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„INNOVÁCIÓ SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ FIATALOK RÉSZÉRE OLYAN
TEVÉKENYSÉGEK ÁLTAL, AMELYEK ELŐSEGÍTIK TÁRSADALMI
BEILLESZKEDÉSÜKET”
Az „Innováció sajátos nevelési igényű fiatalok részére olyan tevékenységek által, amelyek elősegítik
társadalmi beilleszkedésüket” projekt célcsoportját három, a Kolozs Megyei Tanácsnak [Consiliul
Judeţean Cluj] alárendelt intézmény 265 fiatalja alkotja, vagyis: Zsuki Neuropszichiátriai
rekuperációs és rehabilitációs központ, Szamosújvár Neuropszichiátriai rekuperációs és
rehabilitációs központ és Samus Kisegítő Műszaki Líceum, Kolozsvár].
Ennek a projektnek, amelynek összértéke 948.825 lej, valóra váltási időtartama pedig 15 hónap az
a célja, hogy csökkentse azokat az egyenlőtlenségeket, amelyekbe a sajátos nevelési igényű
fiatalok ütköznek, ezen keresztül pedig növelje a társadalmi beilleszkedését ennek a sebezhető
csoportnak.
A projekt keretén belül három multiérzékelős stimuláló szobát alakítottak ki azért, hogy stimulálós
tevékenységeket folytassanak le a projektben résztvevő fiatalokkal (e három multiérzékelős
stimuláló szoba értéke 313.643,55 lej) követve azon haszonélvezők pozitív viselkedésének
gyakoriság növekedését, akiknél komoly érzékelési károsodások vagy neurológiai problémák
lépnek fel.

Szabadidős tevékenységként, megcélozva a célcsoport
fiataljainak stimulációját a 2015. augusztus - 2016.
márciusi időszakban, látogatást szerveztek meg: a Zsibói
Vasile Fati Botanikus kertbe, Szilágy megye, a
Marosvásárhelyi Állatkertbe, a Gyulafehérvári Fehér várba
és egy Kolozsvári bevásárló központba.

A projekt szükségesnek bizonyult, mivel valójában ez a kulcsa annak a társadalmi
beilleszkedésnek a megkönnyítéséhez, amelyet a RO10 - „Kockázatos helyzetekben levő
gyermekek és fiatalok és helyi és regionális kezdeményezések annak érdekében, hogy
csökkentsék az országos egyenlőtlenségeket és megvalósítsák a társadalmi
beilleszkedést” - Program támogat a sajátos nevelési igényű fiatalok életszínvonalának a
növelése az innovatív tanuláshoz való hozzáférésen keresztül, specifikus, egyénre szabott
intézkedésekkel való beavatkozás annak érdekében, hogy megoldjanak problémákat - amelyek
ezen kockázatos helyzetben levő fiatalok esetében sokszorosak.
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