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Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, Şimleu Silvaniei 

Structura ”Speranţa”,  Zalău 
 

Titlul Proiectului:  Solidari pentru o lume mai bună  

Tipul proiectului:  Proiectul RO2014_C4_67 fost finanţat prin granturile SEE 2009 – 

2014, în cadrul Fondului ONG în România, administratorul fondurilor fiind Fundaţia 

pentru Dezvoltarea Societăţii Civile. 

Beneficiar: Asociaţia Plai Transilvan 

Parteneri: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Şimleu, Asociaţia Apostoli Atena 

Grup ţintă: 12 elevi cu dizabilităţi de la CŞEI Şimleu – Structura Speranţa Zalău; 17 

părinţi și asistenţi personali ai copiilor cu dizabilităţi; 14 voluntari (5 elevi de liceu, 9 

cadre didactice); 1000 familii ale copiilor cu dizabilităţi din judeţul Sălaj; 150 de 

specialiști ce activează în domeniul oferirii de servicii pentru copiii cu dizabilităţi și 
familiile acestora. 

Perioada implementării: mai – decembrie 2015 

Coordonator: Amalia Sabău – manager de proiect 

Scopul: creșterea accesului la servicii sociale și educaționale specializate pentru copiii 

cu dizabilități, aparținătorii acestora și cadrele didactice care lucrează cu acești copii  

Obiective specifice:  

 Sprijinirea și integrarea în comunitate, prin încurajarea voluntariatului, a  

unui grup de 10 copii cu dizabilități din județul Sălaj, prin derularea pe durata a 6 luni a 

unor servicii socio-educaționale specializate și adaptate nevoilor acestor copii 

 Dezvoltarea unor deprinderi adecvate de lucru cu copiii cu dizabilități  
pentru părinții/asistenții personali ai acestor copii, prin intermediul unor activități 

denumite generic ”Școala părinților”, pe durata a 6 luni; 

 Întărirea capacității de furnizare a serviciilor sociale pentru Asociația Plai  

Transilvan, prin dezvoltarea unui parteneriat sectorial și realizarea schimbului de bune 

practici cu Asociația Apostoli din Atena, Grecia și Centrul Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă Şimleu Silvaniei, structura Speranța Zalău. 

Activităţi: 

▪ Managementul proiectului (mai-decembrie 2015) - echipa de proiect; 

▪ Informare şi publicitate (iunie-decembrie 2015) - manager de proiect, 

reprezentanţii partenerilor, reprezentanţii mass-mediei locale; 

▪ Schimb de experienţă cu partenerul din Grecia - Seminar ”Together for a 

better world” (11-12 septembrie 2015, Hotel Griff Zalău) - 44 de participanţi: specialiști, 

reprezentanţi ai furnizorilor de servicii sociale, medicale și educaţionale din judeţ, părinţi 

și asistenţi personali ai copiilor cu dizabilităţi din judeţ, voluntari, reprezentanţi ai mass-

mediei locale; 

▪ Suport pentru grupuri vulnerabile:  

 Activităţi de integrare în comunitate a elevilor cu dizabilităţi (iulie - decembrie  

2015, diferite locaţii din judeţ: CŞEI Şimleu – Structura Speranţa Zalău, Centrul NoRo, 

Şc Gim M. Eminescu, în parc, la cofetărie, Grădina Botanică din Jibou, Restaurantul 

Glamour din Jibou) – au participat: 17 elevi cu dizabilităţi, fraţii si surorile acestora, 17 

părinţi si asistenţi personali ai copiilor cu dizabilităţi, 15 elevi din școala de masă, 14 

voluntari, persoane din comunitate; 
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 Ateliere de  confecţionare materiale educative (iunie-octombrie 2015, CŞEI  

Şimleu – Structura Speranţa Zalău) – au participat: 17 părinţi și asistenţi personali ai 

copiilor cu dizabilităţi, 14 voluntari, 15 cadre didactice; 

 Grupuri de suport pentru părinţi/asistenţi personali  (iulie-decembrie 2015, CŞEI  

Şimleu – Structura Speranţa Zalău) – au participat 17 părinţi şi asistenţi personali ai 

copiilor cu dizabilităţi. 

 Şcoala părinţilor /asistenţilor personali (iulie-decembrie 2015, CŞEI Şimleu –  

Structura Speranţa Zalău) – au participat 17 părinţi și asistenţi personali ai copiilor cu 

dizabilităţi 

 Intervenţie psihologică  individualizată (iulie-octombrie 2015, CŞEI Şimleu –  

Structura Speranţa Zalău) – au participat: 12 elevi cu dizabilităţi  

 Elaborarea şi diseminarea ghidului ”Părinţi de copii speciali” (august-decembrie  

2015): părinţi şi asistenţi personali ai copiilor cu dizabilităţi din judeţ, furnizori de 

servicii pentru copiii cu dizabilităţi din judeţ. 

Rezultate: 

- Ghidul „Părinţi de copii speciali” – elaborat și diseminat către 1000 de familii  

din judeţul Sălaj 

- Materiale educative adaptate pentru elevii cu dizabilităţi de la CŞEI Şimleu - Structura 

Speranţa Zalău (40 seturi de pictograme, 56 planșe educative, 10 planșe cu scai, 10 

calendare ale naturii, 30 trasee grafice, 7 caiete de comunicare în sistem PECS, 2 cărţi 

senzoriale) 

- O imprimantă multifuncţională laser color, o cameră video achiziţionate 

- Un tub senzorial achiziţionat 

- Mingi și kituri pentru dezvoltarea motricităţii, coordonării și echilibrului 

- Jocuri educative pentru stimulare senzorială și cognitivă 

- O conferinţă de presă, 2 apariţii pe posturile TV locale, 8 articole în mass - media locală 

și în reviste de profil, o pagină de facebook https://www.facebook.com/Asociatia-Plai-

Transilvan-Pagina-oficial%C4%83-1620655971548084/?ref=hl , o secţiune a proiectului 

pe siteul www.csei-simleu.ro , un pliant al proiectului. 

- 8 activităţi de integrare realizate, 8 ateliere de confecţionare a materialelor educative, 6 

ședinţe de grup de suport, 6 sesiuni de tip școala părinţilor, 160 de ore de terapie 

psihologică individualizată, 10 filmuleţe educative realizate în cadrul ședinţelor de 

terapie individualizată 

Dovezi: Fotografii 

 

 

https://www.facebook.com/Asociatia-Plai-Transilvan-Pagina-oficial%C4%83-1620655971548084/?ref=hl
https://www.facebook.com/Asociatia-Plai-Transilvan-Pagina-oficial%C4%83-1620655971548084/?ref=hl
http://www.csei-simleu.ro/
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Intocmit, 

Prof. Amalia Sabău 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, Şimleu-Silvaniei 

 

 


