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COMUNICAT DE PRESĂ
O lume nouă, veselă pentru fiecare copil cu nevoi speciale

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) în calitate de Operator de Program din cadrul Programului RO10 - ”Copii și tineri aflați în
situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale” finanțat prin
Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 şi Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Cluj în calitate de beneficiar, au semnat Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 07/SC/06.02.2015, pentru proiectul O lume nouă, veselă pentru fiecare
copil cu nevoi speciale.
Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Fundația ESTUAR.
Obiectivul general al proiectului a fost creșterea gradului de incluziune la 948 de copii cu nevoi speciale prin implementarea unor
servicii integrate educaționale, inovative, de stimulare senzorială, social comportamentală și educație informală timp de 25 luni.
Obiective specifice
A) Amenajarea unui număr de 8 camere de stimulare multisenzorială (SNOEZELEN) la 8 instituții (școli speciale) din subordinea
Consiliului Județean Cluj
B) dotarea a 5 cabinete de specialitate la Școala gimnazială Kozmutza Flora
C) achiziționarea de aparate SOLISTEN și instruirea specialiștilor pentru aplicarea terapiei TOMATIS nivel 1
D) organizarea a câte 2 ateliere de creație la cele 9 școli speciale
E) Organizarea de activități extra curriculare și de petrecere a timpului liber (excursii diferențiate pe grad de handicap și de vârstă,
vizionarea unui film, organizarea serbării LA FIECARE COPIL VINE MOȘ CRĂCIUN și distribuirea de pachete cadou la fiecare școală);
F) Organizarea de acțiuni complementare menite să îmbunătățească șansele la integrarea socială (educație pentru sănătate noțiuni
elementare de igienă personală și de deprinderi)
G) distribuirea de materiale promoționale copiilor cuprinși în grupul țintă al proiectului.
Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 2.161.644,19 lei, corespunzător unei rate de finanțare de 100%.
Valoarea grantului SEE a fost de maxim 1.837.397,56 lei, reprezentând 85 % din finanțarea nerambursabilă.
Cofinanțarea publică a fost de maxim 324.246.63 lei, reprezentând 15 % din finanțarea nerambursabilă.
Grupul țintă al proiectului a fost format din 948 de copii, din care 180 de persoane de etnie rromă.
Personal/profesionişti/voluntari - profesori psihopedagogi, kinetoterapeuti, profesori/învățători educatori, profesori psihopedagogi
pentru tulburări vizuale, auditive, profesori psihomotricieni - 377.
Rezultate obținute:
• Creșterea calității vieții pentru 1.242 de copii cu nevoi speciale (numărul de 948 preconizat a fost depăşit cu 294 de copii)
• 8 camere de stimulare multisenzorială amenajate
• 5 cabinete de specialitate amenajate cu aparatură pentru stimulare multisenzorială
• dotarea a 4 şcoli speciale cu aparatură SOLISTEN pentru aplicarea terapiei TOMATIS, inclusiv instruirea a 4 specialişti în aplicarea
terapiei
• organizarea a câte 2 ateliere de creație la fiecare școală specială cuprinsă în grupul țintă al proiectului
• activități extra curriculare și de petrecere a timpului liber pentru copii cuprinşi în grupul ţintă al proiectului – vizitarea unei grădini
botanice, a unei ferme de animale, vizionarea unui film la un centru comercial şi organizarea serbării Moş Crăciun la fiecare şcoală
din proiect
• educație pentru sănătate - oferirea de notiuni elementare de igienă personală și de deprinderi - cursuri de igienă pentru 944 de copii
cuprinşi în grupul ţintă al proiectului
• un sistem informatic necesar desfășurării activităților proiectului
• distribuirea de materiale promoţionale celor 948 de copii (rucsac cu rechizite şi hanorac personalizat cu siglele finanţatorului).
Durata de implementare a proiectului a fost de 25 de luni: 06.02.2015 - 19.02.2017.
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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.

