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COMUNICAT DE PRESA

Fundatia Inocenti demareaza proiectul “Program de interventie timpurie
pentru copilul cu dizabilitati”
Bistrita, Romania, Aprilie 2014
Fundatia Inocenti anunta lansarea proiectului “Program de interventie timpurie pentru copilul cu
dizabilitati”, implementat in parteneriat cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Bistrita Nasaud (DGASPC), Centrul pentru Interventie Precoce „Voinicelul” - Chisinau, Republica
Moldova si Asociatia AHEAD din Norvegia in perioada 1 aprilie 2014 – 31 martie 2016.
Proiectul este finantat prin granturile SEE 2009 – 2014, in cadrul Fondului ONG in Romania
(www.fondong.fdsc.ro). Bugetul proiectului este de 304.936,19 Euro, din care 243.921,95 Euro finantare
nerambursabila si 61.014,24 Euro contributia Fundatiei Inocenti si a DGASPC.
Proiectul are ca scop imbunatatirea calitatii vietii si facilitarea integrarii sociale a copiiilor cu dizabilitati
neuro-psiho-motorii si familiilor acestora din judetul Bistrita Nasaud, prin dezvoltarea unui program de
interventie timpurie. Beneficiarii directi ai proiectului vor fi: 75 copii cu dizabilitati cu virsta 0 – 7 ani care
vor beneficia de servicii de recuperare (terapii), activitati educationale si consiliere; 100 parinti care vor
beneficia de informare, consiliere si formare pentru a deveni co-terapeuti; 116 specialisti care vor
beneficia de formare privind problematica interventiei timpurii sustinuta de partenerii Centrul pentru
Interventie Precoce „Voinicelul” si Asociatia AHEAD.
Serviciile vor fi furnizate in Centrul Multifunctional de Interventie Timpurie si prin intermediul echipei
mobile de specialisti in cazul copiilor nedeplasabili. Se va crea o retea locala de specialisti (asistenti
sociali, medici, asistenti medicali) care va furniza servicii de prevenire, identificare precoce a copiilor cu
dizabilitati neuro-psiho-motorii si interventie si se va crea un Centru de Resurse in Interventia Timpurie
care va colecta si disemina informatii in domeniu atat catre profesionisti, cat si catre parinti sau alte
persoane interesate.
Pentru informatii oficiale despre granturile SEE si norvegiene, accesati:
www.eeagrants.org
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