CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Informare de presă
Ref: Finanţare nerambursabilă suplimentară obţinută de Consiliul Judeţean pentru copiii cu
nevoi speciale
Consiliul Judeţean Cluj a fost notificat oficial în legătură cu faptul că Fondul Român de
Dezvoltare Socială din Bucureşti a aprobat suplimentarea cu suma de 727.073,83 lei a fondurilor alocate
proiectului "O lume nouă, veselă pentru fiecare copil cu nevoi speciale" implementat de forul
administrativ clujean. În acest sens, în perioada imediat următoare va fi semnat actul adiţional de
prelungire a contractului de finanţare a proiectului.
Astfel, prin aplicaţia de prelungire elaborată de Consiliul Judeţean se intenţionează extinderea şi
dezvoltarea unor măsuri deja incluse în planul de activităţi al proiectului şi care contribuie la atingerea
obiectivului general al acestuia şi care privesc, în principal: serviciul inovativ de terapie ocupaţională
pentru sprijinirea copiilor cu dizabilităţi prin organizarea de ateliere de creaţie; serviciul inovativ de
terapie TOMATIS pentru sprijinirea copiilor cu dizabilităţi prin dotarea cu aparate Solitis pentru
aplicarea acesteia şi dotarea Şcolii Kozmutza Flora cu materiale necesare stimulării multisenzoriale;
organizarea de activităţi recreative ca şi serviciu educaţional complementar - vizionarea unui film la
cinematograf de către toţi copii cuprinşi în grupul ţintă al proiectului; organizarea de activităţi recreative
ca şi serviciu educaţional complementar – organizarea serbării de Moş Crăciun sub titlul "La fiecare
copil vine Moş Crăciun" la care vor participa toţi cei 948 de copii din toate şcolile; distribuirea de
materiale promoţionale-rucsac personalizat echipat cu rechizite şi hanorac personalizat tuturor copiilor
din grupul ţintă.
"Mă bucură faptul că am obţinut suplimentarea aceste fonduri externe nerambursabile pe care
le putem pune în slujba unei misiuni mai mult decât nobile - sprijinirea copiilor cu nevoi educative
speciale prin intermediul unor servicii cu adevărat inovative. Vom face în aşa fel încât şi pentru viitor
să contribuim activ, atât prin intermediul unor proiecte cu finanţare externă cât şi prin resurse proprii,
la educarea acestor copii potrivit nevoilor lor speciale, la recuperarea şi formarea lor profesională şi,
implicit, la pregătirea pentru o viaţă cât mai normală şi cât mai puţin dependentă de sprijinul celor din
jur” a afirmat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe.
Reamintim în acest context faptul că obiectivul general al proiectului finanţat prin Mecanismul
financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, Programul RO10 - Copii şi tineri aflaţi în situaţii
de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii
sociale îl reprezintă creşterea gradului de incluziune a copiilor cu nevoi speciale prin implementarea
unor servicii integrate educaţionale, inovative, de stimulare senzorială, social comportamentală şi
educaţie informală.
Beneficiarii proiectului depus în parteneriat cu Fundaţia ESTUAR sunt 1021 de copii în situaţii
de risc, din care 180 de copii de etnie romă, precum şi 377 de profesionişti/voluntari care furnizează
servicii pentru copiii care fac parte din grupul ţintă, din cadrul şcolilor speciale aflate în subordonarea
Consiliului Judeţean Cluj. Valoarea totală a costurilor eligibile a proiectului este de 727.073,83 lei,
valoarea maximă a finanţării nerambursabile fiind de 553.474,19 lei.
Durata de implementare a proiectului va fi prelungită cu 6 luni, acesta urmând a se finaliza în
data de 28 februarie 2017.
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