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KÖZLEMÉNY
Új, vidám világ minden speciális igényű gyereknek
Finanszírozási szerződés száma: 07/SC/06.02.2015/EGK

A projektet finanszírozza az ÖSSZEFOGÁS A JŐVŐÉRT Felhívás – kockázatos helyzetben levő
gyerekek, a RO10 program keretében – “Kockázatos helyzetben levő gyerekek és fiatalok, helyi
és regionális kezdeményezések a nemzetiségből fakadó esélyegyenlőtlenségek csökkentése és a
társadalmi beilleszkedés elősegítése céljából”, a program az Európai Gazdasági Térség (EGT)
Pénzügyi Mechanizmusa keretében valósul meg 2009 – 2014
A 07/SC/06.02.2015/SEE számú finanszírozási szerződést a Román Szociális Fejlesztési Alap írta
alá, az RO10 programoperátori minőségében - “Kockázatos helyzetben levő gyerekek és fiatalok,
helyi és regionális kezdeményezések a nemzetiségből fakadó esélyegyenlőtlenségek csökkentése
és a társadalmi beilleszkedés elősegítése céljából” – a program az Európai Gazdasági Közösség
(EGK) Pénzügyi Mechanizmusa keretében valósul meg 2009 – 2014 között, és Kolozs Megye
Területi Közigazgatási Egysége írta alá, mint a projekt kezdeményezője.
A projektet az ESTUAR Alapítvánnyal partnerségben valósítják meg.
A projekt általános célkitűzése, hogy 944 speciális igényű gyerek beilleszkedését növeljék 15
hónap alatt oktatási, innovációs, érzékszerveket ösztönző, viselkedési és informális oktatási
tevékenység keretében.
A projekt összértéke 1,608,170.00 lej, ami 100%-os finanszírozási arányt jelent.
Az EGT grant értéke legtöbb 1.366.944,50 lej, ami 85%-os vissza nem térítendő támogatást
jelent
Állami társfinanszírozás értéke legtöbb 241.225,50 lej, ami 15%-os vissza nem térítendő
támogatást jelent.
A project célcsoportja 944 fogyatékos gyerekből áll, akik közül 170 roma nemzetiségű.
A Kolozs Megyei Területi Közigazgatási egysége az ESTUAR Alapítvánnyal közösen megvalósították
a 8, szenzorral ellátott helyiség kialakítását, és ez által a klasszikus terápia mellé új, kiegészítő
lehetőségeket biztosítottak. A 2015-ös év szeptemberétől kezdődően a projekt kedvezményezettjei,
akik speciális igényű gyerek, elkezdték a terápiát nyitott, kellemes körülmények között, amely
biztosítja számukra a növekvő önbizalomhoz szükséges kényelmet. A megfelelő környezet megkönnyíti a tanulást és a személyiség fejlődését, a környezet tudatosítási fokának növelésével és az
érzékszervek (látás, hallás, ízlelés, szaglás, tapintás, mozgás) ösztönzésével. Ugyanakkor olyan
helyet biztosít, ahol a különböző kognitív és fizikai képességek fejlesztése közötti kölcsönhatás
lehetővé válik, és egyedi oktatási környezetben bátorítja a kommunikációt.
Végrehajtási időszak: 15 hónap, 2015.02.06. - 2015.04.30. között.
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Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi
administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

