CONSILIUL JUDEȚEAN
CLUJ

FUNDAȚIA ESTUAR
12.11.2015

ANUNȚ DE PRESĂ

O lume nouă, veselă pentru fiecare copil cu nevoi speciale
Contract de finanțare 07/SC/06.02.2015/SEE
proiect finanţat prin Apelul SINERGII pentru VIITOR – Copii aflaţi în situaţii de risc din cadrul cadrul Programului RO10 – “Copii şi
tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea
incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE), 2009 – 2014
Contractul de finanțare nr. 07/SC/06.02.2015/SEE a fost semnat între Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator
de program pentru Programul RO10 - ”Copii și tineri în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților
naționale și promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE),
2009 – 2014 și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj, în calitate de Promotor de Proiect.
Proiectul se implementează în parteneriat cu Fundația ESTUAR.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de incluziune la 944 de copii cu nevoi speciale prin implementarea
unor servicii integrate educaționale, inovative, de stimulare senzorială, social comportamentală și educație informală timp de 15
luni.
Obiective specifice
A) Amenajarea unui număr de 8 camere de stimulare multisenzorială (SNOEZELEN) la 8 instituții (școli speciale) din subordinea
Consiliului Județean Cluj
B) Organizarea de activități extra curriculare și de petrecere a timpului liber (excursii diferențiate pe grad de handicap și de
vârstă);
C) Organizarea de acțiuni complementare menite să îmbunătățească șansele la integrarea socială (educație pentru sănătate
noțiuni elementare de igienă personală și de deprinderi).
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1,608,170.00 lei, corespunzător unei rate de finanțare de 100%.
Valoarea grantului SEE este de maxim 1.366.944,50 lei, reprezentând 85% din finanțarea nerambursabilă.
Cofinanțarea publică este de maxim 241.225,50 lei, reprezentând 15% din finanțarea nerambursabilă.
Grupul țintă al proiectului este format din 944 de copii cu dizabilități, din care 170 de persoane de etnie rromă.
Personal/profesionişti/voluntari - profesori psihopedagogi, kinetoterapeuti,
psihopedagogi pentru tulburari vizuale, auditive, profesori psihomotricieni - 363.

profesori/învățători

educatori,

profesori

Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Cluj în parteneriat cu Fundația ESTUAR au finalizat amenajarea celor 8 camere
senzoriale oferind noi oportunități adiționale terapiei clasice, pentru ca beneficiarii să se relaxeze, să exploreze și să se exprime
într-o atmosferă deschisă, plăcută și care să le ofere confortul necesar pentru creșterea încrederii în sine. Acest mediu facilitează o
învățare mai accelerată și o dezvoltare personală prin creșterea gradului de conștientizare a mediului înconjurător și prin stimularea
simțurilor (vizual, auditiv, gustativ, olfactiv, tactil și proprioceptiv). De asemenea, oferă un cadru în care interacțiunea dintre
dezvoltarea abilităților cognitive și fizice este posibilă și pe lângă aceasta încurajează comunicarea într-un mediu de învățare unic
De asemenea au fost finalizate activitățile extra curriculare și de petrecere a timpului liber, prin organizarea de excursii la Grădina
Botanică ”Vasile Fati” Jibou, județul Sălaj și în Parcul de agrement ”Moara de Vânt” Sălicea, județul Cluj.
Alte activități finalizate cu succes până în prezent sunt sesiunile de formare pentru 363 specialiști și educația pentru sănătate,
noțiuni elementare de igienă personală și deprinderi pentru copiii cuprinși în grupul țintă al proiectului.
Durata de implementare a proiectului este de luni 15 luni 06.02.2015 - 30.04.2016
Date de contact:
Mihai SEPLECAN
Președinte al Consiliului Judeţean Cluj
Telefon: 0372-64.00.00, Fax: 0372-64.00.70
E-mail: cjc@cjcluj.ro

GHERASIM Judith – Coordonator proiect
Serviciul Dezvoltare Locală şi Regională, Turism
Telefon: 0372-640085, Fax: 0372-640085
E-mail: judith.gherasim@cjcluj.ro

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi
administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială

