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Zâmbet de copil 

Exerciţii pentru vorbire şi evaluări psihologice pentru copii, dar şi consiliere pentru părinţi. 

Acestea sunt doar câteva dintre serviciile de care vor beneficia 60 de elevi şi familiile lor din 

comuna timişeană Maşloc. Asta pentru că în localitate s-a deschis un centru de sprijin pentru 

copiii cu cerinţe educative speciale. Acesta este cel de-al doilea centru construit în Timiş, după 

cel din Comloşu Mare. 

  Prin ochii unui copil viaţa se vede altfel.  Nu există răutăţi, nu există probleme, nu există 

sentimentul de vinovăţie. Totul pare ca-n poveştile cu prinţi şi prinţese. Dar există şi excepţii. 

Unii dintre ei învaţă încă din copilărie ce înseamnă să fie respinşi sau izolaţi de restul lumii. Este 

vorba despre copiii cu nevoi speciale care cu greu se integrează în societate. 

  O mână de oameni s-au gândit să le readucă zâmbetul pe buze şi o şansă la o viaţă normală. 

Aceşti oameni, printr-un parteneriat public-privat au deschis un nou centru de sprijin special 

pentru copiii cu dizabilităţi în comuna timişeană Maşloc. Nu mai puţin de  60 de copii şi părinţii 

lor vor beneficia de serviciile speciale. 

  Toate cadrele didactice care se ocupă de aceşti copii participă la diferite stagii de pregătire 

pentru a putea face faţă cerinţelor de educare a copiilor cu dizabilităţi. 

Părinţii copiilor incluşi în program sunt mulţumiţi de condiţiile oferite de centru, dar mai ales de 

cadrele didactice care se ocupă de elevi. 

  La fel de mulţumiţi de centrul nou deschis sunt şi inspectorii şcolari, care s-au implicat direct în 

realizarea acestui centru. 

  Acesta este cel de-al doilea centru de sprijin pentru copiii cu nevoi speciale din  judeţul Timiş. 

Primul a fost construit la Comloşu Mare. 

Valerica Gheorgheci 
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Un nou centru pentru copiii cu cerinte educative speciale in mediul rural  

Fundatia de Abilitare "Speranta", Scoala cu clasele I-VIII Masloc si Consiliul Local Masloc, 

deschid vineri, 12 februarie, Centrul de sprijin pentru copii cu 

cerinte educative speciale (C.E.S) "Pentru un zambet de copil" 

din localitatea Masloc. 

 Centrul din Masloc este al doilea din judetul Timis, fiind 

deschis dupa modelul centrului "Porti deschise" din localitatea 

Comlosu Mare si se doreste a fi un exemplu de urmat pentru 

alte primarii si scoli din mediul rural, care doresc sa sprijine incluziunea scolara si sociala a 

copiilor cu dizabilitati, astfel incat ei sa invete la cea mai apropiata scoala din comunitatea din 

care fac parte. 

Pe parcursul unui an de zile, centrul "Pentru un zambet de copil" va derula o serie de activitati cu 

scop recuperator pentru micutii elevi. 60 de copii cu C.E.S. care frecventeaza gradinitele, Scoala 

cu clasele I-VIII Masloc si scolile din satele arondate, vor beneficia astfel de servicii de 

specialitate (evaluare, interventie psihologica, interventie logopedica si activitati de sprijin).  

Centrul este finantat de Open Society Institute MHI, in colaborare cu: Inspectoratul Scolar 

Judetean Timis, Primaria si Consiliul Local Masloc, Fundatia Forderverein Rumanienhilfe 

Marpingen si Smithfield Ferme. 

"Deschiderea centrului de la Masloc, cel de al doilea centru din judet, va raspunde nevoilor reale 

de sprijin in promovarea educatiei incluzive. Cadrele didactice au fost cuprinse deja intr-un 

program de formare de 89 de ore pentru dobandirea de noi competente si strategii didactice in 

activitatea didactica cu acesti copii", declara Letitia Baba, directorul Fundatiei de Abilitare 

"Speranta". 

Statisticile arata ca 82% dintre elevii cu dizabilitati inclusi in scolile obisnuite intampina 

probleme serioase de invatare, 8% abandoneaza scoala, 10% nu au vazut niciodata o sala de 

clasa. Raportul de monitorizare EUMAP cu privire la educatia copiilor cu dizabilitati din 

Romania, specifica absenta serviciilor de sprijin din mediul rural cu precadere si inexistenta unui 

program national de formare pentru cadrele didactice. 

La deschiderea centrului vor participa reprezentanti ai autoritatilor locale si centrale: Ministerul 

Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Inspectoratul Scolar Judetean Timis, directori de 

scoli, reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale. De asemenea, vor participa si 

reprezentannti ai finantatorilor - Open Society Institut MHI Budapesta, Smithfield Ferme si 

Organizatiei Forderverein Rumanienhilfe Marpingen. 

"Suntem onorati ca putem sprijini in acest fel cresterea gradului de participare si incluziune 

sociala a elevilor cu cerinte educative speciale, asigurand sanse egale in educatie a fiecarui copil. 

Implicarea noastra constanta in cadrul comunitatilor in care ne desfasuram activitatea este o 

responsabilitate pe care ne-o asumam cu mandrie", declara Andrada Calancea, PR Manager 

Smithfield Ferme. 
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Fundatia de Abilitare "Speranta" este o organizatia neguvernamenla care se adreseaza copiilor cu 

dizabilitati si familiilor acestora, pentru integrarea lor in comunitate si dreptul la o educatie 

nediscriminatorie. Fundatia de Abilitare "Speranta" a desfasurat munca de pionierat prin 

derularea mai multor proiecte in domeniul interventiei timpurii, educatiei incluzive, retelei de 

educatie incluziva etc. A infiintat servicii de sprijin pentru copiii cu dizabilitati: "Centrul de 

Resurse si Asistenta Educationala "Speranta"; Centrul "Porti deschise"din Comlosu Mare si 

acum, Centrul "Pentru un zambet de copil" din localitatea Masloc. 

 Informatii suplimentare se pot gasi pe site-urile: www.fastm.ro si www.copil-speranta.ro!  

 

http://www.fastm.ro/
http://www.copil-speranta.ro/
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Evenimente 

Centru rural pentru copii cu dizabilităţi 
Al doilea centru de acest fel din Timiş s-a deschis azi la Maşloc, constituind un pas 

important pentru incluziunea copiilor cu dizabilităţi din mediul rural. 

De astăzi, în localitatea Maşloc, din judeţul Timiş, este deschis centrul de sprijin pentru copii cu 

cerinţe educative speciale (C.E.S), „Pentru un zâmbet de copil”. Centrul este finanţat de Open 

Society Institute MHI, Primăria şi Consiliul Local al comunei, proiectul fiind posibil prin 

colaborarea dintre Fundaţia de Abilitare „Speranţa”, Şcoala cu clasele I-VIII Maşloc şi alţi 

factori implicaţi. 

 Acesta este al doilea centru de acest tip din Timiş, primul fiind centrul „Porţi deschise”, din 

Comloşu Mare. Prin aceste centre se acordă o importanţă deosebită, la nivel local, incluziunii 

şcolare şi sociale a copiilor cu dizabilităţi, astfel încât ei să aibă posibilitatea de a urma o şcoală 

apropiată de localitatea lor sau chiar în localitatea respectivă. Centrele de acest tip sunt cu atât 

mai importante în mediul rural, cu cât aici, pentru foarte mulţi părinţi, este dificil să le asigure 

copiilor transportul zilnic în localităţi mai îndepărtate, pentru a putea urma cursurile. 

 Pe parcursul unui an de zile, centrul „Pentru un zâmbet de copil” va derula o serie de activităţi 

cu scop recuperator pentru micuţii elevi. 60 de copii care frecventează grădiniţele, Şcoala cu 

clasele I-VIII Maşloc şi şcolile din satele arondate vor beneficia de servicii de specialitate 

(evaluare, intervenţie psihologică, intervenţie logopedică şi activităţi de sprijin).  

 Potrivit statisticilor, 82% dintre elevii cu dizabilităţi, care merg la şcoli obişnuite, întâmpină 

probleme serioase de învăţare. În România, în cazul copiilor cu dizabilităţi (la fel ca şi în cazul 

persoanelor adulte care sunt în aceeaşi situaţie), nu există un cadru legal, social etc. adecvat, 

sprijinul oferit acestora fiind minim. În mediul rural, situaţia este şi mai dezastruoasă, neexistând 

nici măcar un program naţional de formare pentru cadrele didactice. 

 „Deschiderea centrului de la Maşloc, cel de al doilea centru din judeţ, va răspunde nevoilor reale 

de sprijin în promovarea educaţiei incluzive. Cadrele didactice au fost cuprinse deja într-un 

program de formare de 89 de ore pentru dobândirea de noi competenţe şi strategii didactice în 

activitatea didactică cu aceşti copii”, a spus Letiţia Baba, directorul Fundaţiei de Abilitare 

„Speranţa”. 

Fundaţia de Abilitare „Speranţa” este o organizaţia neguvernamentală, care se adresează copiilor 

cu dizabilităţi şi familiilor acestora, pentru integrarea lor în comunitate şi dreptul la o educaţie 

nediscriminatorie. Fundaţia a derulat mai multe proiecte în domeniul intervenţiei timpurii, 

educaţiei incluzive, reţelei de educaţie incluzivă etc. S-a implicat în înfiinţarea mai multor 

servicii de sprijin pentru copiii cu dizabilităţi: Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

„Speranţa”, Centrul „Porţi deschise”din Comloşu Mare şi, acum, Centrul „Pentru un zâmbet de 

copil”, din localitatea Maşloc. 
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Copiii speciali din zona Maşloc se reunesc în casa cu... zâmbete >>> Însă 

numai pentru un an, 

cât este asigurată 

finanţarea centrului 

de sprijinPotrivit 

specialiştilor, copilul cu 

cerinţe educative speciale 

(CES) are nevoie de 

condiţii de stimulare şi 

sprijin pentru dezvoltare 

din cele mai timpurii 

perioade, flexibilitate didactică, adaptarea curriculumului la 

posibilităţile individuale, individualizarea educaţiei, protecţie 

socială, programe individualizate de intervenţie, integrare şcolară 

şi socială. Educaţia (sau şcoala) incluzivă implică ideea de 

schimbare - ca mentalitate şi atitudine - a şcolii şi societăţii, procesul având o importanţă 

fundamentală în facilitatea integrării ulterioare în viaţa comunitară, prin formarea unor conduite 

şi capacităţi. 

Din păcate, la noi acest fenomen a rămas în note discrete şi prea formale, Timişul având, totuşi, 

un arsenal mult mai puternic decât alte judeţe din ţară, susţinut în special de Fundaţia de 

Abilitare "Speranţa", dar şi de alte ONG-uri de profil. 

Cu toate acestea, schimbările cele mai consistente s-au derulat la nivelul intenţiei şi cadrului 

legislativ, în fapt această aliniere fiind asumată temeinic doar de câteva instituţii de învăţământ. 

Mai trist este faptul că majoritatea comunităţilor de părinţi au rămas insensibile şi aproape 

intolerante cu colegii copiilor lor, care au nevoie de o educaţie adaptată. 

La nivelul municipiului Timişoara există cel puţin trei şcoli care s-au evidenţiat în sensul 

asumării acestei incluziuni, unele fiind chiar autoare de ghiduri de bună practică. În mediul rural 

însă, lucrurile sunt mult mai devansate, modelul deja celebru de la Comloşu Mare, cel mai puţin 

proeminent de la Periam şi, mai nou, centrul din cadrul Şcolii cu Clasele I-VIII Maşloc fiind 

singurele repere în acest sens.  

Absenţa banilor a retezat primele aripi 

Preocupări temeinice pentru recuperarea şi susţinerea elevilor cu CES sunt prezente în această 

comunitate încă de acum zece ani. Atunci, când s-a observat că, deşi sunt disciplinaţi şi silitori, 

mulţi dintre aceşti copii nu au reuşit să îşi îmbunătăţească situaţia la învăţătură, echipa de dascăli 

din această comună a decis să se implice mai mult. Cu toate că şi-a probat oportunitatea, 

proiectul "Şcoală după şcoală" derulat la Maşloc a fost întrerupt, după numai un an, din cauza 

dificultăţilor financiare. 

http://www.renasterea.ro/rb/index.php?option=com_content&view=article&id=7097:copiii-speciali-din-zona-maloc-se-reunesc-in-casa-cu-zambete-ggg-ins-numai-pentru-un-an-cat-este-asigurat-finanarea-centrului-de-sprijin&catid=21:olympics&Itemid=41
http://www.renasterea.ro/rb/index.php?option=com_content&view=article&id=7097:copiii-speciali-din-zona-maloc-se-reunesc-in-casa-cu-zambete-ggg-ins-numai-pentru-un-an-cat-este-asigurat-finanarea-centrului-de-sprijin&catid=21:olympics&Itemid=41
http://www.renasterea.ro/rb/index.php?option=com_content&view=article&id=7097:copiii-speciali-din-zona-maloc-se-reunesc-in-casa-cu-zambete-ggg-ins-numai-pentru-un-an-cat-este-asigurat-finanarea-centrului-de-sprijin&catid=21:olympics&Itemid=41
http://www.renasterea.ro/rb/index.php?option=com_content&view=article&id=7097:copiii-speciali-din-zona-maloc-se-reunesc-in-casa-cu-zambete-ggg-ins-numai-pentru-un-an-cat-este-asigurat-finanarea-centrului-de-sprijin&catid=21:olympics&Itemid=41
http://www.renasterea.ro/rb/index.php?option=com_content&view=article&id=7097:copiii-speciali-din-zona-maloc-se-reunesc-in-casa-cu-zambete-ggg-ins-numai-pentru-un-an-cat-este-asigurat-finanarea-centrului-de-sprijin&catid=21:olympics&Itemid=41
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"A fost foarte greu să le explicăm copiilor care s-au obişnuit cu acel program că s-a terminat. Ne-

a părut rău, cu atât mai mult cu cât alături de elevii cu CES începuseră să vină şi şcolari care nu 

erau ajutaţi acasă la teme", a explicat directoarea instituţiei de învăţământ din comună, 

iniţiatoarea demersului menţionat, Aura Danielescu.  

Cifrele vorbesc de la sine 

Între timp, profesorii şi învăţătorii acestei unităţi i-au abordat pe micuţii cu CES cu grijă, dar, în 

primul rând, s-au interesat ca toţi elevii care au dat semne că au mici dificultăţi de învăţare să fie 

evaluaţi la Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă din Timişoara. Iar rezultatele acestei acţiuni 

medico-sociale au indicat o cifră care grăieşte de la sine. Din 126 de şcolari şi preşcolari testaţi, 

circa 50 sunt cu CES. 

Din mai-noua sa postură, de psiholog, directoarea şcolii ne linişteşte: "Ei sunt mai speciali pentru 

că aşa s-au născut, iar mediul de acasă nu le-a fost întotdeauna favorabil dezvoltării. Dar sunt 

minunaţi şi suntem mândri să putem face ceva pentru ei. Toţi copiii de la Maşloc sunt bucuroşi, 

cu zâmbetul pe buze, or asta ne mulţumeşte cu adevărat, ca să nu mai vorbim de recuperările pe 

care le-au dobândit".  

60 de micuţi cu CES au o nouă şansă 

Dacă în urmă cu un an, înfiinţarea unui centru special pentru aceşti elevi era doar un proiect, 

acum el a prins viaţă. Aceasta, datorită Fundaţiei de Abilitare „Speranţa”, Şcolii cu Clasele I-

VIII Maşloc, Consiliului Local Maşloc - care a pus la dispoziţie un fond pentru achiziţionarea 

materialului didactic, loialei Fundaţii "Forderverein Rumanienhilfe Marpingen" şi Smithfield 

Ferme - firma care a achiziţionat laptopul pentru acest nucleu. Centrul de sprijin pentru copii cu 

cerinţe educative speciale "Pentru un zâmbet de copil" va fi inaugurat, mâine, la ora 12, însă 

activitatea cu şcolarii şi-a început-o încă din toamnă, de când au început să vină şi cei trei 

terapeuţi. 

Prin deschiderea Centrului „Pentru un zâmbet de copil”, 60 de copii cu CES, care frecventează 

grădiniţele, Şcoala cu clasele I-VIII Maşloc, dar şi şcolile din satele arondate, pot beneficia de 

servicii de specialitate (evaluare, intervenţie psihologică, intervenţie logopedică şi activităţi de 

sprijin). Scopul centrului este de a creşte gradul de participare şi incluziune socială a copiilor, 

cunoscut fiind faptul că fiecare copil are dreptul la şanse egale în educaţie. 

Ca urmare a activităţilor cu caracter educativ-recreativ, elevii sprijiniţi în asemenea centre au 

şansa de a deveni mai sociabili, iar părinţii lor ajung să conştientizeze rolul de parteneri în 

educaţie, înţelegând mai bine nevoile copiilor lor şi învăţând cum să răspundă la cerinţele 

acestora. Din păcate însă, finanţarea nucleului de la Maşloc este asigurată doar pentru următorul 

an, termen la care va fi căutată o altă resursă pentru continuarea activităţii. Dintre potenţialii 

susţinători, dna Danielescu a menţionat Consiliul Judeţean Timiş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Timiş, iar pentru un termen mai scurt, Fundaţia "Forderverein Rumanienhilfe Marpingen" şi 

Smithfield Ferme.  
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Progrese uluitoare 
Vizitând centrul, aparte pregătit pentru aceşti micuţi mai speciali, am observat preocuparea 

iniţiatorilor pentru ca mediul în care şcolarii îşi petrec câteva ore pe săptămână să fie cât mai 

cald şi primitor, iar lucrurile cu care lucrează - cât mai stimulative. La masa psihologului, am 

găsit trei fetiţe. Toate frumoase şi nerăbdătoare să parcurgă exerciţiul ales. Când a ajuns la 

şcoală, la vârsta de şapte ani, una dintre ele de-abia putea să silabisească, scrierea fiind un 

domeniu cu totul străin. Între timp, şi-a pierdut mama, însă progresele ei sunt uluitoare, atât 

datorită sprijinului oferit de învăţătoare şi de tatăl - extrem de atent la educaţia ei, cât mai ales de 

abordarea de care a avut parte în acest centru. Alţi copii provin din familii dezorganizate, aceste 

aspecte punându-şi sever amprenta asupra lor. 

 

LĂCRĂMIOARA URSA 
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Fundatia de Abilitare "Speranta", Scoala cu clasele I-VIII Masloc si Consiliul Local Masloc, 

deschid astazi Centrul de sprijin pentru copii cu cerinte educative speciale (C.E.S) "Pentru un 

zambet de copil" din localitatea Masloc. 

 

Centrul din Masloc este al doilea din judetul Timis, fiind deschis dupa modelul centrului "Porti 

deschise" din localitatea Comlosu Mare si se doreste a fi un exemplu de urmat pentru alte 

primarii si scoli din mediul rural, care doresc sa sprijine incluziunea scolara si sociala a copiilor 

cu dizabilitati, astfel incat ei sa invete la cea mai apropiata scoala din comunitatea din care fac 

parte. 

 

Pe parcursul unui an de zile, centrul "Pentru un zambet de copil" va derula o serie de activitati 

cu scop recuperator pentru micutii elevi. 60 de copii cu C.E.S. care frecventeaza gradinitele, 

Scoala cu clasele I-VIII Masloc si scolile din satele arondate, vor beneficia astfel de servicii de 

specialitate (evaluare, interventie psihologica, interventie logopedica si activitati de sprijin). 



Press review 
 

 

ARADON.RO 
09.02.2010 

 

 

Un centru pentru copii cu nevoi speciale se va deschide la Maşloc 

La finele acestei săptămâni, în localitatea Maşloc din judeţul Timiş se va deschide Centrul 

de sprijin pentru copii cu cerinţe educative speciale. 

  

  

 

Centrul „Pentru un zâmbet de copil” va avea o capacitate de 60 de locuri pentru copiii cu nevoi 

speciale din grădiniţele şi şcolile din Maşloc şi localităţile din apropiere. Aceştia vor putea 

beneficia acum de anumite servicii de specialitate: evaluare, intervenţie psihologică, intervenţie 

logopedică şi activităţi de sprijin. Scopul centrului este acela de a creşte gradul de participare şi 

incluziune socială a copiilor pentru o şansă egală în educaţie. 

Centrul „ Pentru un zâmbet de copil” este o realizare în cadrul proiectului „Pentru un zâmbet 

de copil”, finanţat de Open Society Institute MHI, în colaborare cu: Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Timiş, Primăria şi Consiliul Local Maşloc, Fundaţia Forderverein Rumanienhilfe 

Marpingen şi Smithfield Ferme. 

Inaugurarea oficială a centrului va avea loc vineri. 
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Un centru pentru copii cu nevoi speciale se va deschide la Maşloc 

La finele acestei săptămâni, în localitatea Maşloc din judeţul Timiş se va deschide Centrul 

de sprijin pentru copii cu cerinţe educative speciale. 

Centrul „Pentru un zâmbet de copil” va avea o capacitate de 60 de locuri pentru copiii cu nevoi 

speciale din grădiniţele şi şcolile din Maşloc şi localităţile din apropiere. Aceştia vor putea 

beneficia acum de anumite servicii de specialitate: evaluare, intervenţie psihologică, intervenţie 

logopedică şi activităţi de sprijin. Scopul centrului este acela de a creşte gradul de participare şi 

incluziune socială a copiilor pentru o şansă egală în educaţie. 

Centrul „ Pentru un zâmbet de copil” este o realizare în cadrul proiectului „Pentru un zâmbet 

de copil”, finanţat de Open Society Institute MHI, în colaborare cu: Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Timiş, Primăria şi Consiliul Local Maşloc, Fundaţia Forderverein Rumanienhilfe 

Marpingen şi Smithfield Ferme. 

Inaugurarea oficială a centrului va avea loc vineri. 
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Smithfield Ferme a finantat deschiderea unui centru de educatie speciala  

 

Compania a oferit 8.400 RON pentru infiintarea unui centru de reintegrare 

educationala a copiilor cu nevoi speciale din comuna Masloc.  

Smithfield Ferme, una din filialele grupului american Smithfield Foods, a 

participat in calitate de sponsor la deschiderea unui centru de reintegrare educationala, in una din 

comunitatile in care este prezenta - comuna Masloc.  

Centrul, denumit ”Pentru un zambet de copil” a fost deschis de 

Fundatia de Abilitare ”Speranta”, in colaborare cu scoala din localitate si 

Consilul Local. De serviciile acestuia vor beneficia 60 de copii cu 

dizabilitati sau diverse tulburari de comportament, atat din scoala din 

Masloc, cat si din gradinitele si scolile din satele invecinate.     

Scopul centrului este sa contribuie la reintegrarea educationala a acestor 

copii, care in alta situatie nu s-ar fi putut descurca in sistemul normal de invatamant.  

Pentru asta, o serie de specialisti se vor ocupa de evaluarea copiilor, ii vor ajuta sa-si dezvolte 

abilitatile de vorbire si invatare si le vor oferi sprijin psihologic. Totodata ei le vor oferi 

consiliere atat parintilor acestor copii, cat si profesorilor lor.  

Smithfield Ferme a sponsorizat centrul cu 8.400 RON, bani care vor fi folositi pentru achizitia de 

materiale didactice speciale. De asemenea, cu ocazia deschiderii oficiale, compania a oferit 

pachete cu fructe, dulciuri, sepci si tricouri copiilor din centru.  

 

Andrada Calancea, PR Manager Smithfield Ferme, spune despre implicarea companei sale in 

aceasta initiativa:  

”Smithfield Ferme a sprijinit deschiderea centrului Un zambet de copil inca din faza 

de proiect, colaborand cu reprezentantii scolii Masloc si ai Fundatiei Speranta. 

Suntem onorati ca putem sprijini in acest fel cresterea gradului de participare si 

incluziune sociala a elevilor cu cerinte educative speciale, asigurand fiecarui copil 

sanse egale la educatie.” 

Centrului mai beneficiaza de finantare din partea Open Society Institute MHI si a Fundatiei 

Forderverein Rumanienhilfe Marpingen si a fost realizat in parteneriat cu Inspectoratul Scolar 

Judetean Timis, Primaria si Consiliul Local Masloc si Scoala I-VIII Masloc.  

Informatii suplimentare se pot gasi pe site-urile: www.fastm.ro si www.copil-speranta.ro 

Despre Smithfield Ferme 

 

Din 2004, cand a intrat pe piata romaneasca, Smithfield Ferme a investit in 

operatiunile sale din Romania peste 500 milioane USD. Astazi, compania 

opereaza 45 de ferme de porci in 30 de comune si orase, din judetele Timis si Arad.  

Conform strategiei sale de CSR, compania are o implicare activa in comunitatile unde este 

prezenta. Smithfield Ferme investeste in protectia mediului, promovarea agriculturii organice, 

sprijinul studentilor si elevilor si promovarea traditiilor locale. Mai multe informatii despre 

proiectele de CSR ale companiei puteti gasi pe pagina dedicata acestora. 

http://www.smithfieldfoods.com/
http://www.fastm.ro/?page=9
http://www.fastm.ro/
http://www.copil-speranta.ro/
http://www.smithfieldferme.ro/
http://www.smithfieldferme.ro/responsabilitate.html
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Smithfield Ferme sprijină deschiderea noului centru pentru copiii cu cerinţe 

educative speciale din Maşloc  
 

Compania Smithfield Ferme a sprijinit financiar înfiinţarea Centrului 

pentru copiii cu cerinţe educative speciale (C.E.S) „Pentru un zâmbet de 

copil”din localitatea Maşloc, centru care a fost deschis vineri, 12 

februarie, împreună cu Fundaţia de Abilitare „Speranţa”, Şcoala cu 

clasele I-VIII Maşloc şi Consiliul Local Maşloc.  

Centrul din Maşloc este al doilea din judeţul Timiş, fiind deschis după 

modelul centrului „Porţi deschise” din localitatea Comloşu Mare şi se doreşte a fi un exemplu de 

urmat pentru alte primării şi şcoli din mediul rural, care doresc să sprijine incluziunea şcolară şi 

socială a copiilor cu dizabilităţi, astfel încât ei să înveţe la cea mai apropiată şcoală din 

comunitatea din care fac parte. 

 Alături de Smithfield Ferme, au mai participat la acest proiect Open Society Institute MHI, 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, Primăria şi Consiliul Local Maşloc şi Fundaţia Forderverein 

Rumanienhilfe Marpingen. 

 „Suntem onoraţi că putem sprijini în acest fel creşterea gradului de participare şi incluziune 

socială a elevilor cu cerinţe educative speciale, asigurând şanse egale în educaţie a fiecărui copil. 

Implicarea noastră constantă în cadrul comunităţilor în care ne desfaşurăm activitatea este o 

responsabilitate pe care ne-o asumăm cu mândrie”, declară Andrada Calancea, PR Manager 

Smithfield Ferme.  

Pe parcursul unui an de zile, centrul „Pentru un zâmbet de copil” va derula o serie de activităţi cu 

scop recuperator pentru micuţii elevi. 60 de copii cu C.E.S. care frecventează grădiniţele, Şcoala 

cu clasele I-VIII Maşloc şi şcolile din satele arondate, vor beneficia astfel de servicii de 

specialitate (evaluare, intervenţie psihologică, intervenţie logopedică şi activităţi de sprijin). 

Statisticile arată că 82% dintre elevii cu dizabilităţi incluşi în şcolile obişnuite întâmpină 

probleme serioase de învăţare, 8% abandonează şcoala, 10% nu au văzut niciodată o sală de 

clasă. Raportul de monitorizare EUMAP cu privire la educaţia copiilor cu dizabilităţi din 

România, specifică absenţa serviciilor de sprijin din mediul rural cu precădere şi inexistenţa unui 

program naţional de formare pentru cadrele didactice.  

„Deschiderea centrului de la Maşloc, cel de al doilea centru din judeţ, va răspunde nevoilor reale 

de sprijin în promovarea educaţiei incluzive. Cadrele didactice au fost cuprinse deja într-un 

program de formare de 89 de ore pentru dobândirea de noi competenţe şi strategii didactice în 

activitatea didactică cu aceşti copii”, declară Letiţia Baba, directorul Fundaţiei de Abilitare 

„Speranţa”. 

 Fundaţia de Abilitare „Speranţa” este o organizaţia neguvernamentală care se adresează copiilor 

cu dizabilităţi şi familiilor acestora, pentru integrarea lor în comunitate şi dreptul la o educaţie 

nediscriminatorie. Fundaţia de Abilitare “Speranţa” a desfăşurat muncă de pionierat prin 

derularea mai multor proiecte în domeniul intervenţiei timpurii, educaţiei incluzive, reţelei de 

educaţie incluzivă etc. A înfiinţat servicii de sprijin pentru copiii cu dizabilităţi: ”Centrul de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională „Speranţa”; Centrul „Porţi deschise”din Comloşu Mare şi 

acum, Centrul „Pentru un zâmbet de copil” din localitatea Maşloc. 

http://www.ziuadevest.ro/actualitate/7269-smithfield-ferme-sprijin-deschiderea-noului-centru-pentru-copiii-cu-cerine-educative-speciale-din-maloc.html
http://www.ziuadevest.ro/actualitate/7269-smithfield-ferme-sprijin-deschiderea-noului-centru-pentru-copiii-cu-cerine-educative-speciale-din-maloc.html
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 Smithfield Ferme. Din 2004, când a intrat pe piaţa românească, Smithfield Ferme a investit în 

operaţiunile sale din România peste 500 milioane USD. Astăzi, în România compania operează 

45 de ferme active în judeţele Timiş şi Arad, cu un total de 47.500 de scroafe care produc 

850.000 de purcei anual. Compania activează pe raza a peste 30 de comune şi oraşe, contribuind 

anual la bugetul acestor localităţi cu sume importante care, în cazul celor mai mici, reprezintă o 

mare parte din totalul taxelor şi impozitelor încasate de către consiliile locale. De asemenea, 

compania dezvoltă un număr important de proiecte de responsabilitate socială, implicându-se 

activ în viaţa comunităţilor locale în zonele unde operează. 

 Informaţii suplimentare se pot găsi pe site-urile :www.fastm.ro şi www.copil-speranta.ro. 

 

http://www.copil-speranta.ro/
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Un nou centru pentru copiii cu cerinţe educative speciale în mediul rural 

Fundaţia de Abilitare „ Speranţa”, Şcoala cu clasele I-VIII Maşloc şi Consiliul Local Maşloc, 

au deschis in data de 12 februarie, Centrul de sprijin pentru copii cu cerinţe educative speciale 

(C.E.S) „Pentru un zâmbet de copil”din localitatea Maşloc. 
  

Centrul din Maşloc este al doilea din judeţul Timiş, fiind deschis după modelul centrului “Porţi 

deschise” din localitatea Comloşu Mare şi se doreşte a fi un exemplu de urmat pentru alte 

primării şi şcoli din mediul rural, care doresc să sprijine incluziunea şcolară şi socială a copiilor 

cu dizabilităţi, astfel încât ei să înveţe la cea mai apropiată şcoală din comunitatea din care fac 

parte. 

  

Pe parcursul unui an de zile, centrul „Pentru un zâmbet 

de copil” va derula o serie de activităţi cu scop 

recuperator pentru micuţii elevi. 60 de copii cu 

C.E.S.care frecventează grădiniţele, Şcoala cu clasele I-

VIII Maşloc şi şcolile din satele arondate, vor beneficia 

astfel de servicii de specialitate (evaluare, intervenţie 

psihologică, intervenţie logopedică şi activităţi de 

sprijin).  

  

Centrul este finanţatde Open Society Institute MHI, în 

colaborare cu:Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, Primăria şi Consiliul Local Maşloc, 

Fundaţia Forderverein Rumanienhilfe Marpingen şi Smithfield Ferme. 
  

„Deschiderea centrului de la Maşloc, cel de al doilea centru din judeţ, va răspunde nevoilor 

reale de sprijin în promovarea educaţiei incluzive. Cadrele didactice au fost cuprinse deja într-

un program de formare de 89 de ore pentru dobândirea de noi competenţe şi strategii didactice 

în activitatea didactică cu aceşti copii”, declară Letiţia Baba, directorul Fundaţiei de Abilitare 

„Speranţa”. 

  
Statisticile arată că 82% dintre elevii cu dizabilităţi incluşi în şcolile obişnuite întâmpină 

probleme serioase de învăţare, 8% abandonează şcoala, 10% nu au văzut niciodată o sală de 

clasă. Raportul de monitorizare EUMAP cu privire la educaţia copiilor cu dizabilităţi din 

România, specifică absenţa serviciilor de sprijin din mediul rural cu precădere şi inexistenţa unui 

program naţional de formare pentru cadrele didactice. 

  

La deschiderea centrului au participat reprezentanţi ai autorităţilor locale şi centrale: Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, directori de 

şcoli, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale. De asemenea, au participat şi 

reprezentanţi ai finanţatorilor - Open Society Institut MHI Budapesta, Smithfield Ferme şi 

Organizaţiei Forderverein Rumanienhilfe Marpingen. 
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„Suntem onoraţi că putem sprijini în acest fel creşterea gradului de participare şi incluziune 

socială a elevilor cu cerinţe educative speciale, asigurând şanse egale în educaţie a fiecărui 

copil. Implicarea noastră constantă în cadrul comunităţilor în care ne desfaşurăm activitatea 

este o responsabilitate pe care ne-o asumăm cu mândrie”, declară Andrada Calancea, PR 

Manager Smithfield Ferme. 

 


