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Finalizarea proiectului
INOVARE PRIN ACȚIUNI DE INTEGRARE A TINERILOR CU NEVOI SPECIALE

Consiliul Județean Cluj în parteneriat cu Fundația ESTUAR, în calitate de beneficiari, anunţă finalizarea proiectului ”Inovare prin
acțiuni de integrare a tinerilor cu nevoi speciale”, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European
2009-2014, în cadrul apelului ”Sinergii pentru Viitor - Tineri în situații de risc”, Programul RO 10 ”Copii și tineri în situații de risc și
inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale”, prin Fondul Român de Dezvoltare
Socială în calitate de Operator de program.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de incluziune a tinerilor cu nevoi speciale prin implementarea unor
servicii integrate educaționale, inovative, de stimulare multisenzorială, social comportamentală și educație informală.
Grupul țintă al proiectului este format din 329 tineri cu dizabilităţi şi 38 de profesori/specialişti (psihopedagogi, kinetoterapeuți,
educatori, profesori psihomotricieni) din cadrul a 3 instituţii speciale aflate în subordinea Consiliului Judeţean Cluj: Liceul Tehnologic
Special Samus, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu şi Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gherla.
Obiectivele specifice ale proiectului:
• Amenajarea a 3 camere de stimulare multisenzorială la cele 3 instituții speciale;
• Organizarea de activități extra curriculare și de petrecere a timpului liber pentru cei 329 de tineri din grupul ţintă al proiectului;
• Organizarea de acțiuni complementare menite să îmbunătățească șansele la integrare socială prin sesiuni de educație pentru
sănătate, educație sexuală și consiliere vocațională.
Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 1.294.562,75 lei, corespunzător unei rate de finanțare de 100%.
Valoarea grantului SEE a fost de 1.100.378,34 lei, reprezentând 85% din finanțarea nerambursabilă.
Cofinanțarea publică a fost de maxim 194.184,41 lei, reprezentând 15% din finanțarea nerambursabilă.
Rezultate obţinute prin implementarea activităţilor:
• 3 camere de stimulare multisenzorială amenajate;
• 3 aparate SOLISTEN pentru aplicarea terapiei Tomatis, inclusiv instruirea a 6 specialişti în aplicarea acestei terapii;
• activități extra curriculare și de petrecere a timpului liber pentru cei 329 de tineri din grupul ţintă:
- excursii de o zi la Grădina Botanică Vasile Fati din Jibou, Grădina Zoologică din Târgul Mureș, Cetatea Alba Carolina din județul
Alba, Salina Turda, un centru comercial din Cluj-Napoca
- deplasare la un cinematograf în Cluj-Napoca în scopul vizionării unui film
- organizarea a 4 petreceri în preajma sărbătorilor de iarnă în cadrul căror tinerii au primit cadouri formate din: ghiozdan, hanorac,
mănuși, căști, dulciuri și globuri;
• sesiuni de educație pentru sănătate: oferirea unor noțiuni elementare de igienă personală și de deprinderi;
• sesiuni de educație sexuală pentru 201 de tineri din cadrul Liceului Tehnologic Special Samus;
• sesiuni de consiliere vocațională pentru 180 de tineri din cadrul Liceului Tehnologic Special Samus;
• cursuri de formare privind utilizarea camerei senzoriale și aplicarea terapiei tinerilor din grupul țintă pentru 38 de profesori/specialiști
din cadrul instituţiilor speciale;
• un sistem informatic prin intermediul căruia specialiștii instruiţi programează şi centralizează activitățile desfășurate, cumulează
informațiile privind participarea tinerilor în camerele multi senzoriale și evaluează rezultatele înregistrate de aceştia;
• 3 laptopuri şi 3 multifuncționale pentru dotarea camerelor multisenzoriale;
• Materiale promoţionale constând în rucsacuri şi hanorace, inscripţionate cu siglele finanţatorului, oferite tinerilor din grupul ţintă.
Durata de implementare a proiectului: 06.02.2015 - 19.02.2017.
Date de contact:
ALIN TIŞE
PREȘEDINTE
Consiliul Judeţean Cluj
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Niculina RAD - Coordonator proiect
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E-mail: niculinarad@yahoo.cm

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

