COMUNICAT DE PRESĂ
”Un bun început” – primii paşi în viaţă
Din totalul copiilor născuți în județul Timiș în intervalul 2009-2011, un procent de aproximativ 5% din copiii cu
vârsta 0-3 ani sunt încadrați într-o categorie de grad de handicap, conform statisticilor Direcției Generale de
Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Timiș. În plus, conform Direcției Regionale de Statistică Timiș, în intervalul
2009-2011 există o medie de 80 de decese pe an la copiii în grupa de vârsta 0-4 ani.
Pentru toți acești copii, includerea într-un program de intervenție timpurie ar putea însemna șansa lor la viață.

Ȋn data de 30 septembrie 2014, la Hotel NH Timișoara, strada Pestalozzi nr. 1/a, începând cu ora
17.00, avem plăcerea să fim gazda evenimentului de lansare a proiectului “Un bun început”, unul
dintre puținele demersuri la nivelul judeţului Timiş, privind intervenţia timpurie.
Proiectul, inițiat de Fundația de Abilitare ”Speranța”, este realizat în parteneriat cu Organizaţia Salvaţi
Copiii- Filiala Timişoara, şi este finanţat prin granturile
SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România –
Componenta 4 Servicii sociale şi de bază (număr de
referinţă RO2013_C4_30), cu suma de 223.391,00 Euro.
La reuniunea oficială de lansare au fost invitaţi să
participe reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai structurilor
educaţionale (şcoli şi grădiniţe) şi medicale (maternităţi,
cadre medicale), profesionişti, reprezentanţi ai ONG-urilor
şi ai mediului de afaceri, părinţi.
Scopul proiectului este prevenirea şi reducerea riscului de
excluziune socială şi educaţională pentru copiii cu
dizabilităţi sau cu risc de apariţie a unei dizabilităţi şi pentru familiile acestora, prin crearea unui serviciu
complex de intervenţie timpurie la Timişoara.
La nivelul judeţului Timiş nu există servicii publice sau private specializate în intervenţia timpurie,
multidisciplinară, unitară pentru copilul mic (0-4ani). Intervenţia în aceste cazuri este insuficientă, se
bazează pe o abordare strict medicală şi se intervine în special în cazuri de criză. Lipsa unor servicii
integrate pentru intervenţia timpurie face ca aceste cazuri să se agraveze în timp, sau ca perioada de
abilitare/recuperare să se prelungească şi să consume multe resurse umane şi materiale.
Unul dintre rezultatele studiului realizat pe un eșantion de 30 de familii care frecventează serviciile
Fundației de Abilitare ”Speranța” și care a avut ca scop identificarea percepţiei pe care părinţii o au cu
privire la serviciile de intervenţie timpurie existente în judeţul Timiş, relevă faptul că peste jumătate dintre
părinţii chestionaţi (62,5%) consideră că serviciile de intervenţie timpurie disponibile la nivelul județului
Timiș pot fi îmbunătăţite.
Despre Fundația de Abilitare ”Speranța”
Fundația de Abilitare Speranța susține de peste 22 ani incluziunea copiilor cu dizabilitati, prin cele 35 de
proiecte derulate, 7 Centre de prevenire a segregării și susținere a incluziunii copiilor cu dizabilități (7075% din cei peste 4000 de copii beneficiari au fost incluși în învățământul de masă), serviciile oferite
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părinților, cursurile acreditate de Educație Incluzivă, precum și prin Rețeaua de Educație Incluzivă, cu
peste 4000 de membri activi.
Despre Salvați Copiii – Filiala Timișoara
Salvaţi Copiii- Filiala Timişoara este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, care, din anul 1992
desfăşoară activităţi în beneficiul copiilor și al tinerilor, în special a celor aflaţi în dificultate. Organizația
Salvaţi Copiii Filiala Timişoara face parte la nivel naţional din Organizația Salvați Copiii România care,
în cei 24 de ani de activitate, a implicat peste 600.000 de copii în campaniile şi programele desfăşurate.
Salvaţi Copiii România este membru al Save the Children International, cea mai mare organizaţie
independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară
programe în peste 120 de ţări.
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi
www.eeagrants.org sau www.fondong.fdsc.ro
Pentru mai multe informaţii:
Letiţia Baba – manager de proiect
Director executiv
Fundaţia de Abilitare “Speranţa”
Timişoara, str. Aurel Popovici nr. 17
Email: bletitia@csperanta.ro
Telefon: 004-0256-274466

Mihai Gafencu
Preşedinte
Salvaţi Copiii – Filiala Timişoara

www.copil-speranta.ro
www.salvaticopiii.ro
*Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014
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