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Filiala Iași 

 

 

Comunicat de presă 

Noi servicii terapeutice pentru copiii cu dizabilități din Iași 

 

În cadrul Centrului de recuperare pentru copii cu dizabilități al Fundației Serviciilor Sociale Bethany va 

funcționa începând cu luna martie a.c. o cameră de terapie modernă, multisenzorială, unde 30 de copii 

cu dizabilități vor beneficia de ședințe gratuite de stimulare senzorială. Acest tip de terapie ajută copilul 

să recepteze stimulii din exterior prin expunerea la texturi, lumini, vibrații, arome sau sunete, să-şi 

concentreze atenţia pe diferite experienţe senzoriale, să-şi dezvolte abilităţile de ordin senzorial (auz, 

văz, miros şi simț tactil), să cunoască și să dețină control asupra mediului şi să fie mai relaxat. 

Dotarea centrului cu o cameră multisenzorială este o investiție realizată în cadrul proiectului Soluții 

integrate pentru incluziunea socială a copiilor și tinerilor cu dizabilități. Acesta se desfășoară în 

parteneriat cu Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România (ANCAAR) - Filiala Iași 

și Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (F.O.N.S.S), în perioada ianuarie-

decembrie 2016. 

Proiectul urmărește facilitarea accesului copiilor și tinerilor cu dizabilități neuro-psiho-motorii la servicii 

de recuperare adecvate nevoilor lor prin creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale din 

regiunea de Nord-Est de a furniza servicii sociale și pentru a reprezenta la nivelul politicilor publice 

interesele persoanelor cu dizabilități. 

Servicii de recuperare prin stimulare senzorială 

În cadrul proiectului, Fundația Bethany și partenerii propun servicii sociale directe de recuperare prin 

stimulare senzorială pentru 30 de copii sau tineri cu dizabilități neuro-psiho-motorii din cadrul centrului 

de recuperare gestionat de fundație. “Prin folosirea materialelor-stimul și a unei astfel de camere 

terapeutice, copiii învață să acorde o semnificație corectă diferiților stimuli, să aibă o relație adecvată 

cu mediul, motivează, stimulează, întăreşte relaţia terapeut beneficiar prin învăţarea prin experienţă şi 

nu în ultimul rând, se pot reduce comportamentele stereotipe şi de autostimulare”, ne explică multiplele 

beneficii ale terapiei senzoriale Gabriela Doru, psihopedagog în cadrul Fundației Serviciilor Sociale 
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Bethany. Accesul la acest serviciu se va realiza în funcție de problema socio-medicală și de nevoile 

individuale, precum și de tipul de dizabilitate al copilului. 

Program de educație parentală pentru părinții copiilor cu dizabilități 

50 de părinți sau aparținători ai copiilor și tinerilor cu dizabilități vor beneficia de un program de 

educație parentală, servicii sociale de consiliere și sprijin din partea unei echipe specializate. Acesta 

cuprinde sesiuni de informare privind tehnicile de îngrijire specială a copiilor cu dizabilități, sesiuni de 

educare privind metodele de disciplină pozitivă a copilului cu dizabilități, sesiuni de grup de suport, 

întâlniri de consiliere individuală și de grup. Acestea vor avea loc la sediul ANCAAR - Filiala Iași. 

Rețea profesională pentru specialiștii activi în domeniul dizabilității 

Inițiatorii proiectului își mai propun să consolideze capacitatea de furnizare de servicii sociale adresate 

persoanelor cu dizabilități pentru 20 de ONG-uri din zona de Nord-Est. Se va dezvolta astfel o rețea de 

profesioniști care să faciliteze schimbul de informații și de experiență și să promoveze modele de bună 

practică în domeniul recuperării persoanelor cu dizabilități. 

Promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități 

Proiectul Soluții integrate pentru incluziunea socială a copiilor și tinerilor cu dizabilități are și o 

componentă de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități și de modificare/îmbunătățire a legii 

cadru în domeniul dizabilității prin implicarea factorilor de decizie locali și centrali. Vor avea loc astfel 

cel puțin 5 întâlniri de consultare privind implementarea politicilor sociale la nivelul ministerelor de 

resort pentru domeniul dizabilității, 4 dezbateri publice la nivelul Regiunii de Nord-Est,10 întrevederi cu 

factori de decizie pentru modificarea legii 448/2006 privind promovarea și protecția persoanelor cu 

handicap. 

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 30 de copii și tineri cu vârste cuprinse între 2 și 25 de ani cu 

dizabilități aflați în monitorizarea Fundației Serviciilor Sociale Bethany, 50 de părinți sau aparținători ai 

copiilor și tinerilor cu dizabilități, 30 de specialiști din rândul a 20 de ONG-uri active în domeniul 

promovării protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități din regiunea de Nord-Est, 50 de 

reprezentanți ai ONG-urilor și instituțiilor publice active în domeniul promovării și respectării drepturilor 

persoanelor cu dizabilități din Regiunea de Nord-Est.  

Proiectul este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru 

Uniunea Europeană extinsă și are un buget total de 84.222 CHF. Grantul acordat este de 74.950 CHF, 

iar cofinanțarea asigurată de solicitant și parteneri este în valoare de 9.272 CHF.   
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Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la: Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Strada 

Varianta Uzinei, nr. 1, Iași, Tel: 0232 278535, E-mail: iasi@bethany.ro, persoană de contact Izabela 

Crăciun, manager proiect.  

 

Despre Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany 

Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany este o organizaţie non-guvernamentală şi non-profit care urmăreşte 

îmbunătăţirea vieţii persoanelor dezavantajate, în special a copiilor şi a familiilor, oferind servicii sociale şi 

promovând practici profesioniste în asistenţă socială. Cu 21 ani de activitate în România, programele fundaţiei 

vizează în special prevenirea separării copilului de familia biologică, promovarea unor practici profesioniste în 

lucrul cu copiii cu nevoi speciale sau care provin din medii dezavantajate (centre de plasament, centre de 

reeducare sau penitenciare, familii defavorizate), şi nu în ultimul rând  promovarea voluntariatului ca modalitate 

de implicare în viaţa comunităţii. 

Despre A.N.C.A.A.R. Iaşi 

A.N.C.A.A.R. Iași este o organizație nonguvernamentală și non-profit înființată în 2003, ce are ca misiune 

îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu autism și a familiilor acestora. Proiectele asociației urmăresc 

abordarea multidisciplinară în identificarea, cunoașterea și satisfacerea necesităților și drepturilor persoanelor cu 

autism. A.N.C.A.A.R. Iași este membră a Federației pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în 

Spectrul Autist. 

Despre F.O.N.S.S. 

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS, reprezintă o platformă de lobby și 

advocacy, care și-a propus ca misiune implicarea în schimbarea politicilor și dezvoltarea sustenabilă a serviciilor 

sociale. Federația reunește 21 organizații cu activitatea relevantă în domeniu: Asociația Alternative Sociale, 

Asociația Betania Bacău, Asociația Regională de Educare a Adulților Suceava (AREAS), Asociația Salvați Copiii 

Iași, Centrul de Dezvoltare Socială, Centrul de Mediere și Securitate Comunitară Iași (CMSC), Centrul Diecezan 

Caritas, Filiala Iași a Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România (A.N.C.A.A.R.), Fundația 

“Alaturi de Voi” România, Fundaţia ”Ancora Salvării” Iași, Fundația COTE, Fundația de Dezvoltare Locală 

“Speranța” Tg. Neamț, Fundația de Sprijin Comunitar Bacău (FSC), Fundația Enable România, Fundația Inimă de 

Copil, Galați, Fundația Iosif, Fundația Păpădia Iași, Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Fundaţia Solidaritate şi 

Speranţă Iași, Fundația Star of Hope, Fundația World Vision România. 
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