COMUNICAT DE PRESĂ
Ȋn data de 29 mai 2014, la Timișoara, a avut loc evenimentul de lansare a proiectului “Educaţia
incluzivă – un drept al copilului cu dizabilităţi”.
Proiectul este realizat ȋn parteneriat cu Institutul pentru Politici Publice (IPP) București și este finanţat prin
granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, ȋn valoare de 74950 euro.
La reuniunea oficială de lansare au participat reprezentanţi ai autorităţilor locale, directori de şcoli, cadre
didactice, profesioniști, reprezentanţi ai ONG-urilor și ai mediului de afaceri, părinţi.
Prezent la conferința de lansare a proiectului, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, domnul Călin-Ionel
Dobra a afirmat că una din prioritățile sale este învățământul și a promis că, din funcția pe care o deține, va
sprijini activitățile proiectului pentru realizarea unui sistem de învățământ nediscriminatoriu.
La rândul său, Directorul General Adjunct al Inspectoratului Școlar Județean, doamna Aura Codruța Danielescu
a subliniat aportul important pe care Fundaţia de Abilitare “Speranţa” l-a avut ȋn realizarea incluziunii școlare
ȋn judeţul Timiș. Referindu-se la expertiza Fundaţiei ȋn dezvoltarea unui sistem educațional incluziv precum și
promovarea bunelor practici la nivel național, doamna Director Danielescu a adus ȋn discuţie modelul de
educaţie incluzivă creat de Fundaţia de Abilitare “Speranţa” la Mașloc, prin Centrul “Pentru un zâmbet de
copil”, unde “incluziunea școlară a fost realizată la cele mai ȋnalte standarde”.
La eveniment a fost prezent și reprezentantul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului,
domnul Doru Jurchescu, Șef Serviciu Evidență Drepturi Prestaţii Sociale Persoane cu Handicap –
S.E.D.P.S.P.H., care a recunoscut oportunitatea proiectului, afirmând nevoia ca lucrurile să fie reliefate, chiar la
nivel naţional, ȋn ceea ce privește percepţia și atitudinea vizavi de copilul cu dizabilităţi, acestea fiind, ȋn opinia
domniei sale, barierele principale ȋn calea educaţiei incluzive.
Ȋntâlnirea a generat o sesiune emoţionantă de mărturii ale părinţilor de copii cu nevoi speciale, care au
ȋmpărtășit asistenţei câteva din experienţele proprii legate de incluziunea școlară a copiilor, aducând o notă de
realism și oferind un cadru deschis și onest pentru discuţii. Cadre didactice și specialiști deschiși, nonetichetare, ȋnlăturarea barierelor pe care lipsa de informare și cunoștinţele reduse le aduc ȋn educaţia incluzivă
au fost câteva dintre aspectele punctate de părinţi și care se constituie ȋn tot atâtea argumente pentru ca vocea
lor să fie auzită la nivel naţional, prin intermediul proiectului “Educaţia incluzivă – un drept al copilului cu
dizabilităţi”.
Despre Fundaţia de Abilitare “Speranţa”
Fundaţia de Abilitare „Speranţa” este organizaţie neguvernamentală cu 22 de ani de activitate în sprijinul
copiilor cu nevoi speciale şi al familiilor acestora, având ca misiune includerea acestor copii ȋn școli și grădiniţe
obișnuite, precum și schimbarea mentalităţii și atitudinii faţă de ei.
Prin activitatea sa, Fundaţia de Abilitare “Speranţa” a adus ȋn atenţia opiniei publice și a autorităţilor
competente o problematică sensibilă și puţin cunoscută, care, trecută cu vederea, poate afecta semnificativ
calitatea vieţii copiilor și a familiilor acestora. De-a lungul timpului, Fundaţia s-a implicat la nivel local, ȋn
sprijinirea copiilor, prin oferirea de servicii directe adresate copiilor, părinţilor și cadrelor didactice. Ȋn ultimii
ani, am făcut pasul către un alt nivel, ȋnregistrând impact la nivel naţional, prin elaborarea de politici
educaţionale adecvate, elaborând chiar Metodologia de înfiinţare, organizare și funcţionare a Centrelor de
Abilitare și Suport Educaţional pentru copii și tineri (C.A.S.E.).
Câteva rezultate ale activităţii Fundaţiei:
 a ȋnfiinţat primul centru de abilitare pentru copiii cu handicap mental mediu și lejer din România;
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a ȋnfiinţat și a dezvoltat alte 6 centre de acest tip, ȋn mediul rural și urban din judeţele Timiș și Argeș;
a oferit servicii specializate pentru peste 4000 de copii și părinții lor;
a format peste 250 de profesori;
a fost recunoscută la nivel internaţional, ȋn cadrul celor două rapoarte de monitorizare prezentate la
Bruxelles:
- raportul de ţară 2002 - "Drepturile omului pentru persoane cu dizabilităţi intelectuale", document al
Inclusion Europe;
- raport de monitorizare 2005, "Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi Intelectuale. Accesul la Educaţie
și Angajare", document al Open Society Institute Mental Health Initiative.

Despre Institutul pentru Politici Publice:
Institutul pentru Politici Publice (IPP) este un think-tank ce militează pentru creşterea calităţii proceselor de
elaborare a politicilor publice în România.
Desfășurând activităţi de cercetare, de advocacy și de promovare ȋn domenii precum: reforma administraţiei
publice, transparenţa instituţiilor, integritatea aleșilor și a funcţionarilor, calitatea serviciilor sociale oferite
grupurilor vulnerabile, IPP este una dintre cele mai obiective, dar și incisive organizaţii din România, fiind
recunoscută ca o autoritate ȋn domeniile sale de excelenţă.
Institutul pentru Politici Publice a derulat numeroase iniţiative care au vizat promovarea drepturilor persoanelor
cu dizabilităţi din România, printre care amintim:
- evaluarea gradului de accesibilitate (ȋn conformitate cu prevederile Convenţiei ONU privind Drepturile
Persoanelor cu Dizabilităţi) pentru persoanele cu dizabilităţi ȋn diferite domenii ale vieţii socio-economice;
- evaluări periodice ale stării serviciilor rezidenţiale pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale;
- evaluări periodice ale implementării Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi din
perspectiva art. 19 – dreptul la viaţă independentă și integrare ȋn comunitate;
- evaluări periodice privind utilizarea fondurilor structurale pentru promovarea drepturilor persoanelor cu
dizabilităţi ȋn România;
- identificarea principalelor bariere ȋn calea participării la viaţa socio-economică a persoanelor cu dizabilităţi
intelectuale; prima cercetare din România ȋn materia soluţiilor concrete pentru includerea pe piaţa muncii a
persoanelor cu dizabilităţi intelectuale.

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org
www.fondong.fdsc.ro
Pentru mai multe informaţii:

Fundaţia de Abilitare “Speranţa”
Manager de proiect: psih. Sebastian Bilanin
Timișoara, str. Aurel Popovici Nr. 17
Email: sebastian.bilanin@gmail.com
Telefon: 004 - 0769 254 253

Institutul pentru Politici Publice (IPP)
Director: Violeta Alexandru
București, Diplomat Business Center,
str. Sevastopol 13-17, ap. 105
E-mail: violeta@ipp.ro
Tel: +4 021 212 3126
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