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O LUME NOUĂ, VESELĂ PENTRU FIECARE COPIL CU NEVOI SPECIALE
COD PEC 025
Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de
Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

CONCLUZII ........ DUPĂ 9 LUNI DE TERAPIE INOVATIVĂ ÎN CAMERELE DE STIMULARE
MULTISENZORIALĂ

Un nou proiect, un nou început...primul gând pentru noi, ca echipă a acestui proiect a fost oare putem să contribuim la construirea unei lumi noi pentru copiii din proiect? Putem să le formăm
noi orizonturi?
O provocare pentru toată lumea implicată..
Conform terapiei Snoezelen, am folosit lumina, sunetul, mirosurile, texturile, muzica, pentru a
dota 8 camere multisenzoriale Am incercat sa cream o noua lume in care copii cu nevoi speciale sa
poata intra doar prin deschiderea unei usi. Apasand pe clanta, fiecare copil, din cele 8 scoli din
judetul Cluj implicate in proiect, are la indemna evadarea intr-o lume care ii poate aduce o stare de
bine si de relaxare profunda caracterizata de siguranta si securitate. Copiii experimentează
autocontrolul, explorarea, relatia cauza-efect, își depăşesc inhibiţiile, își sporesc stima de sine, într-un
mediu relaxant și stimulativ. Stimularea adecvată a copiilor cu nevoi speciale și adaptarea mediului
de invatare la nevoilor lor, creste motivația de a explora si astfel este incurajata dezvoltarea si
comunicarea cu ceilalti.
Acum după 9 luni de activitate ca să exprimăm în cifre ...... 930 de copii au intrat în cele 8
camere, și au beneficiat de beneficiile acesteia. Conform sistemului informatic creat pentru evidența
intrărilor în camere la fiecare școală, copii cuprinși în grupul țintă al proiectului au intrat de
aproximativ 50-60 de ori in camere.
Dar cea mai mare realizare pentru noi și faptul că suntem părtași ai unor schimbari minunate
care se produc în viata de zi cu zi a fiecarui copil care deschida usa către lumea multisenzorială.
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