucruri noi. Am simţit că pot apela oricând la 

Sense pentru a învăţa mai mult. 

S.G., participant Curs de iniţiere în domeniul 

surdocecităţii, Ediţia I

Thank you for this 

course! Unlike with other 

courses, I felt the trainers’ 

passion. I felt like I could 

always turn to Sense to 

learn even more. 

S.G., participant 

Initiation Course in the 

Field of Deafblindness, 

1st Edition
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Tineri cu Sense
La începutul anului 2021, am pus bazele unui grup de tineri cu surdocecitate, cu care 

am organizat întâlniri lunare în cadrul cărora am abordat teme importante precum: 

dreptul la educaţie şi la sănătate, cum căutăm un loc de muncă, siguranţa online,  

dreptul la timp liber şi accesibilizare în limba semnelor, cum avem grijă unii de alţii şi 

devenim mai responsabili, cum comunicăm etc. 

Dacă ultima joi din lună este ziua întâlnirilor online cu tinerii, am reuşit ca două dintre 

acestea să aibă loc faţă în faţă, la Predeal: una în iulie şi una în decembrie 2021. Am 

discutat împreună despre surdocecitate – care sunt cauzele şi metodele de 

comunicare, despre importanţa respectului şi a stării de bine.

Activitate parte a proiectului Educaţie cu Sense International, finanţat de Fundaţia 

Nelumbo prin Sense International UK.

At the beginning of 2021, we set the basis of a group of young people with 

deafblindness, with whom we organised monthly meetings discussing important 

themes such as: the right to education and health, how we look for a job, online 

safety, the right to leisure and sign language communication, how we look after 

eachother and become more responsible, how we communicate etc.

If the last Thursday of the month is the time for the monthly online meetings, we 

succeeded to hold two of the meetings face to face, in Predeal: one in July and one in 

December 2021. Together, we talked about deafblindness - what are the causes and 

the communication methods, the importance of respect and wellbeing.

Activity part of the project Education with Sense International, funded by Nelumbo 

Foundation via Sense International UK.

Youth with Sense
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Din nou împreună!
Pe parcursul lunii iunie, cu ocazia sărbătorii internaţionale Helen Keller, aproximativ 

500 de copii cu surdocecitate şi deficienţe senzoriale din Arad, Bucureşti, Buzău, Cluj 

Napoca, Focşani, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Frumos şi Timişoara, alături de 

peste 150 de profesori şi părinţi, au desfăşurat activităţi diverse pentru a marca acest 

moment special în lumea surdocecităţii: ateliere creative de scultură, pictură şi 

desen, jocuri senzoriale, teatru, pantomimă şi dans, artă culinară, grădinărit, acţiuni 

de conştientizare în comunitate, excursii în natură, vizite la muzeu, terapie cu cai etc.

Dorinţa noastră este aceea de a oferi şansa copiilor şi tinerilor cu surdocecitate de a fi 

remarcaţi nu doar datorită unicităţii lor, dar mai ales datorită faptului că având 

susţinere, orice copil, tânăr, adult cu surdocecitate poate arăta ceea ce poate face şi 

modul în care se poate implica.

During the whole month of June, durig the international Helen Keller celebrations, 

approximately 500 children with deafblindness and sensory impairments from Arad, 

Bucharest, Buzau, Cluj Napoca, Focşani, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Frumos and 

Timişoara, together with over 150 teachers and parents,  attended various activities 

to mark this special moment in the world of deafblindness: creative workshops in 

sculpture, painting and drawing, sensory games, theater, pantomime and dance, 

culinary art, gardening, community awareness activities, nature trips, museum visits, 

therapy with horses etc.

Our wish is to give children and young people with deafblindness the chance to be 

noticed not only because of their uniqueness, but especially because with support, 

any child, young person and adult with deafblindness can show what they can do and 

how they can get involved.

Together again!
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Sensi 
Proiectul Sensi - siguranţă online pentru copiii cu deficienţe senzoriale a 

promovat siguranţa copiilor în mediul online prin intermediul a 6 clipuri  video 

animate, oferind astfel copiilor cu deficienţe senzoriale multiple instrumentele, 

cunoştinţele şi încrederea necesare pentru a reduce riscul de abuz în mediul online. 

O componentă importantă a fost Raportul de cercetare privind comportamentul 

online al copiilor cu deficienţe senzoriale, creat pentru a avea o imagine 

cuprinzătoare asupra situaţiei existente şi pentru dezvoltarea clipurilor video.

Proiectul s-a desfăşurat la nivel naţional, în parteneriat cu 21 şcoli speciale din Arad, 

Bucureşti, Buzău, Cluj-Napoca, Craiova, Fălticeni, Focşani, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, 

Târgu Frumos şi Timişoara.

Proiectul a fost finanţat de Fundaţia Orange prin Programul Lumea prin Culoare şi 

Sunet 2020. 

The project Sensi - online safety for children with sensory impairments  

promoted the online safety of children through animated videos, offering children 

with sensory impairements the tools, knowledge and confidence necessary to 

reduce the risk of online abuse. An important component of the project was a 

Research Report around the online behaviour of children with sensory impairments, 

developed in order to create a comprehensive image of the existing situation and to 

support the development of the videos.

This was a national level project, in partnership with 21 special schools from Arad, 

Bucureşti, Buzău, Cluj-Napoca, Craiova, Fălticeni, Focşani, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, 

Târgu Frumos and Timişoara.

The project was funded by The Orange Foundation through the World through Color 

and Sound 2020 Program. 
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e-Sense 
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 şi sunet, ediţia 2019. e-Sense este un 

software elaborat pentru a fi utilizat în activitățile de intervenție terapeutică și 

educațională la copiii cu surdocecitate şi are două componente. Prima e o aplicație de 

exerciții de stimulare vizuală și cognitivă organizate în patru tipuri de activități în 

acord cu curriculum-ul naţional  în surdocecitate: stimulare, identificare, localizare, 

discriminare. A doua componentă este o platformă web care permite școlii și 

profesorului să realizeze o evidență a elevilor și să monitorizeze progresele fiecăruia. 

Parteneri: Code for Romania, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Cristal Oradea, 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Constantin Pufan Timişoara, Liceul 

Tehnologic Special Vasile Pavelcu Iaşi, Şcoala Profesională Specială pentru Copii cu 

Deficienţe de Auz Sfânta Maria Bucureşti şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 

Sibiu.

Orange Foundation selected the project e-Sense – using digital technology, we 

revolutionise the education of children with deafblindness to be funded under 

the 2019 Funding Programme World through Color and Sound. e-Sense is a software 

developed for therapeutical and educational interventions for children with 

deafblindness and it has two components. The first is an app with exercises for the 

visual and cognitive stimulation with four different types of activities based on the 

curriculum for the education of children with deafblindness: stimulation, 

identification, localisation and discrimination. The second is a web platform allowing 

the school and the teacher to keep a record and monitor the progress of each 

student.

Partners: Code for Romania, School Center for Inclusive Education Cristal Oradea, 

School Center for Inclusive Education Constantin Pufan Timisoara, Special 

technological Highschool Vasile Pavelcu Iasi, Special Professional School for Children 

with Hearing Impairments Sfanta Maria Bucharest and School Centre for Inclusive 

Education Sibiu.
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Vocea persoanelor cu 
surdocecitate din România  

În anul 2021 am depus şi a fost aprobat spre finanţare proiectul Vocea Persoanelor cu 

Surdocecitate din România! Acesta se va desfăşura pe durata a 2 ani, în perioada 1 

aprilie 2022 - 31 martie 2024.

Proiectul este derulat de Fundaţia Sense Internaţional România în parteneriat cu 

Sense International UK şi beneficiază de o finanţare în valoare de 149.668,89 euro, 

prin programul Active Citizens Fund România, finanţat de Islanda, Liechtenstein şi 

Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conţinutul acestui material nu reprezintă în 

mod necesar poziţia oficială a Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021; pentru mai 

multe informaţii accesaţi www.eeagrants.org.  Informaţii despre Active Citizens Fund 

România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

In 2021 we submitted and received approval for funding of the project The Voice of 

People with Deafblindness in Romania! This will take place over the next 2 years, 

between April 1st 2022 - March 31st 2024.

The project is implemented by the Foundation Sense International Romania in 

partnership with Sense International UK and benefits from a 149.668,89 euros grant 

from Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein 

and Norway through the EEA Grants Grants 2014 -2021. The content of this material 

does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-

2021; for more information visit www.eeagrants.org. More details about Active 

Citizens Fund Romania are available at www.activecitizensfund.ro.

The Voice of People with
Deafblindness in Romania  
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Ce ne propunem

What we plan to achieve

Grupul persoanelor cu surdocecitate

Vom identifica şi vom lucra cu un grup de 

persoane cu surdocecitate, astfel încât 

acestea să aibă o voce, să îşi cunoască şi 

să lupte pentru propriile drepturi.

Instruirea interpreţilor în domeniul 

surdocecităţii

Vom crea şi organiza cursuri de instruire 

pentru interpreţii în Limba Semnelor 

Române, pentru ca aceştia să 

dobândească noţiuni în surdocecitate.

Legiferarea bastonului alb - roşu

Vom face cunoscut şi vom include în Codul 

Rutier bastonul alb-roşu ca element 

distinctiv ce atrage atenţia asupra faptului 

că utilizatorul este o persoană cu 

surdocecitate.

Conştientizarea surdocecităţii

Vom organiza activităţi în întreaga ţară 

pentru a face surdocecitatea mai bine 

cunoscută şi mai bine înţeleasă de 

publicul larg, de autorităţi şi instituţii în 

domeniul social, sănătate şi educaţie.

The group of people with deafblindness

We will identify and work with a group of 

people with deafblindness, so that they 

have a voice, know and fight for their own 

rights.

Training interpreters in the field of 

deafblindness

We will create and organise training 

courses for Romanian Sign Language 

interpreters, so that they acquire 

knowledge in the field of deafblindness.

Regulating the red and white cane

We will make the red and white cane 

known and included in the traffic law, as a 

distinctive element drawing attention on 

the fact that the user is a person with 

deafblindness.

Awareness around deafblindness

Ve will organise activities throughout the 

country to make deafblindness better 

known and understood by the general 

public, by authorities and institutions in 

the social field, health and education.
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Raport financiar 2021 

Donații companii 20% / Donations companies 20%      148.683,00 lei

Sponsorizări sistem 3,5% / Sponsorships 3.5%  system        12.648,59 lei 

Fundația Orange / Orange Foundation 244.156,76 lei 

Evenimente / Events          5.947,58 lei 

Fundaţia Nelumbo / Nelumbo Foundation      147.836,00 lei 

Persoane fizice / Individuals 3.471,46 lei 

Sense International UK (incl. Nelumbo) 118.275,00 lei 

Venituri diferențe curs valutar și dobânzi / Income exchange 

rate differences and interest

       11.427,81 lei

TOTAL      692.466,20 lei 

Resurse umane / Human resources 234.366,00 lei

Costuri administrative / Administrative costs 39.810,80 lei

Programe / Programmes 324.959,99 lei

TOTAL 599.136,79 lei

Venituri / Income

Cheltuieli / Expenditure

Financial report 2021

Excedent / Surplus: 93.329,41 lei 
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Mulţumim! 

Thank you!

Fundația Nelumbo

Sense International UK

Fundația Orange România

A G M I

ADALCO GROUP 

ADELA 

AGEXIMCO 

AGROMEC PUTINEIU

ALL4INSTALATII 

AVANT COM 

BRIAL NAV CONSTRUCT

CENTRAL MORENI 

CEREAL CONSTANTIN 

CIKA 

CIPCOS MAR COMPLEX 

COLORCUBE

COMFRUCT 

CORNELIUS ENERGY

DELTA PLUS

DINAMIC 

ELECTRICA 

GRANO AGRO 

IMPEX APOLLO 20

K&C CONFLUX

LOGITRADE

MACH FOREIGN TRADE DISTRIBUTION

MULTI GAME 

NISEMPRA ELECTRO 

OMSK CARBON

PICKLE LABS

PLUMBUS COMPANY 

RCI LEASING

REGENCY

RO DESIGN 

ROPECO BUCURESTI 

SARTOROM

STAND - AGENTIE DIFUZARE CARTE 

TUDIA 

TUNIC PROD 

TURBOMECANICA

VITALMOTOR 

WIN IMPEX 

ZONA D 
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The Team

Adina Ciulei
Preşedinte
President

Alina Bugean
Membru
Member

Dumitru Cioiu
Membru
Member

Diana Ionescu
Membru
Member

Alison Marshall
Membru
Member

Raluca Ochişor
Trezorier 
Treasurer 

Viorel Micu
Membru
Member

Consiliul Director

Board of Directors

Ramona Antonie
Manager Programe

Programmes Manager

Cristina Botezatu
Manager Dezvoltare

Development Manager

Daniela Butuc
Contabil

Accountant

Mădălina Simion
Coordonator Grup

Surdocecitate
Deafblindness Group

Coordinator

Crina Gherghel
Coordonator Grup

Surdocecitate
Deafblindness Group

Coordinator

Alina Boagiu
Coordonator Programe
Programmes Coordinator

20



Cum puteți ajuta 
cauza copiilor și 
tinerilor cu 
surdocecitate

How can you help the 
cause of children and 

young people with 
deafblindness

Ne dorim să putem realiza cât mai 

multe pentru persoanele cu 

surdocecitate din România şi să avem 

un impact cât mai mare la nivel 

naţional, iar pentru asta avem nevoie 

de ajutorul tău! 

Persoanele fizice pot direcționa până 

la 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, oricine poate sprijini 

eforturile noastre printr-o donație, 

accesând www.surdocecitate/doneaza

Sense Internaţional România

Cod Fiscal: 13833304

RO21 RNCB 0077 0502 3229 0004 

(RON)

BCR, sector 6, București

Mulţumim!

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, and for that we need your help! 

Individuals may direct up to 3.5% of 

their 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

Thank you!



Fundația Sense Internațional România

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

Sector 6, București

România

0040 21 413 9040

contact@surdocecitate.ro

www.surdocecitate.ro

www.sensabilitate.ro

www.esense.ro

www.cursuri.surdocecitate.ro


