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O lume „mai deschisă”
cu ajutorul tehnologiei
Dana Deac
Președintele Fundației Orange

Incluziunea nu este un privilegiu de oferit
sau o favoare de acordat, nici un termen
abstract scos din dicționarul corectitudinii
politice. Incluziunea este cheia progresului
și a bunăstării unei societăți. Persoanele cu
dizabilități ne sunt parteneri egali într-o astfel
de societate.
Din anul 2012, împreună cu organizațiile nonprofit partenere, Fundația Orange promovează
accesibilizarea cu ajutorul tehnologiei și susține
integrarea socială a persoanelor cu deficiențe
de vedere și/sau de auz prin intermediul
programului anual de finanțare „Lumea prin
Culoare și Sunet”.
De-a lungul timpului, programul „Lumea prin
Culoare și Sunet” a demonstrat cum deficiența
nu mai înseamnă limitare, iar tehnologia oferă
oamenilor șansa la integrare socială și o
viață autonomă. Astfel, soluțiile și proiectele
finanțate cred în potenţialul oamenilor parte din
acest grup vulnerabil şi îi ajută să își valorifice
abilitățile prin accesibilizarea sistemelor
existente și implicare în toate activităţile din
societate. Tehnologiile asistive ajută persoanele
cu dizabilităţi să se descurce în viaţa de zi
cu zi. Fie că este vorba de mersul la şcoală,
o călătorie prin oraş, o comandă la poştă
sau o vizită la muzeu, tehnologiile asistive au
un rol esenţial în integrarea persoanelor cu
dizabilităţi.

Vă invităm să descoperiți în cadrul acestui
e-book toate aplicațiile, platformele online
sau software-urile dezvoltate în cei 7 ani de
intervenție națională sub umbrela Lumea prin
Culoare și Sunet, unele în premieră la nivel
european. Ne-am dorit să oferim astfel o
imagine completă a soluţiilor disponibile, astfel
încât toţi beneficiarii din România să afle de
existenţa acestora, iar instituţiile interesate să
le poată prelua şi implementa eficient la nivel
sistemic, în toată ţara.
Helen Keller, celebra scriitoare americană
care suferea de deficiențe auditive și vizuale,
spunea: „singuri putem face atât de puțin,
împreună putem face atât de mult”. Așadar,
fiecare dintre noi poate contribui la construirea
unei lumi pline de culoare și sunet pentru toți
dacă alegem să:
■ Promovăm acest e-book dedicat
tehnologiilor asistive, chiar dacă nu avem
persoane cu deficiențe în cercul nostru direct
■ Donăm pentru proiecte ce susțin incluziunea
socială a persoanelor cu deficiențe de
vedere / auz
■ Facem voluntariat în ONG-urile care dezvoltă
proiecte în beneficiul acestor persoane
(asociații pe care le veți descoperi în paginile
ce urmează)
Cu prietenie și devoțiune,
Dana
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Din anul 2012, aproape 600.000 de persoane cu deficiențe de auz și/sau vedere din România
au beneficiat de peste 30 de proiecte sociale de educație, sănătate și cultură, cu o componentă
digitală, însumând o investiție de peste 2 milioane de euro în programe de accesibilizare.
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„Lumea asta nu-i
numai ce se vede cu
ochii, ci și ce vedem
cu sufletul.”
— Ion Creangă

Proiecte ce
îmbunătățesc viața
persoanelor cu
deficiențe de vedere
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Context

Bine de știut

În România, trăiesc 94.325* de persoane cu
deficiențe vizuale (2.757 de copii și 91.568 de
adulți) și există şapte şcoli pentru persoanele
fără vedere (dintre care 2 în Bucureşti).

■ La începutul conversaţiei cu o persoană
nevăzătoare, atinge-o uşor pe braţ sau
adresează-te verbal spunându-i numele
pentru a-i obţine atenţia. Deoarece
persoana nu are indicii vizuale pentru a-şi
reîmprospăta memoria, reaminteşte-i și în ce
context v-aţi mai întâlnit înainte, dacă este
cazul

Provocări și riscuri
■ Lipsa abilității de interacțiune cu mediul
înconjurător, acces scăzut la informație,
educație, cultură și servicii
■ Mobilitate redusă și risc de excluziune
socială
■ Stereotipul că nevăzătorii sunt limitați
doar la anumite meserii: anumite locuri
de muncă necesită mai mult timp de
acomodare decât altele, dar posibilitățile
de carieră sunt probabil mai variate decât
se crede, în special cu ajutorul tehnologiei

Soluții
■ Programe de accesibilizare a educației în
școli, licee, universități și instituții
■ Accesibilizare culturală
■ Creșterea mobilității prin aplicații specifice
■ Programe de accesibilizare a informației
pentru vârstnici

■ Nu ezita să folosești cuvinte ce descriu
vizualul „Iată!”, „Uite!”, „Vezi” (persoanele
nevăzătoare nu se simt deloc jignite)
■ Exprimă-te coerent, cât mai direct și
descriptiv și anunţă atunci când te deplasezi
dintr-un loc în altul şi când dorești să închei
conversaţia
■ Aranjează căi de acces, descrie spațiul /
drumul cu posibilele obstacole și amplasarea
obiectelor, nu lăsa diverse lucruri pe podea
■ Nu atinge și nu te juca cu un câine-ghid
fără a cere permisiunea deoarece acesta
își poate pierde atenția asupra traseului. Nu
oferi de mâncare câinelui: are un program de
masă prestabilit și o hrană specială
■ Nu atinge, muta sau lua un baston fără
permisiunea proprietarului
■ Permite-i unui nevăzător să se țină de
tine atunci când îl conduci și nu îl ține de
mână. Trebuie să simtă când urci/cobori o
treaptă sau când ocolești ceva. Persoanele
nevăzătoare sunt mult mai conștiente de
mediul înconjurător decât se crede
■ Nu te grăbi să ajuți: dacă vrea ajutor,
persoana nevăzătoare îți va spune

*Conform raport Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități,
30 septembrie 2019
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BLINDHub
Tehnologie pentru acces la educație,
angajare și o viață independentă
■ Catalizator al
oportunităților de
angajare din varii domenii
la național pentru
persoanele cu deficiențe
de vedere
■ Formarea unei forțe de
muncă mai bine calificată
și orientată vocațional
■ Dezvoltarea unui model
de transformare incluzivă
a practicilor de recrutare
şi selecţie a candidaţilor
cu dizabilităţi

Proiectul „BLINDHub” propune o soluție digitală menită să
faciliteze accesul persoanelor cu deficiențe de vedere pe piața
muncii şi la mediul educaţional. Astfel, va fi realizată o aplicație
mobilă, în care beneficiarii își vor crea un profil profesional
complet, ce va include și un video CV, iar companiile interesate
vor avea ocazia să filtreze în baza de date și să trimită direct
solicitări de interviu către candidați.
Materialul de tip video CV va fi realizat cu ajutorul echipei de
proiect în cadrul celor 2 centre BLINDHub din București, dar și
în țară, în cadrul evenimentelor ce vor fi organizate în 10 mari
orașe, cu scopul de a promova beneficiile aplicației, atât pentru
angajat, cât și pentru angajator.
Proiectul BLINDHub are la bază o amplă consultare cu
beneficiari direcți și alte părți interesate relevante, concluziile
fiind reunite într-o cercetare de fond, necesară pentru a dezvolta
strategia viitoare pentru persoanele cu dizabilități din România,
în perioada 2021-2027.
Proiectul este implementat de Asociația Nevăzătorilor din
România, organizaţia naţională reprezentativă a nevăzătorilor
în relația cu autorităţile publice române, cât şi cu organizaţiile
internaţionale ale nevăzătorilor. Partener în proiect este
Universitatea din București, cea mai importantă instituţie de
învăţământ, cercetare şi cultură din România și prima instituţie
românească clasată în rândul primelor 600 de universităţi din
lume.
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”
”

„În cazul persoanelor cu deficiențe de vedere, accesarea și utilizarea de tehnologii și
dispozitive asistive sunt premize incontestabile ale unei reale incluziuni. Suntem convinși
că vom reuși prin intermediul acestui proiect, să asigurăm prin digitalizare și oportunități
educaționale, punți solide de legătură între beneficiarii noștri și piața muncii.”
— Tudorel Tupiluși, Președinte Asociația Nevăzătorilor din România

„BLINDHub reprezintă nu doar un simplu proiect cu o componentă digitală, ci şi o
oportunitate majoră pentru comunitatea nevăzătorilor din România de a se conecta la
mediul educaţional universitar şi la piaţa forţei de muncă.”
— Magdalena Platis, Prorector al Universităţii din Bucureşti

Perioadă implementare:
Coordonator:
Partener:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2020-2022
Asociația Nevăzătorilor din România
Universitatea din București
482.000 lei
națională
peste 65.000 de persoane (deficienți de vedere apți
de muncă și familiile acestora)
https://www.anvr.ro/

Vezi detalii
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Natura urbana: formă și sunete
Experimentare directă, cunoaștere
incluzivă și integrare socială
■ Dezvoltarea unei
infrastructuri de vizitare
incluzive, generatoare de
încredere și facilitator al
interacțiunii sociale.
■ Creare unor instrumente
digitale care îi pot
ajuta pe beneficiari
să se implice activ în
comunitate, oferind
la rândul lor și altor
persoane cu deficiențe,
îndrumări informate și
independente prin parc

O inițiativă ce va folosi tehnologia asistivă pentru a încuraja
persoanele cu deficiențe de vedere și auz să viziteze și să se
bucure direct și independent de beneficiile pe care le are de
oferit tuturor oamenilor, dincolo de dizabilități, Parcul Natural
Văcărești, primul parc natural urban din România și cel mai
mare spațiu verde al capitalei.
Astfel, va fi adaptat unul dintre cele mai frumoase trasee
tematice din parc (Poteca Biodiversității Urbane), un traseu
lung de 3 km, care va fi accesibilizat prin intermediul ghidurilor
audio, hărții tactile a parcului, tururilor ghidate, dar și cu ajutorul
resurselor educaționale audio și video, disponibile în mediul
online.
De asemenea, în completarea materialelor accesibilizate, vor fi
organizate 10 ateliere tematice, care vor fi oferi experiențe de
învățare pentru 100 de copii din școli speciale, copii pentru care
accesul la natură nu este de la sine înțeles.
Proiectul este implementat de Asociația Parcul Natural Văcărești
(APNV), constituită în 2014 de un grup de specialiști în protecția
naturii și managementul ariilor protejate. Proiectul de a pune sub
protecția legii și de a administra pe principii ecologice o oază
de natură formată spontan în 25 de ani în centrul Bucureștiului,
a demarat în anul 2012, după publicarea articolului „Delta dintre
blocuri” în numărul din mai al revistei National Geographic.
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”
”

„Suntem convinși că natura trebuie să fie accesibilă tuturor. Ne dorim să aducem
bucuria descoperirii naturii în inimile cât mai multor oameni, indiferent de abilitățile
acestora, pentru ca împreună să fim ocrotitorii ei.”
— Dan Bărbulescu, Director Executiv, Asociația Parcul Natural Văcărești

„Ne bucură foarte mult că vom colabora cu Asociația Parcul Natural Văcărești în acest
proiect, în special în contextul crizei sanitare în care ne aflăm. Avem din ce în mai multă
nevoie de spații publice, deschise, incluzive, de care să ne putem bucura fiecare dintre
noi, indiferent de abilități.”
— Iris Popescu, Arhitect și fondator Asociaţia Metodelor Alternative de Integrare Socială (AMAis)

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2020-2021
Asociația Parcul Natural Văcărești
95.100 lei
locală
1000 de persoane (copii cu deficiențe și famiile
acestora)
www.parcnaturalvacaresti.ro

Vezi detalii
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Studiu de caz: natura
Educația digitală incluzivă pentru
copiii deficienți de vedere
■ Dezvoltarea unei
platforme pilot
multisenzoriale pentru
fizică și chimie, cu un
conținut educațional
adaptat, ce va ajuta la
creșterea performanței
școlare și a ratei de
promovare la examene.
■ Creșterea implicării
profesorilor și a elevilor
în utilizarea la clasă sau
acasă a metodelor de
predare alternative

Parte dintr-un program de educație digitală incluzivă, proiectul
are ca obiectiv extinderea platformei existente de e-learning
“Învățare prin Sunet și Atingere” cu texte, materiale audio și
tactile care descriu 15 subiecte importante din domeniile fizică
și chimie, adaptate nevoilor copiilor cu deficiențe de vedere.
Materialele vor fi disponibile atât online (fișiere text și fișiere
audio), cât și offline (imagini tactile) pentru toți copiii cu
deficiențe de vedere și profesorii lor, putând fi utilizate atât ca
suport pentru predarea la clasă, cât și în timpul experimentelor
din laborator.
De asemenea, în cadrul școlilor speciale partenere în proiect,
vor fi organizate 6 ateliere pentru 110 copii cu deficiențe
de vedere, activități în cadrul cărora vor fi prezentate toate
materialele audio și tactile ale platformei digitale de învățare
online (fizică, chimie, istorie și biologie), dezvoltate de-a lungul
timpului prin intermediul programului "Lumea prin Culoare și
Sunet".
Proiectul este dezvoltat de Asociația Tandem, asociație nonguvernamentală de promovarea egalității de șanse și de
combatere a excluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități și a
grupurilor defavorizate.
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”

„După aceste luni de izolare și școală online, am învățat cât de important este pentru
copii, în special pentru cei cu deficiențe de vedere, să aibă resurse și abilități digitale de
învățare. Platforma IDEA-ISA s-a dezvoltat enorm în ultima vreme și ne dorim să devină
principala sursă de materiale auxiliare de studiu pentru copiii cu deficiențe de vedere.
După istoria românilor și științele naturii, vom aborda un domeniu mai abstract, cel al
fizicii și al chimiei, foarte greu de predat chiar și copiilor tipici în absența experimentelor.
Vom concepe lecții instructive și amuzante, dar și experimente accesibile pentru a aduce
principiile esențiale ale acestor științe mai aproape de înțelegerea copiilor.”
— Andreia Bruckner, Vicepreședinte Asociația Tandem

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2020-2021
Asociația Tandem
96.200 lei
națională
peste 8000 de persoane (copii cu deficiențe de
vedere, profesorii și familiile acestora, public larg)
www.idea-isa.ro

Vezi detalii
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Tactile Printer One
Primul produs de e-learning gratuit
pentru nevăzători
■ Soluție creatoare
de imagini în mintea
nevăzătorilor
■ Resursă deschisă,
personalizabilă și
traductibilă în orice limbă
■ Parte dintr-un efort mai
mare de a face informația
accesibilă nevăzătorilor
(platforma de e-learning
Tactiles Images)

Derulat în perioada 2020-2022, proiectul „Tactile Printer One”
presupune dotarea a 20 de școli speciale din România cu
imprimante care să reducă costul de reliefare a planșelor
tactile, unul destul de ridicat în prezent. Scopul este de a crea
infrastructura care să faciliteze producția reprezentărilor în
relief, esențiale pentru ca persoanele nevăzătoare să își poată
dezvolta cultura spațial-vizuală prin crearea de imagini mentale,
ce îi ajută să înțeleagă mai bine lumea înconjurătoare.
În paralel, va fi creată o imprimantă inovatoare de tip „do-ityourself” ce va putea fi asamblată acasă, din materiale uşor
accesibile, cu costuri mici, inclusiv de către persoanele cu
minime cunoștințe tehnice. În completarea imprimantei, vor
fi dezvoltate un software care va permite crearea desenelor
personalizate și o colecţie de conținut educativ, ce va putea
fi transformat în planșe tactile în orice casă sau şcoală. Mai
mult, nevăzătorii vor avea acces și la descrieri în format audio,
informații ce vor duce la o mai bună înțelegere a contextului în
care se regăsesc respectivele imagini.
Proiectul este dezvoltat de Asociația pentru Dezvoltare Urbană
(ADU). Fondată în 2009, ADU are misiunea de a găsi soluţii la
unele probleme ale comunităţii pentru o dezvoltare durabilă
a acesteia. Obiectivele principale sunt încurajarea inovării şi
modernizării prin punerea în aplicare a proiectelor şi iniţierea
unor programe care pot servi drept exemplu în diferite domenii
ale dezvoltării umane, comunitate, mediu.
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”
”

„Platforma tactileimages.org este puntea dintre digital și analog în educația nevăzătorilor,
este legătura lipsă între metodele tradiționale și tehnologia asistivă.”
— Charlotte Cushman, profesor Perkins School for the Blind Boston

„Din 2013, visăm la platforma de e-learning în care un părinte să creeze facil imagini
pentru copilul lui, un profesor să-și facă materialele prin care să predea simultan într-o
clasă specială și un adult nevăzător să învețe harta străzilor propriului cartier. Acum, la
7 ani după, putem spune că, din nou, prin sprijinul acordat de către Fundația Orange
România, putem lansa pe piața globală primul produs de e-learning gratuit pentru
nevăzători. Suntem la început de drum, dar ne propunem să facem istorie”.
— Dan Patzelt, Fondator ADU

Perioadă implementare:
Coordonator:
Parteneri în proiect:

Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:

Vezi detalii
Website:

2020-2022
Asociația pentru Dezvoltare Urbană (ADU)
Sense Internațional România, Asociația Tandem,
Universitatea Politehnica București, Lions Club
Arad, Biblioteca Națională a României
466.250 lei
națională
peste 6.000 de persoane (copii nevăzători,
profesorii și familiile acestora)
https://tactileimages.org/ro/acasa/

15

Ciripituri în natură
Mai multe șanse de integrare socială
pentru copiii nevăzători
■ Schimbarea paradigmei
de învățare centrată în
prezent pe experiențe
vizuale
■ Dezvoltarea prin
tehnologie de materiale
de lucru interactive,
bazate pe experiențe
auditive și kinestezice
■ Încurajarea independenței
copiilor cu deficiențe
vizuale pentru a
descoperi singuri
realitatea înconjurătoare

Este timpul ca biologia să fie descoperită într-un mod inedit de
către copiii cu deficiențe de vedere din România, cu ajutorul
proiectului „Ciripituri în natură”, platformă pilot multisenzorială
pentru științele naturii, derulat în perioada 2019 – 2020.
Împreună cu specialiști ornitologi, vor fi create o serie de 10
lecții despre păsările frecvent întâlnite în România. Materialele
combină texte cu caractere mari, fișiere audio cu sunete
specifice fiecărei specii de păsări și materiale tactile cu ilustrații
în relief.
De asemenea, proiectul va include și o caravană de lecții
și activități în natură cu elevi ai școlilor pentru deficienți de
vedere din țară (București, Buzău, Târgu Frumos, Cluj, Sibiu și
Timișoara). În cadrul acestor lecții, elevii vor avea posibilitatea
de a asculta „pe viu” cântecele păsărilor studiate și de a se
plimba cu biciclete tandem.
Atât proiectul „Ciripituri în natură”, cât și „Istoria prin sunet și
atingere”, fac parte din EDUCATEDRA, concept umbrelă de
educație alternativă incluzivă dezvoltat de Asociația Tandem,
cu scopul de a oferi copiilor cu deficiențe de vedere acces la
materiale de studiu și experiențe de învățare adaptate nevoilor și
capacității lor de înțelegere.
Tandem este o asociație non-guvernamentală de promovare
a egalității de șanse și de combatere a excluziunii sociale
a persoanelor cu dizabilități și a grupurilor defavorizate.

16

”
”

„Lecțiile de istorie naturală sună altfel atunci când poți să auzi cum cântă păsările și
să simți cu degetele forma lor. Nu dorim să înlocuim manualele școlare, ci să oferim
resurse suplimentare pentru a crea ore mai atractive pentru copiii care nu pot vedea
documentare și au rareori ocazia de a se plimba prin pădure, ascultând păsările. Este
întotdeauna greu să lucrezi la un asemenea proiect deoarece reprezintă un concept nou,
netestat. Uneori trebuie să facem totul de la zero și nu știm cum va arăta rezultatul, dar
învățăm pe parcurs, ceea ce face experiența și mai frumoasă.”
— Andreia Bruckner, Vicepreședinte Asociația Tandem

„Atât de mare e ciocul unui pelican? Și picioarele sunt mai scurte. Cu aripile deschise
arată foarte frumos. Se simt unde sunt penele mari, de pe aripă. Mi-l imaginam altfel.”
— Sebastian, elev Școala Specială pentru Deficiențe de Vedere București

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2019 - 2020
Asociația Tandem
56.400 lei
națională
peste 3.000 de persoane (copii cu deficiențe,
părinți, profesori)
www.educatedra.ro

Vezi detalii
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Istoria prin Sunet și Atingere
Istoria care se „simte”
■ Soluție la o provocare
majoră a copiilor cu
deficiențe de vedere:
învățarea din manuale
inaccesibile
■ Folosirea tehnologiei
pentru a regândi modul
clasic de predare
■ Resurse gratuite la
îndemâna tuturor școlilor
pentru copiii deficienți de
vedere din țară

„Istoria prin Sunet și Atingere” a fost primul proiect de educație
alternativă incluzivă, dezvoltat de Asociația Tandem, cu sprijinul
Fundației Orange. Obiectivul a fost de a realiza o platformă
digitală cu materiale de studiu adaptate nevoilor speciale ale
elevilor cu deficiențe de vedere pentru predarea și învățarea
istoriei românilor.
Platforma include 80 de lecţii de istorie naţională, 45 de
materiale audio din textele cronicarilor şi mărturiile soldaţilor din
războaie, pasaje din textele istoricului Neagu Djuvara, scurte
filme documentare accesibilizate şi prezentări de artă şi tehnică
militară specifice Ţărilor Române. Experienţa este completată
de 120 de materiale tactile şi 3D, reprezentând hărţi şi ilustraţii
în relief create cu ajutorul specialiștilor de la Muzeul de Istorie și
Arheologie din Constanța, 12 profesori de istorie și
12 elevi cu deficiențe de vedere.
Proiectul a inclus și o caravană în toate cele 7 şcoli pentru
persoane cu deficienţe de vedere din ţară, pentru a înmâna
pachetul „Istoria prin Sunet şi Culoare”: curs de pregătire, acces
la platformă şi materiale multisenzoriale. De asemenea, 15
elevi cu deficiențe de vedere au participat la o școală de vară
de 5 zile, unde au vizitat Muzeul de Istorie și Arheologie din
Constanța și câteva situri istorice.
Tandem este o asociație non-guvernamentală de promovare
a egalității de șanse și de combatere a excluziunii sociale a
persoanelor cu dizabilități și a grupurilor defavorizate. Noutatea
pe care o propune Tandem decurge din experienţa fondatorului,
Florin Georgescu, el însuși nevăzător.

18

”
”

„Ne-am propus să transformăm istoria în ceva viu și să arătăm copiilor că a învăța
despre trecut nu înseamnă doar a reține înșiruiri de date aride. Proiectul a fost un real
succes deoarece am gândit întreg procesul plecând de la modalitatea proprie în care
acești copii descoperă lumea: folosindu-și toate simțurile. De aceea, am creat materiale
accesibilizate, am organizat ateliere tematice și am adus copiii mai aproape de subiect
prin joacă și experiențe multisenzoriale.”
— Andreia Bruckner, Vicepreședinte Asociația Tandem

„Acum știu exact cum a fost atunci, în antichitate, căci lecția m-a făcut să îmi imaginez
cum erau vremurile acelea de demult. Pentru cei care sunt nevăzători și nu cunosc încă
lucruri noi, aș dori să experimenteze și ei. Istoria nu este deloc plictisitoare.”
— Diana, elevă la Școala Specială pentru Deficiențe de Vedere București

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2017 - 2018
Asociația Tandem
184.330 lei
națională
peste 3.000 de persoane (copii, părinți, profesori)
www.IDEA-ISA.ro

Vezi detalii
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Casa Experimentelor - Romanian
Science Centre
Știință pentru toți, pentru o viață mai
bună
■ Oportunitate de
experimentare și
explorare directă a științei
■ Incluziune socială prin
acces la cunoaștere
în mod simultan cu
persoanele tipice
■ Participare la un proces
de educație non-formală:
învățare prin joc

Scopul principal al acestui proiect a fost acela de a îmbunătăți
calitatea educației persoanelor cu deficiențe de auz și de văz,
oferind șanse egale la învățare prin accesibilizarea a peste 80
de experimente din cele 100 disponibile la Casa Experimentelor
din București. Astfel, centrul a fost dotat cu căști, înregistrări
explicative pentru fiecare experiment și materiale video în limbaj
mimico-gestual. În plus, personalul și voluntarii au fost instruiți
asupra modului în care să interacționeze cu beneficiarii pentru
ca experiența de învățare să se transforme într-una extrem de
naturală.
Primii beneficiari au fost copii și tineri cu deficiențe din
București, Ilfov și județele limitrofe (Giurgiu, Călărași, Ialomița,
Prahova și Dâmbovița). Copiii participanți în proiect au învățat
să observe, să adune fapte și să tragă concluzii, dezvoltându-și
gândirea legată de fenomenele întâmpinate în viața de zi cu zi.
Proiectul „Știință pentru toți!” continuă și astăzi, Casa
Experimentelor fiind deschisă gratuit o zi pe lună pentru toți
oamenii mari sau mici cu deficiențe de vedere și auz.
Casa Experimentelor este o inițiativă a Asociației pentru
Formare, o organizație non-profit românească înființată în 2010,
cu misiunea de a forma oameni responsabili prin motivare,
atitudine și resurse pentru excelență. Prin programele oferite,
„Școala Copiilor” și „Casa Experimentelor”, Asociația pentru
Formare reușește să vină în completarea școlii tradiționale,
oferind tuturor copiilor și tinerilor din țară posibilitatea de a
descoperi și de a se descoperi pe sine.
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”
”

„Timpul petrecut în Casa Experimentelor a fost foarte benefic pentru dezvoltarea mea.
Experimentele făcute m-au ajutat să înțeleg mai bine fenomenele naturii. Mi-au captivat
atenția. Cu prima ocazie voi reveni cu mare drag.”
— Andreea, elevă la Liceul Tehnologic Special Regina Elisabeta din București

„Pentru noi a fost o experiență foarte frumoasă participarea în cadrul programului
„Lumea prin Culoare și Sunet", văzând bucuria pe care am putut să o aducem pe
chipurile beneficiarilor. Ei s-au simțit la fel de entuziasmați ca orice alt vizitator care ne-a
trecut pragul, fiind capabili ei înșiși să interacționeze cu exponatele ale căror instrucțiuni
de folosire și explicațiile fenomenelor asociate au fost adaptate lor, fie prin fișiere video
cu limbajul mimico - gestual, fie prin fișiere audio.”
— Gabriela Ionescu, Director Casa Experimentelor

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2017 - 2018
Asociația pentru Formare
135.010 lei
regională
peste 1.000 de persoane (copii cu deficiențe și
familiile acestora)
http://www.casaexperimentelor.ro

Vezi detalii
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CMU Senseability
Pentru un București incluziv
■ Utilizarea tehnologiei
pentru dezvoltarea
abilităților de viață
independentă

Clubul de Mobilitate Urbană - CMU Senseability este un proiect
de integrare socială a persoanelor cu deficiențe de vedere
prin dezvoltarea abilităților de viață independentă alături de
persoane tipice.

■ Încurajarea persoanelor
cu deficiențe de vedere
să exploreze mai mult
orașul prin ateliere de
arhitectură și urbanism
și instrumente precum
machete, hărți tactile
și prin identificarea
reperelor spațiale

În cadrul clubului, au fost create 10 hărți tactile despre
București și cele mai cunoscute zone din oraș, astfel încât
persoanele cu deficiențe de vedere să asimileze noțiuni
generale despre structura țesutului urban. În același timp, au
fost organizate o serie de ateliere interactive cu grupuri de câte
30 de persoane, pe teme precum mobilitatea urbană, soluții
IT pentru orientare în mediul urban, dezvoltare personală,
comunicare și mobilitate profesională.
Hărțile și machetele reprezintă și astăzi un instrument utilizat
recurent la CMU, fiind instrumente incluzive și modul cel mai
facil de a reprezenta informații legate de mediul urban ce nu
pot fi percepute prin Google Maps sau prin descrieri audio.
Hărțile aduc la nivelul degetului informațiile legate de scara
orașului, compoziție urbană sau detalii arhitecturale. În paralel,
ele dezvoltă abilitatea de a mapa mental spațiul și, indirect, prin
exerciții, orientarea în spațiu.
Proiectul a fost dezvoltat de Asociaţia Metodelor Alternative
de Integrare Socială (AMAis), o organizaţie non-profit înființată
în anul 2015. AMAis creează contexte de socializare între
persoanele tipice și cele cu dizabilități prin proiectare,
consultanță și organizare de evenimente incluzive.
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”
”

„Prin finanțarea de la Fundația Orange, am pus pe picioare o comunitate de skillsharing
în care ne învățăm unii pe alții cum să ne adaptăm unui București neprietenos. În
prezent, ne aflăm la a III-a generație și din octombrie o vom începe pe a IV-a. Ne
continuăm misiunea de a construi contexte de socializare între persoanele tipice și cele
cu dizabilități. Aici putem vedea cum persoane cu deficiențe de vedere, care la început
au avut nevoie de un însoțitor să vină la activități, ajung în prezent să vină până la club
singure, cu transportul în comun. Pare un lucru mic, dar poate fi un câștig imens la nivel
personal."
— Iris Popescu, Arhitect și coordonator proiect CMU Senseability

„Am participat la aproape toate atelierele din primul an. Am fost încântat să văd cum
persoanele nevăzătoare, printre care și eu, erau dornice să învețe lucruri noi, care să le
impulsioneze să iasă din zona lor de confort. Între timp, m-am alăturat echipei CMU și
în continuare aștept evenimentele cu nerăbdare, deoarece știu că voi descoperi diverse
lucruri relaxându-mă, ceea ce mă ajută să-mi păstrez motivația de a-i învăța și pe alții
mai departe.”
—Mihai Leoveanu, Coordonator Departament Arts and Hobbies CMU

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2017 - 2018
AMAis
170.757 lei
locală
peste 340 de persoane (persoane cu deficiențe și
familiile acestora)
https://www.facebook.com/CMUSenseability

Vezi detalii
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ArheoTACT
Atunci când nevăzătorii pot să „vadă”
■ Creșterea vizibilității
nevoilor culturale ale
publicului cu deficiențe
de vedere
■ Acces nediscriminatoriu
la cultură și promovarea
incluziunii sociale într-o
lume a formelor de
cunoaștere preponderent
vizuale
■ Model de bună
practică, bazat pe
complementaritate între
experienţa senzorială
concretă şi noile
tehnologii

Un proiect pilot dezvoltat de Muzeul de Istorie Națională și
Arheologie Constanța (MINAC) cu scopul de a facilita accesul
persoanelor cu deficienţe de vedere la patrimoniul istoric
și arheologic al Dobrogei. Astfel, a fost creat un pachet de
elemente accesibilizate: infrastructură de muzeu și media
în muzeele din Constanța și din teritoriu (Histria, Adamclisi,
Cernavodă și Hârșova) și în muzeul-partener din Mangalia,
dar şi ateliere și trasee turistice, special concepute pentru
persoanele cu deficiențe de vedere.
Imprimante 3D au „clonat” la scară diverse obiecte expuse
în muzee, imprimante Braille au produs materiale informative
(ghiduri muzeale și un catalog privind patrimoniul din Dobrogea),
au fost introduse ghiduri audio și sisteme PC cu soft special
cititor de text (JAWS) pentru a reda explicații, 1200 de metri de
covor tactil au fost plasați prin muzee pentru ghidare și a fost
construit un website dedicat, de unde se pot descărca ghidurile
expozițiilor muzeelor participante și alte informații.
De asemenea, a fost pus în aplicare un program de educație
non-formală conceput pentru copii și persoane adulte cu
deficiențe de vedere, prin organizarea workshop-ului denumit
„Vibrația formelor”, ce a cuprins două ateliere de lucru distincte,
dar complementare: Atelier de pictură Ebru și Atelier de
restaurare ceramică.
După finalizarea proiectului, alte 100 de persoane cu deficiențe
de vedere au trecut pragul MINAC, iar materialele tactile
accesibilizate au fost utilizate constant în cadrul acțiunilor
derulate în beneficiul membrilor de către Asociația Nevăzătorilor
din România Filiala Dobrogea.
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”
”

„Știam despre existența covoarelor tactile de la prietenii mei stabiliți în străinătate, dar
nu mai pășisem până atunci pe unul. Cu totul, experiența în muzeu a fost unică, nu pot
descrie ce emoție puternică am simțit.”
— Mihai, nevăzător participant la evenimentul de lansare

„Acest proiect a luat naștere atât dintr-o necesitate, cât și dintr-o mare dorință.
Necesitatea este de la sine înțeleasă: aceea de a oferi posibilitatea contactului cu
domeniul nostru de activitate acestei categorii de persoane vulnerabile, iar dorința
este aceea de a pune pe harta țării, într-o primă fază, instituția noastră ca una care își
adresează serviciile muzeale și persoanelor cu deficiențe de vedere. După finalizarea
proiectului, am fost contactați de alte muzee din țară interesate și dornice să devină
accesibile și nevăzătorilor, ceea nu poate decât să ne bucure. Sperăm ca inițiativă
noastră să fie replicată în cât mai multe instituții de cultură din România.”
— Aurel Mototolea, muzeograf, arheolog specialist și coordonator proiect ArheoTACT

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:

Vezi detalii

Website:

2016 - 2017
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie
Constanța
222.265 lei
locală
peste 1.000 de persoane (copii şi adulţi cu
deficienţe de vedere, familiile, educatorii și
însoţitorii lor)
http://arheotact.ro/
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Tandem Acces
Tehnologie pentru accesibilizare
urbană
■ Model de bună practică
în alte spații publice de
interior, unde localizarea
GPS nu este posibilă
■ Impact major în viața
socio-profesională a
nevăzătorilor, mobilitatea
crescând oportunitățile
de angajare, socializare și
cunoaștere

Proiectul a constat în implementarea unui model de navigare și
orientare bazat pe Bluetooth, tehnologie ce oferă continuitate
comunicării aplicaţiei cu telefonul mobil, indiferent dacă există
semnal telefonic sau localizare GPS.
Astfel, persoanele cu deficiențe de vedere pot călători cu
metroul fără ajutorul unui însoţitor şi fără a depinde de cei din
jur. Disponibilă gratuit pe platformele iOS şi Android, modelul
aplicației a fost dezvoltat de Florin Georgescu, președinte al
Asociației Tandem, el însuși nevăzător, confruntat deseori cu
provocarea de a naviga în siguranță prin oraș, de acasă până la
destinație.
Prin implementarea acestui proiect desfășurat în parteneriat cu
Metrorex, Bucureștiul a devenit prima capitală europeană cu
un sistem de accesibilizare a transportului cu metroul bazat pe
tehnologia Bluetooth.
Toate cele 53 de staţii de metrou sunt accesibile nevăzătorilor
datorită aplicaţiei Tandem Acces şi a celor 1.000 de beacon-uri
instalate și cu ajutorul voluntarilor Orange România. Mai mult,
specialiști din cadrul companiei Orange au oferit suport tehnic
pentru o bună implementare a proiectului.
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Tandem este o asociație non-guvernamentală de promovare
a egalității de șanse și de combatere a excluziunii sociale a
persoanelor cu dizabilități și a grupurilor defavorizate.

”
”

„Asociaţia Tandem pune la dispoziţie primul instrument de mobilitate urbană destinat
persoanelor cu deficienţe de vedere. Consider că problema accesibilizării urbane pentru
persoanele cu dizabilităţi nu este încheiată, ci abia începe. De multe ori, ca nevăzător
am evitat să călătoresc cu metroul din cauza faptului că nu cunosc topografia tuturor
staţiilor. Sper ca alte persoane aflate în situaţia mea să profite de Tandem Acces şi să
depăşească temerile şi obstacolele pe care eu le-am întâmpinat în trecut.”
— Florin Georgescu, Preşedintele Asociaţiei Tandem

„Cu toate că folosesc zilnic metroul către locul de muncă, Tandem Acces este un
instrument care mă ajută foarte mult. Până la apariția lui, eram nevoit să apelez la
bunăvoința oamenilor într-o stație atât de complicată, cum este cea de la Piața Unirii, de
exemplu. Acum mă deplasez la metrou independent și am un sentiment de securitate pe
care nu îl aveam în trecut.”
— Ioan Antoniu, kinetoterapeut

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2016 - 2017
Asociația Tandem
222.000 lei
locală
peste 12.000 de persoane (nevăzători și familiile
acestora)
www.asociatiatandem.ro/tandem-access/

Vezi detalii
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BatPro, calculatorul pentru nevăzători
Inovație pentru acces egal
■ Aplicaţie informatică
gratuită și open-source
■ Acces la orice informație,
folosind doar 4 taste și
comenzi vocale, fără
a fi necesar un curs
specializat de inițiere
■ Acces la resurse integrate
asociate

Pentru a avea acces la internet şi a utiliza un calculator, o
persoană nevăzătoare trebuia să îşi instaleze numeroase softuri
şi să cunoască numeroase comenzi diferite de tastatură. La
această nevoie a răspuns BatPro, proiect cu ajutorul căruia
peste 650 de persoane nevăzătoare din România au învățat
să utilizeze un calculator şi să aibă acces la resurse care până
atunci le erau inaccesibile.
BatPro a avut un impact puternic în comunitatea de nevăzători
la nivel naţional și a inclus două ediții de proiect (prima a făcut
posibilă o dezvoltare pentru sistemul de operare Linux, iar
ulterior pentru Windows). Aplicația BatPro oferă și acces la o
bibliotecă audio cu peste 40.000 de titluri, cursuri interactive
special dezvoltate pentru persoanele cu deficiențe de vedere,
jocuri, posturi de radio și ziare, email, Skype și o voce sintetică
care poate fi folosită cu orice cititor de ecran.
De asemenea, proiectul a implicat și o componentă ecologică:
cu sprijinul Cluburilor Lions din România, au fost recondiționate
și donate peste 749 calculatoare în 20 de localități, prin
intermediul Asociației de Nevăzători din România și filialelor
locale.
Proiectul BatPro a fost dezvoltat de Lions Club Arad, un club cu
35 de membri, înfiinţat în 1994. Toţi membrii clubului activează
ca voluntari, fiind implicaţi în proiecte importante în comunităţile
locale. În cei 20 ani, LC Arad a susţinut numeroase proiecte
cu prioritate pentru nevăzători, dar şi în alte domenii (sănătate,
mediu, educaţie).
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”
”

„Am 75 de ani și pentru mine calculatorul cu BatPro este o legătură cu lumea exterioară.
Cel mai mult îmi plac biblioteca și radio-ul.”
— Nicolae Perian, membru ANR Arad

„Proiectul a contribuit cu echipamente (hardware), programe (software) și asistență
tehnică, având ca scop eliminarea barierelor psihologice ale utilizatorilor nevăzători sau
cu deficiențe de vedere ce doresc să descifreze tainele calculatorului pentru ca în final
să aibă bagajul necesar de cunoștințe pentru a naviga pe internet și, de ce nu, pentru a
progresa în orice domeniu de acum înainte”.
— Ladislau Boros, Coordonator proiect BatPro

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2015 - 2017
Lions Club Arad
434.150 lei (două ediții de proiect)
națională
peste 1.500 de persoane (nevăzători și familiile
acestora)
www.batpro.org

Vezi detalii
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Sunetul Paginilor
Cărțile care au prins „voce”
■ Promovarea incluziunii
sociale prin furnizarea
către persoanele cu
dizabilităţi de vedere a
celor mai noi tehnologii
de acces
■ Înlăturarea stereotipiilor
și etichetelor create de
societatea românească
față de persoanele cu
dizabilităţi vizuale

După un prim proiect de succes ce a transformat Biblioteca
Națională a României într-un spațiu fizic și virtual accesibil și
prietenos pentru persoanele cu deficiențe de vedere, proiectul
Sunetul Paginilor a dus misiunea și mai departe prin crearea
şi dezvoltarea celei mai mari biblioteci digitale din țară pentru
nevăzători.
Astfel, toate documentele digitale create în bibliotecile din
România au fost reunite într-o singură colecţie digitală în cadrul
căreia au fost adăugate documente scanate şi accesibilizate
în Biblioteca Naţională cu ajutorul unui scanner performant
achiziționat special în cadrul proiectului.
În total, 300.000 de pagini din peste 3000 de volume de
literatură, psihologie, filozofie, istorie sau științe juridice au fost
accesibilizate cu ajutorul a 22 de voluntari de la Facultatea de
Litere a Universității din București, care au dedicat proiectului
peste 1300 de ore.
Utilizatorii cu dizabilităţi de vedere au acces gratuit la această
bibliotecă digitală atât off-line, la sediul bibliotecii, cât şi on-line
din orice loc din ţară, pe bază de ID şi parolă, astfel încât să fie
îndeplinite prevederile legii privind protecţia dreptului de autor.
În prezent, peste 2000 de persoane cu dizabilități vizuale și-au
făcut permis de cititor, iar biblioteca digitală conține peste 4000
de titluri.
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”
”

„Am fost îndrăgostit de lectură până când mi-am pierdut vederea. Am încercat cu
ajutorul familiei și al prietenilor să găsesc cărți audio însă, din păcate, oferta este foarte
mică. Cum am aflat de proiect mi-am făcut permis la bibliotecă, iar acum am acces la
o varietate de volume din toate domeniile – am redescoperit dragostea pentru cărți și
sunt foarte fericit că pot fi permanent conectat la aceste resurse. Sper ca pe viitor să
pot accesa prin biblioteca digitală și mai multe volume. Vă felicit pentru inițiativă și vă
mulțumesc pentru această oportunitate!”
— Cătălin, beneficiar al proiectului

„Mulțumim Fundației Orange pentru sprijinul acordat încă din momentul în care am decis
să primim în spaţiile Bibliotecii Naționale a României toţi cetăţenii, indiferent de vârstă,
sex, naţionalitate sau dizabilitate.”
— Adriana Borună, Șef de Serviciu Departament Dezvoltare Instituțională BNaR
și coordonator proiect Sunetul Paginilor

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2015 - 2016
Biblioteca Națională a României
221.800 lei
națională
peste 90.000 persoane (persoane cu deficiențe de
vedere din România)
www.bibnat.ro/Sunetul-paginilor-s312-ro.htm

Vezi detalii
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Pas de elefant
Șansa la cunoaștere pentru copiii cu
deficiențe de vedere
■ Încurajarea integrării
sociale
■ Asigurarea de material
didactic accesibilizat,
în formate alternative
■ Facilitarea accesului la
învățământul superior şi,
ulterior, pe piaţa muncii

„Pas de elefant” este un program pilot implementat de Asociația
pentru Dezvoltare Urbană, adresat tuturor școlilor speciale
pentru copii cu deficiențe de vedere din România. Scopul
proiectului a fost de a îmbunătăți procesul educativ cu ajutorul
tehnologiei.
Mai exact, a fost creat prototipul unei aplicații iOS cu ajutorul
căreia persoanele cu deficiențe de vedere pot explora
independent planșe tactile care au un cod QR atașat (și care
pot fi acum descărcate gratuit din Biblioteca Tactile Images). De
exemplu, un copil poate explora cu degetul imaginea în relief
a unui elefant, tableta urmărește mișcarea și recunoaște zona
atinsă, iar în căști se aude înregistrarea: „Aceasta este trompa.”
În cadrul proiectului, 5 școli speciale au fost dotate fiecare cu
câte 2 tablete iPad pentru a încuraja folosirea metodelor digitale
la clasă. Astfel, proiectul a dorit să ofere o soluție concretă
pentru nevoile de informare ale elevilor cu deficiențe de vedere,
în contextul în care accesul la manuale sau cărţi de specialitate
este limitat, iar unele discipline cu profil mai tehnic (fizica,
matematica, chimia) nu sunt acoperite de manualele speciale
deoarece conversia în Braille a formulelor ştiinţifice este un
proces dificil.
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”
”

„De ce nu vorbesc toate zonele? Este doar un prototip? Este bine și așa! De unde
descarc aplicația?”
— Marcel, 12 ani, elev la școala de nevăzători

„În 2013, Fundația Orange a avut încredere într-o idee „nebunească”. După 7 ani, acea
idee se numește Realitate Augmentată Interactivă și este folosită de specialiști din SUA,
Canada și Islanda. Am demonstrat atunci că un smartphone poate ajuta un nevăzător să
învețe de unul singur și am sădit astfel sămânța actualei platforme de e-learning pentru
nevăzători tactileimages.org.”
— Dan Patzelt, Fondator Asociația pentru Dezvoltare Urbană (ADU)

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2014 - 2015
Asociația pentru Dezvoltare Urbană (ADU)
65.350 lei
regională
peste 3.000 de persoane (copii nevăzători și
profesorii acestora)
https://pasdeelefant.wordpress.com/

Vezi detalii
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ARTmobile
Un muzeu la îndemână
■ Facilitarea accesului
comunităţilor şcolare
din țară la informaţii
culturale, integrabile
creativ în activităţile
curente
■ Sprijinirea dezvoltării
memoriei, asociind
tactilului cuvântul, prin
descrieri audio
■ O abordare nouă și
incluzivă a experienţei
muzeale

Inspirat de dorinţa tinerei generaţii de a experimenta noile
tehnologii şi de a învăţa într-un mod plăcut, ARTmobile a propus
o nouă abordare a experienţei muzeale, facilitând interacțiunea
directă a muzeului cu persoanele cu deficiențe de vedere şi auz.
Acestea pot descoperi virtual o parte dintre cele mai valoroase
lucrări din colecțiile celui mai mare muzeu de artă din țară.
Proiectul a prevăzut optimizarea site-ului www.mnar.arts.ro prin
integrarea diferenţiată a noilor tehnologii. Astfel, noua secţiune
a site-ului cuprinde turul colecţiilor în 40 de capodopere (format
audio-video cu funcţie de mărire puternică şi prezentare în
limbaj mimico-gestual), diagrame tactile ale capodoperelor şi
idei de utilizare în medii diferite. Cele 40 de lucrări incluse în
aplicație acoperă epoci, teme, stiluri și abordări diferite. Elevi
de gimnaziu și interpreți autorizați povestesc în limbaj mimicogestual 17 dintre lucrări pentru persoanele cu deficiențe de auz.
Pentru 15 lucrări au fost create dramatizări asemănătoare unor
mici scenete de teatru radiofonic, iar 14 lucrări beneficiază de
diagrame tactile.
De asemenea, a fost lansată aplicația de mobil, cu peste 1000
de descărcări individuale. Video-urile publicate pe canalul
YouTube al MNAR (testimoniale, filme interpretate în limbaj
mimico-gestual, dramatizări, descrieri audio) au fost descărcate
de peste 12.300 de ori.
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”
”

„Am fost încântat de dramatizările care ne sunt puse la dispoziție și sper ca acest model
să fie preluat nu doar de alte instituții de cultură, dar mai ales de un post de radio care
să ofere nevăzătorilor o interpretare similară unei scenete pentru o lucrare de artă.”
— Mircea Bucur, Președinte Fundația Cartea Călătoare

„Noul site MNAR s-a născut din interacțiunea cu persoanele cu deficiențe senzoriale ce
au participat la primul nostru proiect realizat în colaborare cu Fundația Orange, proiectul
ARTouch. Am încercat prin acest nou proiect să răspundem unor categorii diferite de
deficiențe prin intermediul dramatizărilor, al descrierilor audio, al diagramelor ce însoțesc
anumite lucrări și al filmelor în limbaj mimico-gestual, iar cercul incluziunii să fie astfel
complet”.
— Codruța Cruceanu, coordonator al proiectului ARTmobile

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2014 - 2015
Muzeul Național de Artă al României
224.550 lei
națională
peste 30.000 persoane
https://www.mnar.arts.ro/exploreaza

Vezi detalii
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E-sight
Tehnologia ce încurajează
comunicarea
■ Asigurarea unui acces
facil şi de încredere la
resurse educaţionale
şi încurajarea utilizării
de produse software
adaptate
■ Creşterea stimei de sine
a copiilor prin încurajarea
exprimării şi interacţiunii
cu alte persoane
■ Desfăşurarea unor acţiuni
de conştientizare privind
abilităţile şi necesităţile
persoanelor cu deficienţe
vizuale

Lansat în anul 2014, E-sight a însemnat un proiect de educație
digitală și integrare socială prin intermediul tehnologiilor
moderne de comunicare și informare, adresat copiilor
nevăzători incluși în unitățile de învățământ special aflate în
București, Timișoara, Cluj-Napoca, Buzău, Târgu Frumos
și Arad. În total, peste 400 de copii au beneficiat direct de
activităţile desfăşurate pe parcursul derulării proiectului, iar
peste 1000 de copii au fost informați cu privire la resursele
create în cadrul proiectului.
Proiectul a inclus dezvoltarea platformei online
www.e-sight.ro, ce cuprinde informaţii şi aplicaţii adaptate,
necesare copiilor în activitățile lor zilnice. De asemenea, copiii
nevăzători au beneficiat de activităţi educative adaptate nevoilor
lor speciale de învăţare şi au participat la ateliere creative
şi de dezvoltare a abilităților personale, în colaborare cu 55
de voluntari Salvați Copiii, precum și cu angajați și voluntari
Orange, discutând și despre oportunitățile de integrare în
societate şi de acces pe piața muncii. Nu în ultimul rând, au fost
organizate şase expoziții cu lucrări artistice realizate de copii,
accesibilizate 100 de cărţi şi resurse adaptate şi a fost realizat
un documentar de conştientizare a nevoilor persoanelor cu
deficienţe.
Salvaţi Copiii este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate
publică, non-profit care din 1990 militează activ pentru
drepturile copilului și protecţia copilului în România.
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”

„Copiii cu dizabilităţi reprezintă o preocupare a organizaţiei noastre, iar acest proiect
a continuat demersurile pe care le-am început în 2012 alături de Fundaţia Orange,
cu scopul de a face o lume mai bună pentru copiii cu deficiențe de vedere sau cu
surdocecitate. Astfel de iniţiative trebuie continuate şi corelate cu eforturile celorlalte
ONG-uri, dar şi ale statului, pentru a putea asigura un cadru performant de dezvoltare
pentru aceşti copii.”
— Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv al Organizaţiei Salvaţi Copiii

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2014 - 2015
Salvați Copiii
223.400 lei
națională
peste 3.000 persoane (copii cu deficiențe, familiile
lor și profesori din școli speciale)
www.salvaticopiii.ro

Vezi detalii
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Culori dincolo de umbre
O nouă lume pentru tinerii nevăzători
■ Abordare integrată pentru
recuperare mai eficientă:
terapie multisenzorială
prin stimulare vizuală,
auditivă, olfactivă şi
tactilă
■ Proiect cu impact pozitiv
pe termen lung asupra a
numeroase generații de
copii
■ Îmbunătățirea
comportamentului psihocognitiv al beneficiarilor

Proiectul a avut ca scop crearea unei camere de stimulare
multisenzorială dedicată terapiilor specifice de recuperare cu
elevii Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere „Moldova" din
Târgul Frumos, Iași. Proiectul s-a desfăşurat în cadrul şcolii pe
o perioadă de 6 luni, timp în care au fost acordate săptămânal
servicii terapeutice celor 120 de elevi deficienţi de vedere (cu
deficienţă gravă/accentuată şi asociată) ce urmau cursurile
liceului în anul şcolar 2014-2015.
De la finalizarea proiectului, camera multisenzorială a
funcţionat neîntrerupt. La începutul fiecărui an şcolar,
profesorii psihopedagogi realizează un program-orar după
care elevii incluşi în terapie se bucură de beneficiile camerei
multisenzoriale: antrenament tactil, vizual, auditiv, olfactiv, de
terapie psihomotrică, stimulare cognitivă, orientare şi mobilitate,
totul personalizat în funcție de gradul de deficiență.
Astfel, în ultimii 6 ani, peste 150 de elevi cu deficienţe de vedere
au beneficiat de serviciile terapeutice în camera multisenzorială,
peste 100 de elevi din învăţământul de masă şi învăţământul
special au desfăşurat activităţi în parteneriat cu elevii liceului
și peste 50 de adulţi (membri în cadrul unor ONG-uri, asociaţii,
instituţii şcolare, atât din ţară cât şi din afara ei) au beneficiat de
workshop-uri susţinute de profesorii liceului.
Liceul Special „Moldova” școlarizează elevi nevăzători și
ambliopi (cu declinuri de vedere) din toată zona Moldovei, de la
clasa pregătitoare și până la clasa a XII-a, oferindu-le servicii
specializate pentru educație, deprinderi de viață independentă
și terapii specifice.
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”
”

„În ultimii 5 ani am folosit „camera minune", aşa cum ne place nouă, elevilor, să numim
camera multisenzorială. Am intrat şi singur şi alături de alţi colegi şi sub îndrumarea
profesorului psihopedagog am beneficiat de şedinţe terapeutice. De fiecare dată intram
cu plăcere deoarece simţeam o senzaţie foarte plăcută la contactul cu diferiţi stimuli
vizuali, auditivi şi olfactivi. Mă bucur că şi ceilalţi colegi ai mei de diferite vârste, dar
şi colegi din afara şcolii au avut şi au în continuare ocazia de a beneficia de această
resursă a şcolii.”
— Andrei Daniel Vasilică, elev în clasa a-X-a, Liceul Special Moldova

„Camera multisenzorială este în continuare una dintre resursele cele mai de preţ ale
şcolii noastre. Nu doar elevii instituţiei noastre au urmat şedinţe de terapie în camera
multisenzorială, ci şi alţi elevi, de la alte şcoli, cu care noi am desfăşurat activităţi de
parteneriat. Anul trecut am suplimentat, cu fonduri din bugetul şcolii, baza de material
didactic necesar terapiilor din camera multisenzorială şi am achiziţionat şi alte jocuri.”
— Gabriela Doru, Psihopedagog și Manager de proiect „Culori dincolo de umbre”

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2014 - 2015
Liceul Special Moldova
95.519 lei
locală
peste 600 de persoane (copii cu deficiențe de
vedere, părinți și profesorii acestora)
http://liceulmoldova.ro

Vezi detalii
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Călătorie în lumea mea
Pentru independența copiilor
nevăzători
■ Creşterea accesului la
educaţie şi dezvoltarea
abilităţilor de viaţă ale
copiilor din grupul țintă
■ Cultivarea empatiei și a
incluziunii sociale prin
implicarea de voluntari în
proiect
■ Efecte pozitive pe termen
lung: soluțiile asistive
sunt utilizate și astăzi
în cadrul instituțiilor de
învățământ partenere

Proiectul a fost derulat în parteneriat cu şcolile şi liceele
speciale pentru deficienţi de vedere din 6 mari orașe: Arad,
Bucureşti, Buzău, Cluj, Iaşi şi Timișoara. Prin intermediul
proiectului, au fost înregistrate 50 de cărți și 10 piese de teatru
audio (inclusiv manuale de limba româna de clasele V-VIII și
IX-XII și cărți recomandate de profesorii din școlile partenere).
Totodată, au fost oferite softuri vocale și de mărire a scrisului
în Universitățile din București, Cluj, Iași și Timișoara în cadrul
laboratoarelor Facultății de Litere și Facultăților de Psihologie
și Stiințe ale Educației și Psihopedagogie Specială. Nu în
ultimul rând, 50 de copii nevăzători alături de 50 de voluntari
(studenți și angajați Orange) au beneficiat de cursuri interactive
în București, Cluj, Iași și Timișoara pentru dezvoltare personală,
orientare în spațiu, cunoașterea naturii și a celor din jur.
În prezent, peste 600 de copii beneficiază gratuit în fiecare
an de aceste cărţi şi manuale, folosite ca material didactic de
profesori, alături de cărţile în alfabetul Braille existente. În plus,
peste 500 de studenţi / an de la 4 universităţi s-au familiarizat
cu softurile vocale şi de mărire a scrisului în cadrul pregătirii lor
academice despre accesibilizarea scrisului pentru nevăzători,
iar 30 de studenţi cu deficienţe de vedere au folosit aceste
softuri pentru studiu individual.
Proiectul a fost implementat de Young Goldfish, asociație nonprofit formată în 2009, care susține educația copiilor și tinerilor,
acordând atenție deosebită copiilor cu dizabilități sau cu
oportunități reduse.
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”
”

„Dacă mă gândesc la proiect, cel mai mult mi-a plăcut că părinţii mei s-au mirat că
încep să mă descurc singură – să mănânc, să mă îmbrac, să vorbesc la telefon, să mă
deplasez cu bastonul alb prin parc, la şcoală. Sunt foarte puţini copii nevăzători care
merg cu bastonul, le e frică, le e ruşine. Eu am învăţat să am încredere şi să cer ajutorul.”
— Ioana, 16 ani, nevăzătoare

„În ultimii 5 ani de la încheierea finanţării proiectului, am reuşit să continuăm munca
noastră şi am evoluat nesperat de mult. Am pus accentul pe lucrul faţă în faţă, pe
dezvoltarea talentelor şi a încrederii, am avut grupuri de dezvoltare personală despre
controlul emoţiilor şi orientare vocaţională. Noile tehnologii vor fi mereu folositoare
pentru accesibilizare, promovare şi lucrul cu copii cu deficienţe de vedere/auz. Mulţumim
Fundaţiei Orange că a crezut într-o asociaţie mică de voluntari!”
— Miruna Băginean, Psiholog și Preşedinte Asociaţia Young Goldfish

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2014 - 2015
Asociația Young Goldfish
225.000 lei
regională
peste 10.000 de persoane (elevi și studenți cu
deficiențe de vedere, profesorii și părinți acestora)
https://youngoldfish.wordpress.com/

Vezi detalii
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Cursuri accesibile pentru studenții
nevăzători
■ Integrarea socială mai
ușoară cu ajutorul
tehnologiilor moderne
de acces
■ Creşterea şanselor de
absolvire pentru studenţii
cu deficienţe de vedere
■ Șanse egale de integrare
pe piaţa muncii și accesul
la o viață independentă
financiar

Dezvoltat în anul 2014, proiectul şi-a propus să asigure condiţii
similare de studiu atât pentru studenții nevăzători, cât și pentru
cei fără deficiențe. Astfel, în cadrul proiectului au fost create
6 centre de accesibilizare a informaţiilor în Focșani și în 6
centre universitare importante din țară: Universitatea Babeș
Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din București (2 centre),
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea de
Vest din Timișoara, Universitatea din Oradea.
În fiecare centru au fost instalate echipamente asistive
(computere cu soft de recunoaștere a caracterelor,
multifuncţionale care permit scanarea cărţilor sau tipărirea lor
cu caractere mari, programe speciale cu sinteză vocală etc.)
și au fost accesibilizate peste 150 de cursuri şi bibliografie
pentru studenţi. Astăzi mai sunt funcționale 2 centre, dar a
fost dezvoltată între timp și o bibliotecă online, care cuprinde
peste 600 de titluri, manuale școlare, cursuri universitare și de
popularizare a științei.
Proiectul a fost dezvoltat de Fundația „Cartea Călătoare”, care
facilitează accesul nemijlocit la informare, instruire și angajare
pentru persoanele cu deficiențe de vedere, popularizând cele
mai noi metode și echipamente de acces la informație. De
asemenea, fundația facilitează procurarea echipamentelor,
acordă asistență pentru utilizarea lor și produce materialele
necesare instruirii nevăzătorilor pentru a utiliza cât mai eficient
noile tehnologii de acces.
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”
”

„Avem convingerea că biblioteca electronică este o temelie solidă în viața oricărei
persoane cu deficiențe de vedere care dorește să învețe, să cerceteze, să aprofundeze,
fără impedimente, fără a apela la ajutor pentru a transforma materialele de care are
nevoie în format accesibil.”
— Aurel Pătru (nevăzător), profesor la Liceul special Sfânta Maria din Arad

„Cu ajutorul softurilor achiziţionate prin proiect, FCC a devenit capabilă să convertească
şi să tipărească în Braille orice partitură muzicală şi cărţi din domeniul tehnic. Mai mult,
după încheierea proiectului, încă 6 studenți nevăzători au primit subvenții speciale pentru
achiziția de echipamente asistive, astfel încât numărul total de beneficiari care au primit
acest ajutor extrem de util s-a ridicat la 24 de persoane”.
— Mircea Bucur, Președinte Fundația Cartea Călătoare

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2013 – 2014
Fundația Cartea Călătoare (FCC)
203.880 lei
regională
peste 300 de studenți (cei din anul universitar
2013-2014, dar și din anii școlari următori)
www.carteacalatoare.ro

Vezi detalii
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DReam
Cunoaștere prin lectură fără bariere
■ Incluziune socială cu
ajutorul noilor tehnologii
ce fac spaţiul și
informația disponibile în
mod simultan tuturor
■ Încurajarea participării
facile și depline a tuturor
utilizatorilor la activităţi
culturale și educative
■ Impact pe termen lung
prin asistență acordată
și altor instituții culturale
pentru accesibilizarea
clădirilor, produselor sau
serviciilor

Prin intermediul acestui proiect, Biblioteca Naţională a României
(BNaR) a dezvoltat un centru de informare și documentare
care asigură acces la informaţie persoanelor nevăzătoare sau
cu vedere slabă, atât în cadrul instituţiei, cât și on-line printr-o
secţiune specială, securizată și disponibilă gratuit pe site-ul
instituţiei.
În cadrul centrului, nevăzătorii au acces la informaţie
(documente scanate sau existente deja în format electronic,
cărţi audio, cărţi în format DAISY), dar și la informaţia
disponibilă pe internet (ziare, reviste, informaţie de uz public)
prin intermediul a 5 staţii de lucru dotate corespunzător
(cititoare și magnificatoare de ecran, afișaj Braille, cititoare de
cărţi în format DAISY, scanner, imprimantă Braille etc.). Au fost
create aproximativ 4000 de cărți digitale e-books și 42 de titluri
de enciclopedii electronice disponibile pe site și cărţi în format
DAISY (aproximativ 150 de titluri). De asemenea, peste 800 de
cărți scanate au fost trimise pe email persoanelor nevăzătoare
care au contactat echipa BNaR.
Pentru a nu izola persoanele cu dizabilități într-o sală de lectură
dedicată numai lor, echipamentele şi staţiile de lucru adaptate
au fost amenajate astfel încât să ofere acces din majoritatea
spaţiilor alocate publicului general. Mai mult, pentru a încuraja
vizita la bibliotecă, au fost realizate planuri în relief ale clădirii, cu
indicații utile pentru orientarea în generosul spaţiu al clădirii.
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”

„Biblioteca Naţională a României participă la construirea unei societăţi moderne,
dinamice şi bine informate, iar prin intermediul acestui proiect ne-am dorit să oferim
utilizatorilor cu dizabilități vizuale aceleași lucrări pe care le punem la dispoziția publicului
larg, adaptate însă nevoilor lor de lectură. Astfel, am facilitat accesul acestora la domenii
variate ale cunoașterii, dezvoltând și un set de instrumente care să asigure pregătirea
de bază a utilizatorilor cu deficiențe de vedere. Suntem dornici și deschiși să oferim
consultanță și altor biblioteci /instituții de cultură din țară interesate de accesibilizare.”
— Adriana Borună, Șef de Serviciu Departament Dezvoltare Instituțională BNaR
și coordonator proiect DReam

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2013 - 2014
Biblioteca Națională a României
86.470 lei
națională
peste 3.000 de persoane (copii şi adulţi cu
deficienţe de vedere, familiile și profesorii acestora)
www.bibnat.ro

Vezi detalii
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ARTouch – atinge arta
Cum se „simte” un tablou sau o
sculptură
■ Facilitarea procesului
de înţelegere a artei
printr-o abordare bazată
pe utilizarea sinestezică
a culorii și a tuturor
simţurilor
■ Dezvoltarea de noi
unghiuri de abordare
pentru a explica opera de
artă
■ Crearea unui nou tip de
produs cultural adresat
publicului cu nevoi
speciale

Un proiect în premieră în România, conceput empatic pentru
a răspunde nevoilor persoanelor cu dizabilităţi de vedere şi de
auz. Pornind de la câteva dintre capodoperele Galeriei de Artă
Europeană din cadrul Muzeului Național de Artă al României,
au fost realizate copii, replici și cataloage tactile, trei aplicaţii
multimedia și de realitate augmentată, o „bibliotecă de sunete”
şi o „bibliotecă olfactivă”, care au rolul de a face accesibile
lucrările unor artişti celebri şi poveştile de dincolo de imagine.
Lucrările accesibilizate sunt reprezentative pentru colecţiile
muzeului şi permit conexiuni cu alte lucrări.
De asemenea, peste 200 de elevi, împreună cu profesorii lor de
la licee şi şcoli speciale din Bucureşti şi din ţară, au participat
la tururi ghidate şi ateliere speciale. Beneficiarilor direcţi li s-au
alăturat peste 5.000 de beneficiari indirecţi – elevi, profesori şi
vizitatori ai Galeriei de Artă Europeană.
În total, din 2013 până în prezent, peste 20.000 de vizitatori au
interacționat cu aplicațiile ce funcționează în varianta „standalone” pe terminale disponibile publicului vizitator, rulând
continuu și fiind activate la atingere. Produsele nedigitale create
sunt utilizate și astăzi, după 7 ani, în multe dintre programele
educative susținute de personalul muzeului și de colaboratori.
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”
”

„Aşteptările mele au fost depăşite cu mult, nu credeam să întâlnesc asemenea oameni,
care vor din tot sufletul să pătrundă în mintea, dar şi în sufletul copiilor cu deficienţe de
auz, să-i cunoască, să-i înţeleagă şi să îi ajute.”
— Iulia Iftene, director Școala pentru surzi nr. 1, București

„Arta vizuală părea uneori inabordabilă, ca venind de pe o altă planetă. Cum răspunzi
întrebării unui nevăzător: „Aș vrea să înteleg ce vă face să vă uitați la un tablou? Ce
vă emoționează?” Întrebări de acest fel ne-au inspirat să căutam noi abordări și ne-au
ajutat să ascultăm voci noi. Am intrat în contact cu un public sensibil, dornic să fie luat în
seamă și capabil să se bucure de experiențe culturale de calitate.”
— Codruța Cruceanu, consultant MNAR și coordonator proiect ARTouch

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2013 - 2014
Muzeul Național de Artă al României
216.768 lei
națională
peste 30.000 persoane
http://mnar.arts.ro

Vezi detalii
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Simte arta „pe drum” și în muzee
Arta accesibilă tuturor
■ 121 de vizite și 119 ateliere
gratuite în muzeele
partenere, 1 caravană în
școli, 40 de reproduceri
după 4 tablouri celebre,
90 de cataloage tipărite
în Braille, 1 covor
tactil pentru persoane
nevăzătoare cu lungime
de 170 metri
■ Crearea primului material
publicitar în Braille din
România - un lanyard cu
numele proiectului și al
Fundației Orange

Proiectul a contribuit direct la îmbunătăţirea accesului
persoanelor cu dizabilități în 6 instituţii muzeale prin
accesibilizare fizică și de conţinut: exponate dedicate,
tangibile, cataloage, hărţi în limbaj Braille, covoare tactile, lize
electrice, ghiduri audio, interpreţi mimico-gestuali. Proiectul
s-a desfășurat simultan în București, Brașov și Timișoara, la
Muzeul Naţional al Țăranului Român, Muzeul Naţional de Artă
al României, Muzeul Naţional de Artă Contemporană, Muzeul
Militar Naţional, Muzeul de Artă Timișoara, Muzeul „Casa
Mureșenilor” din Brașov. De asemenea, proiectul a fost prezent
la Festivalul Enescu cu o transpunere în altorelief a portretului
lui George Enescu realizat de Corneliu Baba. Toate exponatele
au rămas în muzee, ca purtătoare de mesaj pentru persoanele
tipice, dar și facilitatori de incluziune socială.
După acțiunile organizate în muzee, proiectul a inclus și o
caravană în cele 7 școli speciale de nevăzători din România.
Pentru a facilita accesul copiilor la artă, au fost realizate
reprezentări tactile pentru 4 tablouri realizate de pictori
celebri români (Corneliu Baba, Nicolae Tonitza, Carol Popp de
Szathmary și Ioan Andreescu).
La finalul proiectului, a fost donat câte un exemplar din cele
4 tablouri școlilor, muzeelor partenere și Bibliotecii Naționale.
Astfel, există de atunci materiale care suplinesc absența
materialului didactic tactil în școlile din România, lipsă datorată
costurilor mari de producție.
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”
”

„Copiii sunt mai curioşi, îşi doresc să vadă şi alte muzee, au un alt orizont de aşteptare;
toţi elevii au fost impresionaţi de ceea ce au descoperit.”
— Nora Negreanu, profesor la Şcoala pentru Deficienţi de Vedere București

„Am făcut 40 de tablouri cu un buget infim și toate cele 40 au avut efect, deoarece
materialul prin care este spusă povestea nu este important, ci povestea în sine. Am creat
obiecte care spun povești și asta a contat pentru micii noștri consumatori de artă. Am
demonstrat că se pot face materiale didactice cu bani puțini și din materiale mai puțin
pretențioase (carton, spumă, autocolant). De aici a plecat și ideea reliefării în aracet care
este folosită acum la proiectul cu imprimanta Tactile Printer One.”
— Dan Patzelt, Fondator Asociația pentru Dezvoltare Urbană (ADU)

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:

Website:

2013 - 2014
Asociația pentru Dezvoltare Urbană (ADU)
229.020 lei
regională
peste 6.000 de persoane (profesori din școlile
speciale, persoane cu dizabilități și familiile
acestora)
www.simtearta.wordpress.com

Vezi detalii
49

Vizite Senzoriale la Muzeul Antipa
Animalele auzite, simţite şi „văzute”
■ Promovarea incluziunii
sociale prin cultivarea
empatiei între copiii cu
deficiențe vizuale și cei
tipici
■ Răspuns la nevoia
de cunoaștere
și aprofundare a
informațiilor științifice
de către persoanele cu
deficiențe
■ Oportunitatea de
a (re)cunoaşte fauna
sălbatică în habitatele
urbane şi rurale într-un
mod interactiv și inedit

Muzeul Antipa a fost primul muzeu din România accesibilizat
pentru a răspunde nevoilor persoanelor cu deficiențe de
vedere. Prin intermediul a două finanțări consecutive (2012
și 2013), acordate de Orange și Fundația Orange România,
Antipa s-a transformat într-un muzeu incluziv. Prin inovații
muzeotehnice și de accesare a informației conexe exponatelor,
s-a reușit accesibilizarea și adaptarea patrimoniului deținut. De
asemenea, a fost creat un tur special conceput și susţinut de 2
ghizi instruiți în comunicarea cu persoane cu deficiențe vizuale.
Beneficiarii au avut acces la 21 de basoreliefuri cu prezentări în
limbajul Braille și utilizare interactivă (la atingere acestea scot
sunetele specifice păsărilor sau animalelor prezentate), covoare
tactile pe tot traseul de vizitare, 4 cataloage cu mostre de
blănuri şi piele de animale, mulaje de peşti şi scoici care permit
interacţiunea şi observarea texturii diferitelor animale. Sistemul
info-touch a fost dublat de sunet pentru a face accesarea
informaţiilor prezentate mai uşoară, iar muzeul a beneficiat de
un ghid al expoziţiei permanente în limbaj Braille şi cu fotografii
ale dioramelor (din carton embosat).
Nu în ultimul rând, proiectul a marcat o altă premieră: realizarea
unui „Ghid de prezentare a expunerii permanente a Muzeului
Național de Istorie Naturală Grigore Antipa”, lucrare a cărei
ilustrație a fost tipărită în relief și explicată în limbajul Braille.
Această lucrare special dedicată nevăzătorilor a fost primul
produs cultural de acest gen din România.
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”
”

„Cunoscuți pentru sensibilitatea deosebită, dar și pentru acuitățile tactile de excepție, ne
dorim ca și vizitatorii cu dizabilități de vedere să se simtă în Muzeul Antipa ca toți ceilalți
care ne sunt deja fideli. Îi așteptăm pe toți, fie ei elevi ai școlilor pentru ambliopi sau
adulți cu deficiențe de vedere, să „vadă”, să audă și să „simtă” o parte a patrimoniului
din Antipa, un muzeu care este și al lor, un muzeu al tuturor.”
— Aurora Stănescu, Șef Departament Marketing și Coordonator proiect Vizite Senzoriale la
Muzeul Antipa

„Noi considerăm că prin organizarea expoziţiei în această manieră sunt împlinite trei
linii de dezvoltare pentru persoanele cu deficienţe de vedere: o linie formativă, o linie
informativă şi una integrativă. Informativă este cel mai simplu de observat fiindcă
oamenii venind aici află lucruri noi, formativ pentru că se schimbă modul de percepţie
al oamenilor și de construire a reprezentărilor mentale și integrativ, cel mai important
aspect. Existenţa unei asemenea expoziţii dă nevăzătorilor şansa de a accede la un
spaţiu cultural altminteri inabordabil.”
— Mihai Dima, şeful Serviciului Cultural al Asociaţiei Nevăzătorilor din România (ANR)

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2012 - 2013
Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa
187.000 lei
locală
peste 3.000 persoane (nevăzători și familiile
acestora, profesori din școlile speciale)
https://antipa.ro

Vezi detalii
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Caravana Cinematografică pentru
nevăzători
Filmele accesibile tuturor
■ Primele filme din România
accesibilizate pentru
nevăzători – acces la o
informaţie inaccesibilă în
mod obişnuit
■ Mesaj puternic de
incluziune socială, ce a
promovat nevoile speciale
ale acestei categorii de
persoane
■ Crearea unui nou
produs cultural și obicei
de consum în rândul
comunității de nevăzători
din România

Conform studiilor, aproximativ 85% din informaţia pe care o
percepem este pe cale vizuală. În acest context, proiectul a
avut ca obiectiv facilitarea accesului nediscriminatoriu la cultură,
promovarea incluziunii sociale şi egalitatea de şanse pentru
cei cu dizabilităţi de vedere. Pentru prima dată în România,
nevăzătorii din toată ţara au putut să aibă acces la filme în
cinematograf, datorită descrierii audio care însoţea peliculele.
Astfel, proiectul a inclus accesibilizarea a 16 filme româneşti
şi străine, achiziţionarea unui sistem radio care să transmită
descrierea audio prin căşti şi organizarea unei caravane
cinematografice în biblioteci, în sucursalele Asociaţiei
Nevăzătorilor din România şi în liceele pentru nevăzători. De
asemenea, filmele accesibilizate au rulat în 10 cinematografe din
toată ţara, iar echipa Fundației Cartea Călătoare a fost prezentă
la Festivalul Internaţional de Film Transilvania ediția 2013.
Proiectul a pus bazele unui eveniment foarte apreciat de
nevăzătorii români, „Festivalul de Film pentru Nevăzători”, dar
și unor caravane în diverse localități și școli din țară. Până în
prezent, pornind de la acest proiect, au fost accesibilizate 52 de
filme artistice și documentare.
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”
”

„Am avut bucuria de a viziona filme despre care auzisem foarte multe şi pe care leam savurat ca şi cum le-aş fi văzut ca orice om normal. Mulţumesc mult FCC pentru
ceea ce oferă persoanelor cu deficienţe de vedere, întrucât ţintesc un aspect atât de
important pentru existenţa oricărui om care se doreşte a fi informat din punct de vedere
cultural.”
— Luminița Târlungeanu, nevăzătoare din Onești

„Un proiect tare drag nouă, pentru care FCC a primit premiul la categoria „Comunică
Abilitatea” în cadrul Galei Persoanelor cu Dizabilităţi în noiembrie 2014. Ne-am continuat
apoi misiunea deoarece în mai 2015, în cadrul „Festivalului de Film pentru Nevăzători”,
peste 2000 de spectatori au vizionat filmele accesibilizate pentru festival, iar actori și
regizori au putut înțelege în ce constă cu adevărat accesibilizarea unui film.”
— Mircea Bucur, Președinte Fundația Cartea Călătoare (FCC)

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2012 – 2013
Fundația Cartea Călătoare
128.000 lei
regională
peste 800 de persoane cu deficiențe (adulți și copii)
www.carteacalatoare.ro

Vezi detalii
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Proiecte ce
îmbunătățesc viața
persoanelor cu
deficiențe de auz

„Nu e momentul să te
gândeşti la ceea ce nu ai.
Gândeşte-te la ceea ce poţi
face cu ceea ce ai.”
— Ernest Hemingway
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Context

Bine de știut

În România, trăiesc aproximativ 23.716* de
persoane cu deficiențe de auz (2.019 copii
și 21.697 de adulți), există aproximativ 20
de şcoli speciale și doar 136 de interpreți
autorizați de limbaj mimico-gestual (în
multe județe, doar unul singur sau cel mult
doi interpreți, iar în altele, precum Giurgiu,
niciunul)

■ Pe lângă principala formă de comunicare,
limbajul mimico – gestual/limba semnelor
române, surzii folosesc labiolectura (cititul
pe buze), scrierea şi vorbirea parţială a limbii
române

Provocări și riscuri
■ Impact negativ asupra organizării
memoriei şi a flexibilităţii adaptative
■ Lipsa abilității de comunicare, izolare
socială, singurătate și frustrare
■ Lipsa accesului la informație și la formare
profesională
■ Numărul extrem de mic de interpreți în
limbaj mimico-gestual (LMG), în special în
mediul rural
■ Vulnerabilitatea semnării de documente în
absența interpretului, anumite prevederi
legislative actuale nefiind atât de clare.
Chiar dacă persoana are absolvită școala
profesională, dar comunică în limbajul
semnelor, e bine să fie prezent un interpret
deoarece limba română rămâne în
continuare o limbă străină

Soluții de incluziune
■ Programe de testare timpurie a auzului la
copiii nou-născuți
■ Programe de recuperare a copiilor cu
implant cohlear (IC)
■ Programe de angajare pentru surzi și
hipoacuzici
■ Servicii online de interpretariat la distanță
■ Informare online în limbaj mimico-gestual/
limba semnelor române (limba maternă a
persoanelor cu deficiențe de auz)

*Conform raport Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități, 30
septembrie 2019

■ Dacă interacționezi cu o persoană surdă
care citește pe buze: vorbeşte natural, fără
grabă, clar și fără să țipi, cu un vocabular
simplu și rosteşte numai o propoziţie de
fiecare dată (un întreg paragraf poate fi
dificil de înţeles). Evită mimica exagerată
și interjecţiile căci nu fac sens pentru o
persoană surdă
■ Atunci când nu poți apela la un interpret și
persoana cu deficiențe auditive nu poate citi
pe buze, încearcă și varianta de comunicare
în scris, cu mesaje concise și la obiect
■ Pentru a atrage atenția unui surd, atinge-l
uşor pe umăr până răspunde. Dacă este
în faţa ta şi se uită în altă parte, poți flutura
mâna dreaptă de la o distanţă medie. Dacă
vrei să atragi atenţia unui grup, poți să stingi
sau să aprinzi lumina sau să faci semne
ridicând o mână/ambele mâini. O altă soluţie
ar fi să lovești cu picioarele de câteva ori
pardoseala deoarece surzii simt vibraţiile
■ Nu întoarce capul sau nu întrerupe contactul
vizual brusc în timp ce vorbești cu o
persoană surdă, întrucât aceste gesturi pot
însemna lipsă de respect
■ Ține minte că surzii sunt mult mai expresivi
şi îşi afişează emoţiile diferit de persoanele
tipice. Uneori pot apărea neînţelegeri, surzii
fiind percepuți ca fiind „foarte sentimentali”
sau agitați, dar în realitate ei doar se exprimă
natural prin gesturi şi mimică
■ Dacă ai o întâlnire (programată) cu o
persoană surdă într-o instituție publică sau
privată, apelează la un interpret în LMG care
va facilita comunicarea între voi, asigurând
transmiterea clară a informațiilor, respect,
încredere și colaborare

55

Dezvoltare personală în limba
semnelor române
Resurse educaționale deschise pentru
integrarea deficienților de auz
■ Promovarea drepturilor
persoanelor cu deficiențe
de auz din România.
■ Creșterea stimei de
sine și a abilităților de
relaționare cu sine și
cu ceilalți în rândul
beneficiarilor, adulți și
copii deopotrivă
■ Dezvoltarea puterii de
decizie asupra propriei
vieți și a independenței

Proiectul va oferi persoanelor surde, pentru primă dată în
România, acces gratuit la resurse online cu informații esențiale
traduse în limba semnelor române (LSR) pe teme precum
dezvoltare personală, sănătate mentală și emoțională, informații
la care persoanele surde/hipoacuzice nu au acces în prezent,
în ciuda prevederilor legale menționate la nivel european și
național.
Numeroase resurse educaționale deschise, valoroase și
accesibile în limba semnelor vor fi disponibile gratuit pentru
deficienții de auz din toată România și nu numai. De asemenea,
în completarea materialelor online accesibilizate, vor fi
organizate în 5 școli speciale din București, Suceava, Iași, Sibiu
și Cluj-Napoca, activități la clasă cu copiii, dar și întâlniri cu
profesorii și părinții pentru promovarea platformei online.
Proiectul va fi implementat de Asociația Națională a Interpreților
Autorizați în Limbaj Mimico-Gestual (ANIALMG), organizație
non-profit ce dezvoltă de peste 12 ani proiecte pentru
comunitatea surzilor din România. Partener în proiect este
Asociaţia Naţională a Profesorilor pentru Elevi cu Deficienţe de
Auz “Virgil Florea” (ANPEDA), înfiinţată în anul 2008 cu scopul
de a susţine şi a promova dezvoltarea instituţiilor, organizaţiilor
şi resurselor umane care oferă servicii de asistenţă socială,
educaţională şi psihopedagogică sau servicii de sprijin şi
consiliere pentru persoanele cu deficienţe de auz.

56

”
”

„Motivația de a realiza acest proiect cu sprijinul Fundației Orange, a venit în urma
sesizării multiplelor experiențe dificile cu care surzii se confruntă în viața personală și
nu numai, adesea din lipsa accesului la cunoștințe și resurse ce privesc dezvoltarea
personală. Prin acest proiect, avem oportunitatea de a oferi tinerilor și adulților surzi
din România acces la resurse validate științific, adaptate și accesibile în limba semnelor
române, contribuind astfel la integrarea lor reală și sănătoasă în societate”
— Simona Damian, Vicepreședinte ANIALMG

„Dezvoltarea personală presupune și să descoperi în tine anumite calități sau abilități,
să-ți dezvolți propriul potențial, să-ți dezvolți creativitatea și spontaneitatea, să ai
încredere în tine și să te apreciezi mai mult, să te adaptezi mai ușor la schimbări. Toate
acestea sunt premise/chei ale unei incluziuni sociale și profesionale reale.”
— Rusu Demmys, Președinte ANPEDA

Perioadă implementare:
Coordonator:
Partener:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:

Vezi detalii

Website:

2020-2022
Asociația Națională a Interpreților Autorizați în
Limbaj Mimico-Gestual
Asociaţia Naţională a Profesorilor pentru Elevi cu
Deficienţe de Auz “Virgil Florea”
441.414 lei
națională
peste 23.000 de persoane (copii și adulți cu
deficiențe de auz)
www.ailg.ro
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Natura urbana: formă și sunete
Experimentare directă, cunoaștere
incluzivă și integrare socială
■ Dezvoltarea unei
infrastructuri de vizitare
incluzive, generatoare de
încredere și facilitator al
interacțiunii sociale.
■ Creare unor instrumente
digitale care îi pot
ajuta pe beneficiari
să se implice activ în
comunitate, oferind
la rândul lor și altor
persoane cu deficiențe,
îndrumări informate și
independente prin parc

O inițiativă ce va folosi tehnologia asistivă pentru a încuraja
persoanele cu deficiențe de vedere și auz să viziteze și să se
bucure direct și independent de beneficiile pe care le are de
oferit tuturor oamenilor, dincolo de dizabilități, Parcul Natural
Văcărești, primul parc natural urban din România și cel mai
mare spațiu verde al capitalei.
Astfel, va fi adaptat unul dintre cele mai frumoase trasee
tematice din parc (Poteca Biodiversității Urbane), un traseu
lung de 3 km, care va fi accesibilizat prin intermediul ghidurilor
audio, hărții tactile a parcului, tururilor ghidate, dar și cu ajutorul
resurselor educaționale audio și video, disponibile în mediul
online.
De asemenea, în completarea materialelor accesibilizate, vor fi
organizate 10 ateliere tematice, care vor fi oferi experiențe de
învățare pentru 100 de copii din școli speciale, copii pentru care
accesul la natură nu este de la sine înțeles.
Proiectul este implementat de Asociația Parcul Natural Văcărești
(APNV), constituită în 2014 de un grup de specialiști în protecția
naturii și managementul ariilor protejate. Proiectul de a pune sub
protecția legii și de a administra pe principii ecologice o oază
de natură formată spontan în 25 de ani în centrul Bucureștiului,
a demarat în anul 2012, după publicarea articolului „Delta dintre
blocuri” în numărul din mai al revistei National Geographic.
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”
”

„Suntem convinși că natura trebuie să fie accesibilă tuturor. Ne dorim să aducem
bucuria descoperirii naturii în inimile cât mai multor oameni, indiferent de abilitățile
acestora, pentru ca împreună să fim ocrotitorii ei.”
— Dan Bărbulescu, Director Executiv, Asociația Parcul Natural Văcărești

„Ne bucură foarte mult că vom colabora cu Asociația Parcul Natural Văcărești în acest
proiect, în special în contextul crizei sanitare în care ne aflăm. Avem din ce în mai multă
nevoie de spații publice, deschise, incluzive, de care să ne putem bucura fiecare dintre
noi, indiferent de abilități.”
— Iris Popescu, Arhitect și fondator Asociaţia Metodelor Alternative de Integrare Socială (AMAis)

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2020-2021
Asociația Parcul Natural Văcărești
95.100 lei
locală
1000 de persoane (copii cu deficiențe și famiile
acestora)
www.parcnaturalvacaresti.ro

Vezi detalii
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Manual de limba semnelor române
Un pas important în educația copiilor
surzi
■ Creșterea nivelului de
comunicare între elevii
surzi și cadrele didactice
■ Creșterea ratei de
promovare a elevilor surzi
la testele și examenele
naționale
■ Implicare mai mare a
elevilor surzi în activități
școlare și extrașcolare

Un proiect inovator, aflat la început de drum, ce propune o
soluție concretă la o problemă majoră privind educația copiilor
cu deficiențe de auz. Teoretic, în planul-cadru de învățământ
pentru învățământul special primar și gimnazial al elevilor surzi
sunt prevăzute ore de limbaj mimico – gestual. Practic însă,
nu există un manual de limba semnelor române adaptat, motiv
pentru care profesorii își creează propriile materiale, existând
riscuri destul de mari de a preda greșit limba semnelor în clasă.
Astfel, proiectul are ca scop lansarea în premieră a primului
manual digital gratuit de limba semnelor române pentru cei
peste 2.000 de elevi cu deficiențe de auz și profesorii acestora.
Manualul va putea fi folosit la clasă începând cu anul școlar
2020 – 2021 și va fi avizat de către Ministerul Educației
Naționale. Campania de promovare a noului manual va include
și vizite în școli speciale din București, Cluj și Suceava.
Prin implementarea acestui proiect, elevii cu deficiențe de auz
și cadrele didactice vor avea un suport digital pentru învățarea
și uniformizarea limbii semnelor române. Manualul va răspunde
nevoilor de comunicare, socializare, dezvoltare personală și
integrare a copiilor cu deficiențe de auz.
Inițiatorul proiectului este Asociația Națională a Interpreților
Autorizați în Limbaj Mimico-Gestual (ANIALMG), organizație
non-profit ce derulează de peste 12 ani cursuri de formare
pentru interpreţi în limbaj mimico-gestual/limba semnelor
române şi proiecte pentru comunitatea surzilor din România.
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”
”

„Salutăm inițiativa acestui proiect deoarece elevii surzi prezintă dificultăți de exprimare
în scris și oral, fapt ce duce la carențe grave în educația lor școlară. Mai mult, nevoia de
comunicare este cea mai importantă în viața unui copil cu deficiențe de auz deoarece
prin comunicare acesta se dezvoltă armonios, își descoperă identitatea culturală, își
formează propria personalitate, socializează și se integrează cu ușurință în societate."
— Prof. Laura – Ionela Bălăngean, Director Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Constantin
Pufan”, Timişoara

„Cu sprijinul Fundației Orange, acest proiect va avea un impact puternic asupra
comunității persoanelor cu deficiențe de auz pentru că va genera schimbări pozitive prin
creșterea nivelului de comunicare, a integrării, a încrederii și a stimei de sine, creșterea
interesului pentru informații digitale și creșterea nivelului de implicare a autorităților și
instituțiilor publice.”
— Violeta Cuc, manager de proiect „Manual de limba semnelor române”

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2019 - 2021
ANIALMG
94.440 lei
națională
peste 6.000 persoane (elevi cu deficiențe de auz,
familiile lor, profesori)
https://www.manuale.edu.ro/

Vezi detalii
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Povești în limbajul semnelor
pentru o lume reală mai accesibilă
■ Integrarea mult mai facilă
în sistemul de învățământ
a copiilor cu deficiențe de
auz
■ Povești ușor de accesat
online ce pot fi şi
descărcate în absenţa
unei conexiuni la internet
■ Resursă utilă pentru
dezvoltarea unui limbaj
comun atât acasă, cât și
în sala de clasă, dar și o
modalitate de a-i apropia
pe copii de părinții și
profesorii lor

Într-o societate digitală aflată în continuă schimbare,
implementarea educației incluzive întâmpină greutăți
semnificative dată fiind lipsa resurselor educaționale. Deși în
România există o piață foarte dezvoltată a auxiliarelor didactice,
educația copiilor cu dizabilități rămâne un spațiu descoperit
din acest punct de vedere. De exemplu, programa școlară
pentru hipoacuzici este aceeași ca pentru elevii care aud. Drept
consecință, în ultimii ani, rata de promovabilitate a elevilor surzi
a fost foarte scăzută.
Accesibilizarea și adaptarea la gradul de înțelegere al copiilor
atât a manualelor, cât și a instrumentelor de învățare este
esențială pentru egalitate de șanse și incluziune socială.
Proiectul „Poveşti în limbajul semnelor” vine în sprijinul celor
peste 2.000 de elevi hipoacuzici sau surzi din România prin
traducerea într-un mod cât mai simplu, în limbaj mimicogestual, a 15 poveşti din programa şcolară de clasa a V-a.
Poveștile sunt disponibile gratuit, pe afostodata.net, singura
platformă din România cu peste 70 de povești audio și în
limbajul semnelor, pentru copiii cu sau fără deficiență de auz.
În luna martie 2020, Afostodata.net, prin secțiunea Povești în
limbajul semnelor, a fost omologat ca mijloc de învățământ
de Ministerul Educației și Cercetării. Astfel, platforma online a
primit acordul pentru a fi utilizată în învățământul preuniversitar,
pentru copii deficienți de auz/vedere, dar și în învățământul de
masă.
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”
”

„Suntem recunoscători pentru șansa pe care Fundația Orange a dat-o unui proiect tânăr
și unui ONG aflat la început de drum. „A fost odată” este despre implicare activă în
viața comunității, despre inspirație și entuziasm. Vă mulțumim că scrieți alături de noi o
poveste frumoasă, care aduce magie în sufletele celor care ne ascultă sau ne privesc.
Vrem să-i facem pe toți copiii, fie că au sau nu deficiență de auz, să iubească poveștile.
Vrem să le deschidem porțile unei lumi imaginare, dar îndeajuns de reale încât să-i
fascineze o viață întreagă.”
— Măriuca Mihăilescu, Fondator Afostodată.net

„Vă mulțumim mult pentru resursa educațională atât de valoroasă și necesară. Felicităm
din suflet întreaga echipă pentru inițiativă. Cu siguranță, colegii din Sibiu vor utiliza
aceste materiale!”
— Camelia Balint, Director Adjunct CSEI nr. 2, Sibiu

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2019 - 2020
Asociația pentru Educație Digitală Bigger Picture
94.380 lei
națională
peste 6.000 de persoane (copii cu deficiențe de
auz, părinți, profesori)
www.afostodata.net

Vezi detalii
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Informare contra discriminare
Legislația explicată pe limba surzilor
■ Stimularea integrării
sociale, profesionale,
educaționale și culturale
a persoanelor cu
deficiențe de auz
■ Combaterea discriminării
prin asigurarea accesului
la informare adecvată
■ Interpretare de calitate,
furnizată de interpreți
vorbitori nativi LMG

Persoanele cu deficiențe de auz „vorbesc” în limbajul mimicogestual (LMG), o limbă de sine stătătoare care are, ca orice
altă limbă, o structură, un lexic, reguli gramaticale și alte
componente specifice. Cele mai multe semne au o logică în
spatele lor, descriu acțiuni și obiecte. Unora însă le corespund
concepte, de aceea echivalența cu limba română scrisă sau
vorbită nu este întotdeauna exactă, iar un semn poate avea mai
multe înțelesuri.
Proiectul a răspuns nevoii surzilor de a primi informații pe
înțelesul lor printr-o soluție modernă și ușor de accesat. Astfel,
în cadrul proiectului au fost înregistrate și publicate peste 1000
de clipuri video structurate pe categoriile juridic, economic
și social, alături de alte 80 de materiale dedicate subiectului
„Educație în medicină dentară”.
Toate materialele video realizate în cadrul proiectului sunt
accesibile în toate cele 36 de filiale ale Asociației Naționale a
Surzilor din România (ANSR). Mai mult, statisticile dovedesc
faptul că proiectul este util inclusiv persoanelor surde care
trăiesc în afara țării și au accesat platforma online.
Proiectul a fost dezvoltat de Asociația Națională a Surzilor din
România (ANSR), o organizație non-profit, apolitică, cu caracter
social umanitar, înființată în anul 1919 pentru a apăra și promova
interesele sociale, cultural-educative și profesionale ale
persoanelor cu deficiență de auz, în vederea integrării acestora
în societate prin egalizarea șanselor.
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”
”

„De când mă știu, am plătit impozit pentru casă și pentru teren, doar că recent, fata
noastră ne-a arătat site-ul Informare contra Discriminare și am văzut împreună câteva
din filmările de acolo. Așa am aflat că legea în România spune că persoanele surde, ca
mine și ca soțul meu, sunt scutite de acest impozit. Chiar a doua zi am fost împreună la
primărie, am depus toate actele și acum nu mai este nevoie să plătim nimic.”
— Atena Ion, beneficiară a platformei

„Platforma Informare Contra Discriminare este un sprijin real pentru surzi, dar și o
garanție a faptului că legile țării și procedurile instituționale se aplică în mod egal atât în
cazul persoanelor cu deficiențe de auz, cât și al celor tipice.”
— Lucian Andreiu, Director Executiv ANSR Buzău și Manager de proiect „Informare contra
discriminare”

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:

Vezi detalii

Website:

2017 - 2018
ANSR Filiala Buzău
167.671 lei
națională
peste 100.000 persoane (persoane cu deficiențe de
auz, familiile lor, specialiști în sănătate, educație și
servicii sociale care lucrează cu surzii/hipoacuzicii)
http://www.informarecontradiscriminare.ro

65

Voci pentru Mâini
Soluție eficientă și sustenabilă pentru
integrarea surzilor
■ Primul serviciu de
interpretare LMG în timp
real din România
■ Răspuns la o nevoie
cunoscută a comunității
surzilor
■ Stimularea integrării
sociale prin medierea
comunicării între
persoanele cu deficiențe
auditive și cele tipice
(orice organizație /
companie care intră în
contact cu un surd poate
utiliza aplicația)
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Persoanele din comunitatea surzilor întâmpină dificultăți mari de
comunicare atunci când merg la bancă, la avocat, la un oficiu
poștal sau în alte interacțiuni cu autoritățile statului. De aceea,
au nevoie frecvent de un interpret în limbaj mimico-gestual,
însă numărul interpreților din România este foarte redus, din
păcate. Până acum, deficientul de auz putea să solicite să fie
însoțit de interpret, care intermedia această comunicare la fața
locului, însă distanța, agenda încărcată sau indisponibilitatea
interpretului făceau dificile sincronizările cu beneficiarii.
Utilizând mijloace tehnice moderne, prin intermediul acestui
proiect, Asociația Națională a Surzilor din România a creat,
dezvoltat și implementat un sistem de interpretare video la
distanță. Platforma cuprinde atât o aplicație web, cât și o
variantă mobilă pentru utilizatorii de sisteme iOS și Android.
După autentificare, aplicația oferă o serie de situații prestabilite,
prin care persoana surdă poate să descrie contextul în care
se află și pentru care solicită sprijin: farmacie, poliție, bancă,
primărie etc. Selectând una dintre aceste opțiuni, deficientul de
auz lansează un apel către toți interpreții în LMG disponibili în
acel moment în platformă. Cel care este disponibil în momentul
respectiv preia apelul și traduce în timp real conversația dintre
persoana surdă și interlocutorul său.

”
”

„Plecând de la realitatea unui număr redus de interpreți autorizați care activează în
România și de la nevoia permanentă de informare ce există în comunitatea surzilor,
am identificat această oportunitate de a crea un sistem care să elimine pe cât posibil
barierele de distanță și să asigure o creștere a numărului de servicii oferite. Aplicația
are și un scop de a normaliza interpretarea, adică de a aduce acest beneficiu în cât
mai multe din situațiile de comunicare în care se află persoanele surde, nu doar în cele
oficiale.”
— Bogdan Anicesu, Coordonator proiect „Voci pentru Mâini”

„Această aplicație este un real ajutor pentru cei care nu pot comunica verbal cu
persoane obișnuite. Am beneficiat de un serviciu de traducere în direct atunci când am
mers la un spital și am fost mai mult decât mulțumită.”
— Marinela Axinte, una dintre beneficiarele aplicației

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:

Website:

2017 - 2018
ANSR Filiala București
173.843 lei
națională
peste 100.000 persoane (persoane cu deficiențe de
auz, familiile lor, specialiști în sănătate, educație și
servicii sociale care lucrează cu surzii/hipoacuzicii)
www.vocipentrumaini.ro

Vezi detalii
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Logopedia
Bazele celei mai mari platforme de
logopedie din România
■ Impact real în societate
prin răspuns la o nevoie
clară: liste de așteptare
imense pentru terapie
logopedică
■ Accesibilizarea națională
a serviciului de terapie
logopedică, chiar și în
zonele rurale
■ Soluție digitală
concentrată pe
dezvoltarea vocabularului,
structurarea limbajului,
emiterea sunetelor

Echipa Salvaţi Copiii a colaborat cu instituţii de învăţământ
speciale, voluntari Orange și logopezi experimentaţi, în vederea
dezvoltării unei platforme digitale interactive adaptate nevoilor
copiilor cu deficiențe de vorbire. Proiectul Logopedia a pus la
dispoziția specialiștilor o platformă de logopedie care includea
7.000 de cuvinte și expresii în limba română, 2.000 de ilustraţii,
645 de materiale video sub forma a 11 jocuri educaţionale.
Pentru a asigura dezvoltarea abilităților copiilor, 40 dintre
cei 120 de profesori psihopedagogi și logopezi implicați au
participat la cursuri de formare. În proiect, au fost incluse
10 instituţii de învăţământ special, care au fost dotate cu 40
de tablete, pentru a facilita utilizarea platformei și derularea
de activităţi educaţionale, individuale și de grup. La finalul
proiectului, Logopedia a înregistrat peste 2.000 de conturi
create pentru specialiști, părinţi și copii, iar expertiza
specialiștilor a fost inclusă într-un ghid de bune practici. Pentru
asigurarea sustenabilității, în anul 2018, conţinutul a fost mutat
pe Timlogo.ro, cel mai puternic instrument de logopedie din
România și este disponibil în continuare în mod gratuit pentru
cei care își creează cont pe www.timlogo.ro.
Salvaţi Copiii este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate
publică, non-profit care din 1990 militează activ pentru
drepturile copilului și protecţia copilului în România. Misiunea
organizației este de a obţine progrese marcante privind modul
în care copiii sunt trataţi şi de a produce schimbări imediate şi
de durată în viaţa acestora. Viziunea acesteia este o lume în
care fiecărui copil îi este respectat dreptul la viaţă, protecţie,
dezvoltare şi participare.
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”

„Platforma educațională Logopedia, chiar înainte de lansarea sa publică, a devenit
cunoscută și de interes pentru cadrele didactice și specialiștii care lucrează cu copiii de
vârstă preșcolară care, deși nu au fost diagnosticați cu vreo întârziere de dezvoltare, au
dificultăți majore în exprimare. Transferul resurselor către o platformă cu conţinut mai
variat şi suport tehnic complex a reprezentat o etapă necesară prin care ne asigurăm că
materialele îmbogăţesc experienţa utilizatorilor şi completează resursele într-un sector
atât de important, cum este cel al copiilor cu deficienţe de limbaj.”
— Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv al Organizaţiei Salvaţi Copiii

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2017 - 2018
Salvați Copiii
219.400 lei
națională
peste 2.000 persoane (copii cu deficiențe, familiile
lor și profesori din școli speciale)
www.timlogo.ro

Vezi detalii
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Bucuria sunetelor
O speranță pentru viitor
■ Dezvoltarea unui sistem
național de suport dedicat
recuperării copiilor cu
implant cohlear (IC)
■ Materiale de lucru digitale
ce pot fi utilizate de
terapeuţi şi părinţi din
toată țara
■ Integrarea școlară și
socio-profesională
a copiilor purtători
de IC prin dezvoltare
emoțională, fizică și
psihică adecvată

„Bucuria Sunetelor” a venit ca o completare firească a
demersurilor Asociaţiei Ascultă Viaţa şi ale Fundaţiei Orange,
de integrare socială a copiilor hipoacuzici cu IC. Astfel, a
fost dezvoltată prima bibliotecă digitală cu resurse pentru
recuperarea auditiv-verbală a copiilor cu IC din România, au
fost înfiinţate două centre de intervenţie timpurie la Iaşi şi Vicovu
de Sus, a fost dezvoltat și acreditat un curs de specializare
în reabilitarea vorbirii copiilor hipoacuzici cu IC pentru toate
cadrele didactice din ţară, au fost oferite sesiuni gratuite de
logopedie la distanţă pentru 45 de copii cu IC prin intermediul
ultimelor soluţii digitale şi s-au organizat sesiuni de consiliere şi
asistenţă tehnică şi suport pentru peste 100 de familii.
Biblioteca pune la dispoziţie resurse utile ce pot fi descărcate
gratuit şi folosite zilnic în planul de reabilitare: 160 de planşe, 13
filme şi 2 materiale-suport (scală integrată de dezvoltare şi scală
de învăţare timpurie a sunetelor). Fișele de lucru sunt grupate
în 4 secțiuni şi oferă indicații privind activitățile ce trebuie
desfășurate cu copiii.
Materialele sunt disponibile datorită efortului specialiştilor,
logopezilor, psihologilor şi a 33 de voluntari angajaţi ai Orange
România, care le-au tradus în limba română.
Proiectul a fost dezvoltat de Asociația „Ascultă Viața!”, ONG
înființat în anul 2007 în sprijinul copiilor cu pierdere severă sau
profundă a auzului, cu un accent deosebit pe cei purtători de
implant cohlear.

70

”
”

„Totalitatea materialelor didactice regăsite în Centrul de Intervenție Timpurie contribuie
la îmbogățirea experiențelor senzoriale ale lui Paul, valorificarea funcționalității tuturor
simțurilor, îmbunătățirea stării de bine și a capacității de adaptare și autocunoaștere.
Mulțumim tuturor celor implicați în proiect pentru această minunată șansă.”
— Iulia, mama lui Paul

„Echipamentele achiziționate prin cele 2 proiecte finanțate de Fundația Orange sunt
utilizate și astăzi atât la cabinetul de logopedie al asociației din Sibiu, cât și în cele 2
centre de intervenție timpurie, numărul beneficiarilor ajungând la 117 copii susținuți în
procesul lor de reabilitare auditivă, verbală și cognitivă.”
— Cosmin-Alexandru Brașov, Vicepreședinte Asociația „Ascultă Viața!” și manager de proiect

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2017 - 2018
Asociația „Ascultă Viața!”
167.770 lei
națională
peste 200 persoane (copii purtători de IC și familiile
acestora)
www.ascultaviata.ro

Vezi detalii
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Aplicație în limbajul semnelor
Tehnologia ce conectează oamenii
■ Prima aplicație de
învățare a limbii semnelor
din România
■ Îmbunătățirea integrării
sociale și creșterea
stimei de sine a surzilor și
hipoacuzicilor
■ Dezvoltarea limbajului
mimico-gestual/limbii
semnelor române
■ Promovarea serviciilor
de interpretariat (demers
extrem de util luând în
calcul numărul redus de
interpreți disponibili în
România)

Limbajul mimico-gestual românesc (LMG), denumit general și
limba semnelor române (LSR), este o limbă de sine stătătoare
care are, ca orice altă limbă, o structură, un lexic, reguli
gramaticale și alte componente specifice. Pentru comunitățile
de surzi din România, LMG/LSR este limba maternă, iar pentru
persoanele tipice, o altă limbă străină ce poate fi cu ușurință
învățată mai ales cu ajutorul tehnologiei. Proiectul a răspuns la
nevoia surzilor de a comunica mai ușor cu cei din jur, construind
o punte reală de legătură între persoanele tipice și cele cu
deficiențe.
Utilizarea aplicației a fost promovată în 10 instituții și școli
speciale din Alba Iulia, București, Buzău, Cluj-Napoca, Craiova,
Iași, Timișoara și Vicovu de Sus (Suceava). Pentru a putea fi
folosită în mod curent în activitățile școlare și extrașcolare,
instituțiile au fost dotate cu 54 tablete care vin în sprijinul
celor peste 400 de persoane cu deficiențe, voluntari și cadre
didactice.
De asemenea, proiectul a inclus și dezvoltarea unei colecții
de povești interpretate în LMG având ca obiectiv dezvoltarea
psiho-socială a copiilor cu deficiențe de auz, încurajați astfel săși stimuleze curiozitatea intelectuală și talentul artistic.
În prezent, pe Android sunt înregistrați 2.008 utilizatori activi, iar
pe iOS 1.064. În medie, sunt 6-8 utilizatori activi pe zi, constant,
iar trendul de adopție a fost în creștere constantă de-a lungul
timpului.
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”
”

„Vedem o nevoie reală, mai ales în viața copiilor cu deficiențe de auz: nevoia să-și
manifeste emoțiile, curiozitatea intelectuală și talentul artistic, dar în limba proprie, cea a
semnelor. De aceea, am ales să construim prin această aplicație o punte de comunicare
între oamenii cu deficiențe de auz și vorbire și cei din jurul lor, pentru o implicare mai
activă a primilor în viața comunității.”
— Rodica Bogdan, manager al proiectului „Aplicație în limba semnelor – dlmgLSR”

„Eu știu deja limbajul mimico-gestual și chiar dacă îl folosesc în fiecare zi, aplicația
mi-a îmbogățit vocabularul cu mai multe cuvinte și expresii noi. Mă bucur că sunt și
oameni care pot să audă și să vorbească, dar totuși vor să învețe limba noastră și să ne
înțeleagă mai bine atunci când încercăm să comunicăm cu ei.”
— Sara Rebeca Sabău, una dintre persoanele cu deficiențe de auz care a utilizat deja aplicația

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2016 - 2017
ANIALMG
218.705 lei
națională
peste 60.000 persoane (persoanele surde,
hipoacuzice, familiile acestora)
http://dlmg.ro

Vezi detalii
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Acces la informații pentru surzi
Integrare socială prin cunoaștere
■ Un model de bune
practici pentru creșterea
calității vieții pentru
comunitatea surzilor din
România
■ Creșterea gradului de
toleranță și acceptare
reciprocă între
persoanele cu deficiențe
și cele tipice
■ Întărirea cooperării cu
autoritățile și instituțiile
publice

În societatea digitală de astăzi, tot mai multe persoane cu
deficiențe de auz utilizează tehnologia pentru a putea comunica
prin mesaje sau apeluri video. O informație verbală sau scrisă
îi poate induce în eroare pe surzi, crea confuzii, neînțelegeri,
probleme și nesiguranță.
Proiectul „Acces la informaţii pentru surzi” oferă o soluție
concretă unei nevoi mari a comunităţii de informare: acces la
informaţii accesibilizate în mediul digital. Mai exact, vorbim
despre informaţii interpretate în limbaj mimico-gestual/limba
semnelor române, limba maternă a acestor persoane (pentru ei
limba română este, în realitate, o limbă străină).
Astfel, în cadrul proiectului, au fost create o platformă cu
informaţii utile despre educaţie, sănătate şi cultură (până
atunci, inaccesibile pentru surzi sau hipoacuzici), dar și primul
dicționar de limbaj mimico-gestual/limba semnelor române
(LMG/LSR) online din România (cu peste 2.000 de semne în
limba română, limbajul mimico-gestual fiind diferit de la o țară
la alta). De asemenea, au avut loc vizite și ateliere de lucru în 6
școli speciale și instituții din București, Cluj-Napoca, Timișoara,
Sighetu Marmației și Vicovu de Sus (Suceava).
Website-ul www.ailg.ro include informaţii de educaţie, sănătate
şi cultură, prezentate sub formă de videoclip cu interpretare
în LMG/LSR, precum comportament în caz de cutremur şi
incendiu, comportament în caz de infarct, siguranţa pe internet,
sfaturi de circulaţie cu bicicleta în oraş, prevenirea furtului şi
altele. Atât www.ailg.ro, cât şi www.dlmg.ro pot fi accesate liber
de către toţi vizitatorii şi sunt adaptate pentru navigare de pe
smartphone şi tabletă.
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”
”

„Sunt surd din naştere şi, de aceea, ştiu foarte bine nevoile comunităţii noastre, inclusiv
lipsa unor resurse online dedicate. Persoanele surde nu au un limbaj standardizat
oficial, iar ambiţia noastră, prin proiectele pe care le derulăm, este să contribuim la
recunoaşterea oficială a limbii semnelor române la nivel naţional. Sperăm că cele două
website-uri să reprezinte o sursă recunoscută şi apreciată de întreaga comunitate a
surzilor.”
— Gelu Bogdan, Preşedintele Asociației Naționale a Interpreților Autorizați în Limbaj MimicoGestual

„Impactul materialelor realizate în cadrul proiectului a fost unul puternic pentru elevi şi
asta şi datorită faptului că a fost prezentat şi realizat de persoane importante, apreciate
şi recunoscute în comunitatea surzilor, modele pentru aceşti elevi.”
— Gabriela Chirteș, voluntar în proiect și profesor în cadrul Liceului Tehnologic Special pentru
Deficienți de Auz din Cluj-Napoca

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2015 - 2016
ANIALMG
172.820 lei
națională
peste 60.000 persoane (persoanele surde,
hipoacuzice, familiile acestora)
www.ailg.ro
www.dlmg.ro

Vezi detalii
75

Diagnosticarea afecțiunilor auditive
Pentru o lume plină de sunete
■ Îmbunătăţirea nivelului de
instruire a personalului
medical din spitalele
publice românești
■ Facilitarea accesului la
servicii de tratament
pentru afecţiuni auditive,
prin deschiderea de
centre regionale
■ Progres major
prin posibilitatea
diagnosticării timpurii, la
copii sub 1 an

Un proiect național derulat de Asociația Audiosofia, ce a urmărit
prevenirea şi reducerea hipoacuziei în rândul copiilor prin
diagnosticare şi intervenţie medicală timpurie gratuite.
În cadrul proiectului, au fost înfiinţate două centre de audiologie
şi diagnostic în cadrul unor spitale cu vastă adresabilitate în
rândul copiilor, a fost dezvoltată o procedură de screening
auditiv neonatal și s-a realizat dotarea tehnică suplimentară a
Centrului de audiologie „Sunetele Viitorului” din cadrul Spitalului
Marie Curie Bucureşti.
Prin dotarea cu aparatură de diagnostic a celor 2 clinici ORL
din spitalele județene aflate în Craiova și Zalău, o mare parte
dintre pacienții cu probleme auditive din zonele respective au
putut să se adreseze local, fără a mai fi nevoiți să se deplaseze
în centrele mai îndepărtate, precum București, Cluj-Napoca sau
Timișoara.
Mai mult, ca urmare a dotării tehnice, clinica ORL de la Spitalul
Județean din Craiova a întrunit toate criteriile necesare și a
fost inclusă începând cu anul 2017 în Programul Național de
Tratament al Surdității prin Proteze Implantabile, iar în noiembrie
2017 s-a efectuat prima operație de implantare cohleară.
Proiectul a fost dezvoltat de Asociația Audiosofia, fondată în
2010 cu misiunea de a îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor
cu deficiențe de auz, prin abordarea unor direcţii de acţiune
precum: prevenirea şi combaterea hipoacuziilor, integrarea în
societate și recuperarea persoanelor cu deficienţe de auz şi
asociate.
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”
”

„Povestea aceasta frumoasă continuă și astăzi. Numărul pacienților a crescut,
adresabilitatea este pentru toată zona Olteniei, iar rezultatele se văd în tratarea
corespunzătoare a hipoacuziei neurosenzoriale de diverse grade. Avem acum aparatura
performantă necesară pentru diagnosticarea unei afecțiuni invalidante care poate fi
recuperată complet.”
— Dr. Mariana Totolin, Medic Primar ORL la Clinica ORL Spitalul Clinic Județean de Urgență
Craiova

„Din anul 2015, prin intermediul acestui proiect, spitalul nostru s-a transformat din centru
de screening în centru de diagnostic. Astfel, copiii cu hipoacuzii profunde din Sălaj și
județele învecinate, până nu demult, condamnaţi la o lume a tăcerii, au putut beneficia,
printr-un diagnostic precoce, de o recuperare auditiv-verbală şi o inserare în societate
normală, cât mai aproape de casă”.
— Dr. Anamaria Matioc, Medic Primar ORL la Spitalul Județean de Urgență Zalău

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2015 - 2016
Audiosofia
230.000 lei
națională
peste 15.000 de persoane (copii și familiile
acestora)
www.audiosofia.org

Vezi detalii
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Ascultă viața
Pentru reabilitarea copiilor hipoacuzici
■ Soluție concretă la
o problemă majoră
în România: lipsa
terapeuților specializați
în recuperarea copiilor cu
implant cohlear (IC)
■ Accesibilizarea terapiei
de recuperare din punct
de vedere al costurilor
■ Abordarea la scară
națională a problematicii
din domeniul reabilitării
copiilor cu IC

Implantul cohlear este un dispozitiv medical care se implantează
chirurgical copiilor cu hipoacuzii severe şi profunde. Operația
rezolvă însă doar o parte a deficienței de auz și trebuie urmată
de un lung şi anevoios proces de recuperare în care pacientul
învaţă să audă sunete şi apoi să vorbească prin terapie
logopedică.
Proiectul „Ascultă viața” a avut impact pe termen lung și și-a
propus îmbunătățirea procesului de reabilitare pentru copiii cu
implant cohlear (IC) prin dezvoltarea unui curs de specializare
în terapie logopedică și crearea la nivel național a unui nucleu
de 30 de specialiști, cu un accent deosebit pe regiunile unde
nu exista personal calificat. Cursul a fost redactat de către
profesori universitari din cadrul Universităţii Lucian Blaga din
Sibiu.
În plus, a fost înființat la Sibiu un cabinet propriu de terapie
logopedică și consiliere psihologică, primul de acest fel al
unei organizaţii non-profit create de părinți. La cabinet, 50 de
copii din întreaga țară au beneficiat de 1250 ore de terapie
gratuită în decurs de 6 luni, din partea terapeuților pregătiți în
cadrul proiectului. De asemenea, 47 de logopezi, psihologi și
cadre didactice din toată ţara au participat la ateliere dedicate
reabilitării copiilor cu IC.
Proiectul a fost dezvoltat de Asociația „Ascultă Viața!”, ONG
înființat în anul 2007 în sprijinul copiilor cu pierdere severă sau
profundă a auzului, cu un accent deosebit pe cei purtători de
implant cohlear.
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”
”

„Primii ani din viață sunt fundamentali pentru parcurgerea drumului de la copil la adult,
de aceea este foarte importantă cunoașterea adecvată a lumii. Dacă tulburările de limbaj
sunt domeniul exclusiv al logopedului, rolul părinților este esențial pentru educarea
auzului și dezvoltarea limbajului, de aceea au fost binevenite seminariile şi workshopurile organizate cu aceștia la cabinet, în completarea terapiei specifice.”
— Loredana Prisecaru, profesor psihopedagog

„Inaugurarea acestui cabinet a însemnat un vis devenit realitate al părinţilor copiilor cu
implant cohlear, care încă din 2008, de la înfiinţarea asociaţiei noastre, au avut dorinţa şi
puterea să ajute generaţiile noi de copii cu hipoacuzii neurosenzoriale grave şi profunde,
precum şi familiile acestora în diagnosticarea, intervenţia timpurie şi reabilitarea cu
succes a acestora.”
— Cosmin-Alexandru Brașov, Vicepreședinte Asociația „Ascultă Viața!” și manager de proiect

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2015 - 2016
Asociația „Ascultă Viața!”
131.685 lei
regională
peste 200 persoane (copii, familiile acestora și
specialiști în tratamentul surdității prin IC)
www.ascultaviata.ro

Vezi detalii
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Semn Cuvânt Imagine (SWIm)
Comunicare fără bariere pentru elevii
surzi
■ Îmbunătățirea
comunicării verbale și
creşterea performanţelor
şcolare
■ Reducerea
analfabetismului
funcțional și a izolării
sociale
■ Impact pe termen
lung prin formarea de
profesori în școli speciale
din România

Este cunoscut faptul că elevii cu deficiențe de auz întâmpină
dificultăți în a înțelege cuvintele deoarece au un vocabular
sărac și nu sunt capabili să extragă înțelesul. Proiectul SWIm a
răspuns exact acestei nevoi, dezvoltând cu ajutorul tehnologiei
o soluție modernă pe înțelesul copiilor. Astfel, a fost creat un
dicționar ce cuprinde aproximativ 400 de termeni explicați
în cuvinte, însoțiți de imagini statice sau dinamice, dar şi de
explicații în limbajul mimico–gestual, limba maternă a surzilor.
Alături de dicţionar, echipa Şcolii Gimnaziale Speciale Sfânta
Maria din București a dezvoltat și o platformă concepută
special pentru elevii cu deficienţe de auz ca suport în pregătirea
lor pentru evaluările şcolare şi examene. Platforma propune
o abordare modernă a clasicelor testări școlare și se axează
pe creativitate, ingeniozitate, gândire critică și analitică. Copiii
au acces la teste bazate pe curricula materiilor Limbă și
comunicare și Matematică și științe, toate realizate pe modelul
testelor PISA, scopul fiind de a se obişnui cu tipul de examinare
specific unei evaluări. Alături de copii, 75 de profesori din şcolile
speciale pentru deficienţi de auz din ţară au fost pregătiţi în
folosirea instrumentelor de lucru adecvate, dezvoltate în cadrul
proiectului.
Platforma este utilizată cu succes la clasă și în prezent, iar
dicționarul a fost îmbunătățit cu un ghid de conversație român
– englez – limbaj mimico-gestual, fiind totodată premiat la
concursul național „Made for Europe” în anul 2018, unde a
obținul locul I.
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”
”

„Dicționarul este un ajutor pentru copilul meu să învețe cuvinte noi. Acasă l-am văzut că
lucra la calculator și făcea teste. Prima dată mai puțin, apoi mai mult. Învață mai bine și
mai mult. Înainte, copilul meu nu era dornic să învețe cuvinte noi.”
— Florentin Stângaciu, părinte

„Cel mai mare beneficiu este faptul că elevii pot dezvolta în același timp competențe
digitale, alături de competențele specifice ariei curriculare la care se referă testele în
sine. Ei își pot testa oricând cunoștințele, este un ajutor și pentru noi, cadrele didactice,
nu doar pentru elevi, pentru că putem interveni prin elaborarea unor planuri de
remediere și de îmbogățire acolo unde este cazul, în scopul de a obține cu elevii noștri
rezultate cât mai bune la testele de evaluare națională și nu numai.”
— Mona Luiza Pop, profesor la Școala Sfânta Maria

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2015 - 2016
Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de
Auz „Sfânta Maria” București
186.150 lei
națională
peste 6.000 de persoane (copii și familiile lor,
profesori)
www.scoalasurzi2bucuresti.ro

Vezi detalii
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Baby Hearing – auzul la bebeluși
Intervenție timpurie pentru integrare
socială
■ Proiect cu impact major
în sistemul public de
sănătate din România
■ Conștientizarea
importanței efectuării
testărilor de auz la nounăscut în rândul părinților
■ Evidențierea importanţei
terapiilor de recuperare în
cazul deficienţelor de auz

Surditatea reprezintă un deficit senzorial invizibil care,
nedepistat la timp, duce la apariția unei întârzieri în dezvoltarea
limbajului și imposibilitatea copilului de integrare în învățământul
de masă și în societate.
Proiectul a avut ca scop depistarea precoce a hipoacuziei prin
dotarea cu aparatură de testare a auzului la nou-născut în şapte
spitale publice situate în capitale de județ, cu adresabilitate
foarte mare și cu un număr ridicat de nașteri anuale. Au fost
testați peste 25.000 bebeluși în 5 ani, aproximativ 10 copii
fiind diagnosticați cu hipoacuzii profunde și care ulterior au
fost implantați cohlear. Copiii care nu au trecut testele au
fost direcționați către Cabinetul de audiologie al Spitalului
„M.S.Curie”, dotat în cadrul unui proiect anterior finanţat de
Fundaţia Orange. De asemenea, în cadrul proiectului s-a realizat
un studiu clinic privind prevalenţa hipoacuziei în rândul nounăscuţilor precum şi a factorilor de risc legaţi de sarcină şi
naştere, privind hipoacuzia.
Proiectul a fost dezvoltat de Asociația Audiosofia, fondată în
2010 cu misiunea de a îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor
cu deficiențe de auz, prin abordarea unor direcţii de acţiune
precum: prevenirea şi combaterea hipoacuziilor, integrarea în
societate și recuperarea persoanelor cu deficienţe de auz şi
asociate.
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”
”

„Posibilitatea efectuării screening-ului auditiv oferă confort părinților, iar medicilor
neonatologi mulțumirea că își pot face „datoria” față de micuții pacienți.”
— Dr. Simona Popescu, medic neonatolog la Spitalul Elias

„Prin conferințele de presă organizate cu prilejul dotării fiecărei maternități, am reușit să
atragem atenția opiniei publice și a Ministerului Sănătății asupra importanței acestui test
non-invaziv. La momentul implementării proiectului, screening-ul auditiv era doar la nivel
de program pilot, însă în anul 2016, a fost demarată procedura pentru implementare
universală la nivelul întregii țări, fapt devenit realitate la începutul anului 2019.”
— Alexandra Neagu, Președinte Audiosofia

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2014 - 2015
Audiosofia
193.200 lei
națională
peste 50.000 de persoane (copii testați și familiile
lor)
www.audiosofia.org

Vezi detalii
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Vreau să știu
Orientare profesională pentru elevii cu
deficiențe de auz
■ Metode de lucru aplicate
și o abordare economică
asupra dezvoltării
personale și profesionale
a tinerilor
■ Reprezentativitate prin
implicarea a 7 licee
speciale din Cluj-Napoca,
Timișoara, Craiova,
Focșani, Buzău, Galați și
Iași
■ Parteneriate cu companii
locale din domenii nontradiţionale pentru grupul
ţintă (activităţi de tip Job
Shadow)

Persoanele cu deficiențe de auz au o dificultate majoră în a se
integra pe piața muncii, întrucât educația pe care o primesc
le limitează opțiunile. În cele mai multe cazuri, cei din jur îi
sfătuiesc să devină tâmplari, frizeri sau croitori, respectiv locuri
de muncă mai slab plătite decât cele cu înaltă specializare.
Sesizând aceasta problemă, Junior Achievement (JA) România
și-a propus prin intermediul proiectului să îi ajute pe elevii cu
deficiențe de auz din România să identifice și să se pregătească
pentru meserii mai puțin recomandate lor, dar care nu depind
de deficiența pe care o au.
Derulat în anul 2014, proiectul a avut ca scop introducerea în
şcolile speciale pentru elevi cu deficienţe de auz (cu vârste între
15 şi 19 ani) a unui curs şi a unor activităţi practice de orientare
profesională pentru creşterea posibilităţii de acces la piaţa
muncii după absolvire, cu sprijinul a 14 profesori, 14 consultanţi
voluntari Orange, dar și a numeroși antreprenori locali. Elevii
au lucrat împreună cu profesorii după o programă adaptată
„learning by doing”, au primit manuale şi materiale educaţionale
gratuite şi au descoperit în mod practic meseriile pe care şi
le-ar putea alege, inclusiv cea de antreprenor. În plus, au aflat
cum se derulează un interviu de angajare, au învăţat cum să
redacteze un CV şi o scrisoare de intenţie, dar și cum să facă o
planificare financiară.
În perioada post-proiect, profesorii din liceele implicate au
continuat să includă la clasă activitățile JA România. Astfel, au
fost implicați 220 de elevi din liceele pentru deficienți de auz și
alți 600 de liceeni din centre pentru educație incluzivă și scoli
speciale.
Junior Achievement este cea mai mare organizaţie
internaţională de educaţie economică şi antreprenorială,
programele fiind urmate în 40 de țări din Europa și peste 100 din
lume.
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”
”

„Acest program a reprezentat o abordare alternativă, optimistă și creativă a metodelor
didactice care contribuie la formarea socială și profesională a elevilor. Programul include
lecții interactive pe care doresc cu siguranță să le repet deoarece elevii simt nevoia să
se exprime și să comunice în acest mod creativ și totodată actual.”
— Profesor colaborator, Liceul Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu Timișoara

„Proiectul a venit în sprijinul școlilor oferind instrumente și activități educaționale prin
intermediul cărora tinerii cu deficiențe de auz au beneficiat de sprijinul comunității în
demersul pentru o viață independentă și activă. Datorită parteneriatului cu Fundația
Orange, am adus activitățile Junior Achievement mai aproape de nevoile și interesele
profesionale ale acestor tineri.”
— Ștefania Popp, CEO Junior Achievement România

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2014 - 2015
Junior Achievment România
133.000 lei
regională
peste 1.500 de persoane (copii cu deficiențe de
auz, părinți și profesorii acestora)
www.jaromania.org

Vezi detalii
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Scenarii de învățare bazate pe tablete
Tehnologie pentru elevii cu deficiență
de auz
■ Un nou capitol în procesul
de formare a copiilor cu
deficiențe de auz
■ Materialele moderne
vizuale și conținut digital,
ce simplifică semnificativ
experiența de învățare
■ Creşterea motivaţiei
copiilor pentru a învăţa cu
ajutorul tehnologiei, dar și
a profesorilor de a adapta
conținuturi etichetate ca
inaccesibile înainte
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Un proiect inovativ, derulat de Școala Specială pentru Deficienți
de Auz „Kozmutza Flora” din Cluj-Napoca, ce a avut ca scop
crearea unui set video de scenarii de învăţare pe tablete, pentru
diverse materii predate în școlile pentru copii cu deficienţe de
auz: matematică, fizică, chimie, biologie, istorie, geografie, limba
şi literatură română, arte.
Cele 200 de scenarii dezvoltate de o echipă de 25 de profesori,
au inclus planuri de lecţii, instrucţiuni video în limbaj mimicogestual, foi de lucru virtuale și schiţe de lecţii care îndrumau
cadrele didactice în folosirea tabletelor. În a doua jumătate a
proiectului, beneficiile s-au extins la scară naţională. Astfel,
scenariile create au fost puse la dispoziţia celor 18 şcoli
speciale din România. Școlile au primit tablete și o licenţă
gratuită a softului Drag&Learn, iar 20 de profesori au luat parte
la un curs pentru folosirea scenariilor de învăţare și a softului
special creat pentru elaborarea propriilor scenarii.
După finalizarea proiectului, elevii deja obișnuiți cu scenariile
interactive de învățare s-au declarat foarte fermi în dorința lor
de a învăța cât mai mult în acest mod, fiind puternic motivați
de bogăția conținutului imagistic și de faptul că textele folosite
sunt adaptate nivelului lor de înțelegere. Treptat, grupul-țintă
al scenariilor de învățare a fost lărgit, extinzându-l la grupele
de elevi cu tulburări specifice de învățare. Elevii cu dislexie au
perceput textele scurte și simple din scenarii ca fiind foarte
utile, accesibile și deloc plictisitoare, acestea sporindu-le
motivația de a citi și reciti informații. În prezent, un număr mare
de scenarii de învățare sunt utilizate în cadrul orelor de terapie
individuală la elevii cu deficiență de auz, aceste materiale fiind
ideale în dezvoltarea limbajului expresiv.

”

„Programul de finanțare „Lumea prin culoare și sunet” a reprezentat una din cele
mai valoroase oportunități de care a beneficiat instituția noastră în ultimul deceniu,
oferindu-ne posibilitatea de a diversifica repertoriul didactic, de a îmbogăți setul nostru
de resurse pentru elevi și de a îmbina prerechizitele succesului școlar în materialele
digitale pregătite pentru elevii cu deficiențe de auz. Mai mult, am avut oportunitatea
să ne consolidăm relațiile profesionale cu școlile speciale din țară care școlarizează
elevi cu deficiențe de auz. Exemplele de bune practici prezentate colegilor ne-au adus
recunoștință și relații de prietenie.”
— Csilla Kiss, Director Școala Kozmutza Flóra

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2013 - 2014
Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de
Auz „Kozmutza Flóra” Cluj-Napoca
176.740 lei
națională
peste 3.000 de persoane (copii cu deficiențe de
auz din toată țara, profesorii și părinții acestora)
https://www.kozmutza.ro/ro/

Vezi detalii
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FUNtastik Lab
Atelierul fantastic, integrare prin
explorare
■ Spațiu non-formal,
utilizat ca resursă de
sine stătătoare, dar și ca
exemplu de bună practică
■ O abordare sănătoasă
a utilizării tehnologiei
la clasă: cu măsură și
mereu în completarea
interacțiunii umane
■ Mesaj de incluziune
socială prin încurajarea
interacțiunii între copiii cu
deficiențe și cei tipici

Proiectul „FUNtastik Lab - Atelierul Fantastic" s-a adresat
preșcolarilor cu dizabilități (multi)senzoriale, părinţilor acestora,
dar și copiilor înscriși în grupele de masă, profesorilor,
studenţilor și voluntarilor cu care Grădinița Specială pentru
Hipoacuzici nr. 65 din București colaborează. Derulat
timp de 1 an, proiectul a avut ca scop principal facilitarea
integrării în comunitate a preșcolarilor cu dizabilități auditive
și multisenzoriale, prin oferirea unui mediu stimulativ pentru
explorare și interacţiune.
Proiectul a contribuit la dotarea și punerea în funcţiune a sălii de
stimulare polisenzorială Snoezelen și organizarea unor ateliere
interactive de stimulare și socializare cu caracter integrator. Au
fost achiziţionate aparaturi specifice - proiectoare, surse de
stimulare vizuală, auditivă, tactil-kinestezică, tehnologie tactilă
touchpoint și o bibliotecă virtuală cu imagini și jocuri bi- și
tri-dimensionale. Ulterior, în acest spaţiu au avut loc, pe lângă
ședinţele de terapie Snoezelen, sesiuni ludice de interacţiune și
stimulare polisenzorială sub forma unor ateliere de tip „sensorylab", pentru preșcolarii cu dizabilități auditive și cei tipici.
Din 2014 până în prezent, au beneficiat de sală circa 100
preșcolari cu dizabilități, circa 250 preșcolari tipici și peste
500 de studenți și cadre didactice (anual în jur de 100-150 de
persoane vizitează grădinița în schimburi de bune practici sau
vizite de practică pedagogică). Desigur, în rândul beneficiarilor
se numără și părinții, unii dintre ei participând la sesiunile de
terapie împreună cu copilul.
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”
”

„Venim cu Bea la grădiniță de când avea 1 an și de atunci beneficiază de terapie la
camera de stimulare polisenzorială. A evoluat mult, a început să urmărească mai bine
obiectele, nu se mai sperie la sunete puternice, se orientează spre sursa de zgomot, au
început să îi placă jucăriile muzicale, jucării la care înainte plângea.”
— Părinte al unui copil cu dizabilități senzoriale și motrice grave, 5 ani

„În lucrul cu copiii cu dizabilități senzoriale sau cu dizabilități asociate, spațiul si
dotările FunLab înseamnă relaxare, provocare prietenoasă, facilitare intuitivă a depășirii
obstacolelor și un progres mai rapid și continuu, accentuat și susținut de maniera
amuzantă și responsivă a echipamentelor și softurilor de stimulare ce încurajează
inițiativa și reziliența.”
— Oana Buică, Psihopedagog, Grădinița Specială pentru Hipoacuzici nr. 65 - București

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

Vezi detalii

2013 - 2014
Grădinița Specială pentru Hipoacuzici nr. 65 București
43.560 lei
locală
peste 1.500 de persoane (copii cu deficiențe de
auz, copii tipici și părinți acestora, cadre didactice)
https://www.facebook.com/
InteractiveLearningResources/?modal=admin_
todo_tour
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Hear-ring
Hipoacuzia, dizabilitate corectabilă
prin intervenție timpurie
■ Impact sistemic prin
dotarea unor spitale de
stat cu echipamente de
screening auditiv al nounăscuţilor și cu aparatură
audiologică necesară
etapei de diagnostic
■ Lansarea primului
program online de
antrenament auditivverbal intensiv din
România
■ Creșterea șanselor de
recuperare și integrare
socială pentru copiii cu
implant cohlear (IC)

Derulat de Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu
Hațieganu" Cluj-Napoca, proiectul „Hear-ring” a avut drept
scop dezvoltarea sistemului de testare auditivă a nou-născutului
în câteva spitale din Cluj-Napoca și Baia-Mare care nu erau
incluse în programul naţional de screening și care nu aveau
aparatura necesară pentru a putea identifica precoce copiii cu
hipoacuzie congenitală.
În cadrul proiectului, au fost dezvoltate și 3 centre de reabilitare
auditiv-verbală pentru copiii cu IC în Zalău, Cluj-Napoca și
Baia-Mare. De asemenea, în cadrul proiectului s-au achiziţionat
tablete și abonamente de internet cu ajutorul cărora pacienţii
au intrat într-un program online de antrenament auditiv-verbal
intensiv, fără a mai fi necesară deplasarea la centrele de
logopedie. Cu această ocazie, s-au dezvoltat materiale de
lucru, s-au tradus broșuri și s-a creat o bază pentru continuarea
activităților online.
Nu în ultimul rând, proiectul a promovat metoda de tratament
a pacientului cu hipoacuzie profundă prin IC în rândul
specialiștilor logopezi care se ocupă de reabilitarea auditivverbală a pacienţilor în etapa post-operatorie. Instruirea
logopezilor din echipa de implementare din Cluj, Baia Mare
și judeţele învecinate a avut loc prin ședinţe online și prin
organizarea a două simpozioane.
Din 2014 și până în aprilie 2020, au fost testați un număr de
2.614 de nou-născuți, 1.355 de copii sub 1 an, 1.686 de copii cu
vârstele între 1 și 14 ani, dar și 1.031 de adulți.
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”

„Experienţa noastră şi studiile în domeniu au arătat că, în absenţa screeningului auditiv
al nou-născutului, care ar trebui să fie prezent în toate maternităţile din ţară, vârsta
medie de diagnostic al hipoacuziei este de aproximativ 2,5 ani, fapt care împiedică
dezvoltarea limbajului la copil. În condiţiile realizării screeningului, copiii cu hipoacuzie
congenitală au şansa de a fi descoperiţi încă din primele luni de viaţă, fiind protezaţi
auditiv înainte de împlinirea vârstei de 1 an, reducându-se considerabil intervalul în care
copilul este deprivat de stimuli auditivi.”
— Dr. Violeta Necula, Șef de lucrări în cadrul Catedrei ORL a UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2013 - 2014
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu
Hațieganu" Cluj-Napoca
203.000 lei
regională
peste 10.000 de persoane (copii cu deficiențe de
auz și părinții acestora)
www.umfcluj.ro

Vezi detalii
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Sunetele Viitorului
Dezvoltare armonioasă și integrare
socială
■ Soluție gratuită pentru
o necesitate la nivel
naţional
■ Responsabilizarea
părinţilor și a cadrelor
didactice privind
importanța diagnosticării
și intervenției medicale
timpurii
■ Accesul la reabilitarea
auditiv – verbală a copiilor
implantați cohlear sau cu
proteze auditive

Conform specialiștilor, 2 din 1.000 de copii din România se
nasc cu deficiențe auditive, iar alte câteva sute își pierd auzul pe
parcursul vieții.
Prin intermediul proiectului derulat de Asociația Audiosofia,
a fost înființat, în premieră în spitalul de copii Marie Curie din
București, un centru modern de testare audiologic. Obiectivul
a fost de a oferi gratuit diagnosticare și intervenţie medicală
timpurie, încă din primii ani de viaţă, precum și testare medicală
periodică a copiilor hipoacuzici.
Pe lângă dotarea și amenajarea centrului, au avut loc și activităţi
de stimulare a dezvoltării limbajului la copiii cu deficienţe de
auz, precum și intervenţii de operaţie, protezare sau implant
cohlear.
Cabinetul este și acum funcțional, având alocați 2 medici și
un logoped. În 2019, după 6 ani de la înființarea centrului,
Ministerul Sănătății a alocat fonduri pentru cumpărarea unor noi
echipamente audiologice. Dacă în anii 2012-2013 se implantau
cohlear în cadrul spitalului 5 copii/an, în urma înființării
cabinetului, numărul copiilor implantați cohlear a crescut
considerabil, la 40-50/an.
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Proiectul a fost dezvoltat de Asociația Audiosofia, fondată în
2010 cu misiunea de a îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor
cu deficiențe de auz, prin abordarea unor direcţii de acţiune
precum: prevenirea şi combaterea hipoacuziilor, integrarea în
societate și recuperarea persoanelor cu deficienţe de auz şi
asociate.

”
”

„Înființarea Cabinetului de Audiologie a reprezentat un pas înainte în dezvoltarea
serviciilor medicale oferite copiilor, permițând dezvoltarea activității Clinicii ORL. Astfel,
am crescut numărului de pacienți diagnosticați cu hipoacuzie, dar și numărului celor
tratați prin intermediul implanturilor cohleare efectuate anual în cadrul spitalului nostru.”
— Daniel Buzatu, Manager al Spitalului Clinic pentru Copii „MS Curie” București

„De la înființare și până în prezent, adresabilitatea a crescut foarte mult, la ora actuală
fiind consultați peste 3000 de copii/an, din toate zonele țării și chiar din Republica
Moldova. Putem afirma că este cabinetul audiologic pediatric cu adresabilitatea cea mai
mare din țară.”
— Alexandra Neagu, Președinte Audiosofia

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2013 - 2014
Audiosofia
184.500 lei
națională
peste 30.000 de persoane (copii și familiile
acestora)
www.audiosofia.org

Vezi detalii
93

E-sign
Pentru un internet mai sigur
■ Creșterea siguranței
activității în mediul online
a copiilor deficienți
de auz prin sesiuni de
pregătire a educatorilor
■ Încurajarea incluziunii
sociale prin implicarea în
proiect a elevilor tipici ca
voluntari
■ Promovarea internetului
ca resursă de învăţare și
recreere

E-sign a fost un proiect ambițios, parte a unui program mult mai
amplu vizând siguranța online (sigur.info) și dezvoltat în urma
concluziilor îngrijorătoare ale „Studiului naţional privind utilizarea
Internetului în rândul elevilor cu deficienţe de auz”, iniţiat de
organizația Salvați Copiii în octombrie 2012.
Proiectul a inclus activităţi directe informative şi educative,
concursuri specializate, precum şi resurse educaţionale
dezvoltate specific pentru copiii cu deficienţe auditive (10
tutoriale video în limbajul mimico-gestual).
Beneficiarii direcți au fost elevii hipoacuzici și surzi din 25 de
şcoli speciale şi 8 grădiniţe, din 14 oraşe din România. Copiii
au învățat despre beneficiile, dar și riscurile activității online,
mai ales pe rețelele de socializare, despre protecția datelor
personale și a conturilor virtuale.
În prezent, tutorialele video sunt folosite în continuare la clasă,
în cadrul unor ore de consiliere și dirigenție în care se discută
despre siguranța online.
Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală,
de utilitate publică, non-profit care din 1990 militează activ
pentru drepturile copilului și protecţia copilului în România.
Misiunea Organizaţiei Salvaţi Copiii România este de a obţine
progrese marcante privind modul în care copiii sunt trataţi şi
de a produce schimbări imediate şi de durată în viaţa acestora.
Viziunea acesteia este o lume în care fiecărui copil îi este
respectat dreptul la viaţă, protecţie, dezvoltare şi participare.
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”
”

„De departe, în opinia mea, cea mai importantă realizare a fost aceea că, poate pentru
prima dată, copiii au înțeles dualitatea lumii online, modul în care beneficiile sunt dublate
de riscuri, dar și că cele din urmă pot fi prevenite printr-un comportament online atent și
responsabil.”
— Prof. Tatiana Drăghici, Coordonator local în cadrul proiectului E-sign, Centrul Școlar de
Educație Incluzivă „C. Pufan” Vaslui

„Proiectul E-sign a fost primul proiect al Organizației Salvați Copiii adresat copiilor cu
deficiențe de auz și cel care a deschis o serie de inițiative naționale extrem de utile
derulate în parteneriat cu Fundația Orange. E-sign a constituit o experiență bogată și
revelatoare pentru echipa de coordonare și voluntarii adolescenți implicați.”
— Georgiana Roșculeț, coordonator proiecte E-sign și Logopedia

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2012 - 2013
Salvați Copiii
200.000 lei
națională
peste 6.000 persoane (copii cu deficiențe, familiile
lor și profesori din școli speciale)
www.oradenet.ro

Vezi detalii
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Proiecte ce
îmbunătățesc viața
persoanelor cu
surdocecitate

„Cele mai bune și
frumoase lucruri din
lume nu pot fi văzute
și nici măcar atinse –
trebuie simțite cu inima.”
— Helen Keller
96

Context

Bine de știut

Surdocecitatea este o deficiență
multisenzorială gravă, de cele mai multe
ori asociată și cu alte tipuri de deficiențe.
În România, sunt aproximativ 9.000 de
persoane cu surdocecitate, dintre care 3.000
sunt copii (0,04% din populație)*.

■ În funcție de gradul de pierdere a auzului sau
a văzului, poți comunica în diverse forme cu
o persoană cu surdocecitate

Provocări și riscuri
■ Dificultăţi majore în sfera comunicării,
a accesului la informaţie, în orientare şi
mobilitate
■ Apariția unei percepții distorsionate asupra
lumii și a unor dizabilități derivate
■ Dificultatea de a stabili și a menține relații
interpersonale, ceea ce conduce la izolare
socială, sentimente de singurătate și de
frustrare

Soluții de incluziune
■ Diagnostic timpuriu și servicii de
intervenție timpurie pentru copiii cu
surdocecitate, pentru a mări șansele de
recuperare și integrare socială
■ Sisteme de telecomuncaţii și dispozitive
high-tech, de comunicare cu soft-uri
speciale ce traduc informaţia într-un limbaj
accesibilizat și ajută la interacțiunea cu
mediul.
■ Adaptarea curriculumului educaţional
pentru nevoile lor specifice
■ Servicii de pre-profesionalizare și
vocaționale care să permită accesul
pe piața muncii în vederea unui trai
independent

■ De exemplu, cu o persoană cu surdocecitate
congenitală (înnăscută), poți alege să
comunici prin forme non-verbale (gesturi,
vocalizări, respirație, mișcare oculară) sau
cu ajutorul sistemelor bazate pe simboluri
(obiectele de referinţă şi pictogramele)
■ În cazul persoanelor cu auz și văz reziduale,
poți folosi labiolectura sau metoda Tadoma,
citirea tactilă a vorbirii: persoana cu
surdocecitate îşi plasează mâna pe gura
ta, astfel încât să perceapă tactil mişcările
buzelor şi vibraţiile de la nivelul gâtului, dar și
limbajul semnelor, recunoscut în luna martie
2020 ca limbă oficială în legislația României,
dar și limba maternă a persoanelor cu
deficienţe de auz
■ Unele persoane cu surdocecitate preferă să
comunice prin dactileme sau printr-un sistem
de scriere a literelor în palmă
■ Scrierea în palma interlocutorului se
poate face cu ajutorul alfabetului Block.
Acest sistem presupune scrierea în palma
interlocutorului a cuvintelor din alfabetul latin,
cu majuscule. Literele sunt conturate cu
degetul arătător, pe toată suprafața palmei,
mare și clar. Între cuvinte se face pauză
■ Poți interacționa cu o persoană cu
surdocecitate prin comunicarea „mână pe
mână”: persoana cu surdocecitate îşi pune
mâinile peste mâinile tale, simţind mişcările
pe care le execuți

*Conform cercetări Sense International UK
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Sensi
Siguranță online pentru copiii cu
surdocecitate
■ Promovarea și
conștientizarea riscurilor
din online și a modurilor
în care acestea pot fi
evitate sau diminuate
■ Realizarea unei imagini
actuale a situației copiilor
cu deficiențe senzoriale
în România cu ajutorul
sondajului online,
cercetare utilă și pentru
proiecte viitoare

Potrivit unui studiu realizat de Salvați Copiii România în
2019, privind utilizarea internetului de către copii, pe baza
răspunsurilor colectate de la 1.156 de copii cu vârste cuprinse
între 12-17 ani, 96% dintre ei accesează internetul prin
intermediul unui telefon inteligent și 1 din 2 copii au raportat că
sunt victime ale unor tipuri de hărțuire online.
În acest context, proiectul va sprijini siguranța juvenilă în mediul
online prin intermediul unor materiale video animate, oferind
copiilor cu deficiențe senzoriale multiple instrumente, cunoștințe
și încrederea necesare pentru a reduce riscul de abuz în mediul
online (abuz emoțional, sexual, exploatare financiară).
Proiectul se desfășoară la nivel național, în parteneriat cu 18
școli speciale și are ca scop principal îmbunătățirea calității
vieții pentru acești copii, ceea ce le va permite să ducă o viață
autonomă și să se bucure de integrare socială fără riscuri de
abuz, neglijare și exploatare.
Înființată în anul 2001, Sense Internațional România (SIR)
este singura organizație din țară specializată în domeniul
surdocecității (deficiențe de văz și auz, cu diferite grade de
manifestare). Prin programe la nivel naţional, SIR încearcă
să schimbe în bine viața a sute de persoane cu acest tip de
dizabilitate.
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”

„Ne bucurăm enorm că, împreună cu Fundația Orange, vom face internetul un loc mai
sigur pentru copiii și tinerii cu deficiențe senzoriale și surdocecitate. Tehnologia digitală
și internetul sunt parte din viața noastră de zi cu zi, dar acum mai mult ca oricând,
trebuie să ne asigurăm că cei mai vulnerabili dintre noi știu cum să se protejeze în
mediul virtual. Sensi, personajul principal al jocului, îi va informa și ajuta pe copiii și
tinerii cu deficiențe senzoriale să se protejeze împotriva potențialelor abuzuri online –
cyberbullying, abuz emoțional, sexual, financiar sau economic.”
— Etelka Czondi, Director Sense International România

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2021
Sense International România (SIR)
91.886 lei
națională
4500 de persoane (copii cu surdocecitate,
profesorii și familiile acestora)
www.surdocecitate.ro

Vezi detalii
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e-Sense
Tehnologia ce revoluționează educația
copiilor cu surdocecitate
■ Soluție cu impact pe
termen lung, la nivel
sistemic, ce propune un
nou mod de învățare
■ Promovarea unui proces
de educare specific,
bazat pe tehnici,
cunoștințe și aptitudini
specializate
■ Încurajarea copiilor cu
surdocecitate de a-și
depăși dificultățile majore
în sfera comunicării,
orientării și mobilității

Tehnologia digitală este din ce în ce mai răspândită în sistemul
de educație și în viața de zi cu zi, însă nu și în cazul copiilor cu
surdocecitate. Pentru ca și ei să aibă acces la o educație de
calitate, este nevoie de un software adaptat. „e-Sense" este un
proiect inovator, derulat în premieră în România și presupune
dezvoltarea unui pachet de soft-uri educaționale open source,
gratuite. Astfel, specialiștii în domeniul surdocecității și IT vor
identifica împreună cele mai bune soluții pentru ca domenii
din curriculum, precum limbă și comunicare, matematică și
științe, arte, om și societate, să prindă viață sub forma unor
soft-uri educaționale accesibilizate pentru educația copiilor cu
surdocecitate.
Versiunea finală „e-Sense" va fi depusă spre omologare
la Ministerul Educației Naționale, astfel încât să devină un
instrument ce poate fi folosit de toate școlile din țară care
oferă educație copiilor cu surdocecitate și deficiențe senzoriale
multiple, dar și acasă, de către părinți.
Proiectul va fi implementat de Sense Internațional România
(SIR), în perioada 2020-2022. Înființată în anul 2001, SIR
este singura organizație din țară specializată în domeniul
surdocecității (deficiențe de văz și auz, cu diferite grade de
manifestare). Prin programe la nivel naţional, SIR încearcă
să schimbe în bine viața a sute de persoane cu acest tip de
dizabilitate.
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”

„Provocarea majoră a proiectului este de a face ceva ce nu s-a mai făcut niciodată,
nicăieri în lume. Nu știm să mai existe în alte țări soft-uri educaționale care să ia în calcul
dificultățile de vedere și de auz deopotrivă. Copiii cu surdocecitate și DSM, părinții
acestora și profesorii din cele trei școli partenere vor testa și evalua e-Sense pe toată
durata dezvoltării proiectului pentru a ne asigura că soluția găsită este una utilă, reală și
necesară.”
— Etelka Czondi, Director Sense International România

Perioadă implementare:
Coordonator:
Parteneri:

Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:

Vezi detalii
Website:

2020 - 2021
Sense International România (SIR)
Code for Romania, Liceul Tehnologic Special
Vasile Pavelcu (IS), Centrul Școlar pentru Educație
Incluzivă Cristal (OR) și Centrul Școlar pentru
Educație Incluzivă Constatin Pufan (TM)
414.804 lei
națională
peste 1.000 de persoane (copii cu surdocecitate,
familiile lor, profesori din școli speciale)
www.surdocecitate.ro
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Sensabilitate.ro
Resursă-cheie în domeniul
surdocecității
■ Schimbarea percepției
publicului despre
dizabilitate în general
și despre deficiențele
senzoriale în special
■ Creșterea nivelului de
conștientizare publică
asupra problematicii
specifice surdocecității
■ Crearea unui instrument
de lobby și advocacy:
Cartea Albă a
Surdocecității

Scopul principal al proiectului a fost de a îmbunătăți
comunicarea și accesul la informație pentru persoanele cu
surdocecitate din România și pentru familiile lor. Platforma
www.sensabilitate.ro este accesibilă, interactivă și dinamică,
un instrument de comunicare și o veritabilă sursă de informații
relevante și de actualitate.
Platforma conține informații despre surdocecitate, o hartă
interactivă a serviciilor existente, profilele specialiștilor din
domeniu, o bibliotecă online, o revistă, un blog, precum și
cursuri online în domeniul surdocecității.
Proiectul a inclus și caravana SENSABILITATE, ce a oferit
publicului larg oportunitatea să experimenteze surdocecitatea
cu ochii și urechile acoperite într-un cort negru, echipat cu
diverse elemente senzoriale. În cifre, caravana a însemnat
3.635 kilometri parcurși cu Cortul Senzorial în 12 orașe, 1.247
de semnături strânse pentru Carta drepturilor persoanelor cu
surdocecitate și peste 1.500 oameni informați.
Invitat special în caravană a fost regretatul Vasile Adamescu,
persoană cu surdocecitate, artist, scriitor, sculptor, promotor
al drepturilor persoanelor cu surdocecitate și membru al
Consiliului de Administrație Sense International România.
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”
”

„Astăzi am primit o lecție de viață. Am experimentat ceea ce înseamnă să „vezi” lumea
din jurul tău cu ajutorul altor simțuri. Am înțeles și vreau să cred că voi aprecia mai mult
ceea ce am pentru că DA, aud, văd, mă plimb și mă pot bucura de tot ce mă înconjoară.
Este uimitor cum te poți speria de ceva banal (în cazul meu – o plantă artificială) doar
pentru că nu o poți percepe vizual.”
— Asistent social, Galați

„Pentru câteva ore, am trăit în pielea celor care nu văd și nu aud. Recunosc că m-am
simțit total pierdut. Am intrat într-o lume tare apăsătoare, de aceea cu atât mai mult
puterea oamenilor cu surdocecitate este de admirat.”
— Călin Goia, Solist de muzică și Ambasador Sensabilitate

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:

Vezi detalii

Website:

2016 - 2017
Sense International România (SIR)
221.782 lei
națională
peste 5.000 de persoane (persoane cu
surdocecitate, familiile lor, specialiștii în sănătate,
educație și servicii sociale care lucrează cu
persoanele cu surdocecitate)
http://www.sensabilitate.ro
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Sens pentru viață
Integrare socială prin meserie
■ Creşterea nivelului
de conştientizare
publică privind nevoile
specifice persoanelor cu
surdocecitate/deficiențe
multisenzoriale
■ Încurajarea acestor
tineri de a fi activi din
punct de vedere social și
profesional
■ Crearea premizelor
necesare pentru
includerea serviciilor
vocaţionale în sistemul
naţional de învăţământ

În perioada 2013 – 2016, Sense Internațional România (SIR) a
implementat proiectul vocațional „Sens pentru viață”, al cărui
scop a fost dezvoltarea unei rețele de 8 centre vocaționale în
cadrul școlilor speciale partenere din Arad, București, Buzău,
Craiova, Focșani, Galați, Iași și Timișoara.
Astfel, tinerii cu surdocecitate au șansa de a învăța o meserie
căutată în piață și de a fi independenți din punct de vedere
financiar. Proiectul a venit ca un răspuns la preocupările
părinților și profesorilor cu privire la viitorul copiilor după
absolvirea școlii.
Au fost înfiinţate 6 mini-tipografii digitale, o seră şi un laborator
pentru modelarea marţipanului. De asemenea, proiectul a
asigurat formarea de profesori în domeniul surdocecitaţii și
accesul la terapii specializate unui număr de 32 de copii cu
surdocecitate din Iaşi, Oradea şi Timişoara, pregătindu-i pentru
dobândirea cu succes a aptitudinilor vocaţionale.
În prezent, 4 școli partenere oferă cursuri autorizate de stat
în domeniul tipografiei digitale. În 2019, la șapte ani după
începerea proiectului, primul grup de 15 tineri a absolvit cu
succes cursurile de tipografie autorizate și sunt tipografi
certificați, iar 7 dintre ei sunt deja angajați în domeniu.
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”
”

„Copiii cu care am început noi activitatea în 2001 nu mai sunt copii, sunt adolescenți și
tineri ce au în fața lor provocarea căutării unui loc de muncă. Dorim să construim legături
reale între tineri, școală și companii (potențiali angajatori) astfel încât, încă din timpul
școlii, aceștia să învețe ce înseamnă un loc de muncă, iar la finalizarea studiilor, să aibă
șansa unui trai independent, angajându-se în domeniul în care s-au pregătit.”
— Etelka Czondi, Director Sense International România

„În momentul de față, sunt ajutor de tipograf într-o tipografie mare cu mașini și utilaje de
2 milioane de euro. Ceea ce am învățat în atelierul școlii m-a ajutat foarte mult să lucrez,
să știu ce înseamnă produs tipografic. Doresc să ajung tipograf principal după ce îmi voi
lua diploma.”
— Tânăr beneficiar din Timișoara

Perioadă implementare:
Coordonator:
Sponsorizare Fundația Orange:
Acoperire:
Număr beneficiari:
Website:

2013 - 2016
Sense International România
445.431 lei (două ediții de proiect)
regională
peste 300 persoane (tineri și profesori din școlile
speciale)
https://surdocecitate.ro

Vezi detalii
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fundatiaorange.ro
Facebook: Fundația Orange
Twitter: @FundațiaOrange
LinkedIn: Fundația Orange România
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