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Copii cu dizabilităţi din Timiş - ajutaţi de o fundaţie  
Scris de Sorin Marascu  

 

Fundaţia de Abilitare „Speranţa” organizează, vineri, 4 iunie, de la ora 12:00, la  hotelul Casa  de 

la Rosa din Timişoara, cea de-a XII-a ediţie a conferinţei „Parteneriat pentru educaţia incluzivă”, 

în cadrul Proiectului "Pentru un zâmbet de copil". Fundaţia de Abilitate "Speranţa" luptă 

împotriva îndrumării copiior cu dizabilităţi spre şcoli speciale şi vrea includerea micuţilor în 

şcolile normale. Pentru acest lucru este nevoie de părinţi care să îşi înţeleagă copiii, de profesori 

care să ştie cum să se poarte cu astfel de elevi şi o comunitate care să ştie să îi aprecieze pe cei 

mai tineri dintre ei. Proiectul" Pentru un zâmbet de copil" este finanţat de către Open Society 

Institute MHI, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş, Primăria şi Consiliul 

Local Maşloc, Fundaţia Forderverein Rumanienhilfe Marpingen şi Smithfield Ferme. 
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Parteneriat pentru educaţia incluzivă 
 

Fundaţia de Abilitare „Speranţa” a organizat cea de-a XII-a ediţie a Conferinţei „Parteneriat 

pentru educaţia incluzivă”, conform Proiectului „Pentru un zâmbet de copil”. Dacă anul trecut s-

a enunţat intenţia de a înfiinţa un Centru de sprijin la Maşloc, reprezentanţii fundaţiei au anunţat 

acum că există deja primele rezultate. „Echipa noastră urmăreşte promovarea educaţiei incluzive 

în mediul rural prin dezvoltarea de servicii comunitare adresate copiilor cu dizabilităţi. 
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Speranţă pentru educaţie 

de Ioana Ciurlea  

Copii trebuie să rămână în şcoală chiar dacă au deficienţe de 

învăţare. Tocmai din acest motiv Fundaţia de Abilitare „Speranţa” a deschis în comuna timişeană 

Maşloc un centru de sprijin pentru elevii cu dificultăţi. Beneficiari sunt copiii care provin din 

familii dezorganizate şi sărace, care nu pot învăţa în acelaşi ritm cu colegii lor sau au defiecienţe 

de exprimare. Reprezentanţii fundaţiei îi ajută pe copii să se intregreze în şcolile normale, de 

masă prin proiectul „Zâmbet de copil”. 

45 de elevi cu deficienţe frecventează din luna octombrie a anului trecut centrul de sprijin 

Zâmbet de Copil de la Maşloc. Aici, elevii care au acumulat lacune în primii ani de şcoală, nu 

pot ţine ritmul cu colegii lor, sau nu primesc sprijin de învaţare în familie, primesc ajutor de la 

pedagogi, logopezi şi psihologi. Specialiştii lucrează cu maximum doi elevi odată, după un orar 

bine stabilit. 

Prin centrele de sprijin, reprezentanţii Fundaţiei „Speranţa” înceacă să îi integreze pe elevi cu 

dificultăţi cognitive în învăţământul de masă. Fără sprijin specializat aceşti copii ar putea ajunge 

în şcoliile speciale sau, mai rău, să abandoneze studiile. 

Specialiştii încearcă deopotrivă să-i detemine pe profesori să-şi schimbe atitudinea si să-i accepte 

pe copiii cu probleme în clasele lor. Un alt centru de sprijin mai există la Comloşu Mare, iar 

următoarele două se vor deschide la Pişchia şi în Timişoara. 
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Speranta pentru educatie 

Copii trebuie sa ramana in scoala chiar daca au deficiente de invatare. Tocmai din acest motiv 

Fundatia de Abilitare "Speranta" a deschis in comuna timiseana Masloc un centru de sprijin 

pentru elevii cu dificultati. Beneficiari sunt copiii care provin din familii dezorganizate si sarace, 

care nu pot invata in acelasi ritm cu colegii lor sau au defieciente de exprimare. Reprezentantii 

fundatiei ii ajuta pe copii sa se intregreze in scolile normale, de masa prin proiectul "Zambet de 

copil". 

45 de elevi cu deficiente frecventeaza din luna octombrie a anului trecut centrul de sprijin 

Zambet de Copil de la Masloc. Aici, elevii care au acumulat lacune in primii ani de scoala, nu 

pot tine ritmul cu colegii lor, sau nu primesc sprijin de invatare in familie, primesc ajutor de la 

pedagogi, logopezi si psihologi. Specialistii lucreaza cu maximum doi elevi odata, dupa un orar 

bine stabilit. 

Prin centrele de sprijin, reprezentantii Fundatiei "Speranta" inceaca sa ii integreze pe elevi cu 

dificultati cognitive in invatamantul de masa. Fara sprijin specializat acesti copii ar putea ajunge 

in scoliile speciale sau, mai rau, sa abandoneze studiile. 

Specialistii incearca deopotriva sa-i detemine pe profesori sa-si schimbe atitudinea si sa-i accepte 

pe copiii cu probleme in clasele lor. Un alt centru de sprijin mai exista la Comlosu Mare, iar 

urmatoarele doua se vor deschide la Pischia si in Timisoara. 
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Titlu : AURA DANIELESCU 

 

Caption : Aura Danielescu, directorul 

Scolii cu clasele I-VIII Masloc, la cea 

de-a XII-a editie a Conferintei 

'Parteneriat pentru educatia incluziva', 

organizata de Fundatia de abilitare 

'Speranta' in cadrul Proiectului 'Pentru 

un zambet de copil', la Timisoara. 
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LETITIA BABA 

 

Caption : Letitia Baba, director al Fundatiei 'Speranta', la cea de-a XII-a editie a Conferintei 

'Parteneriat pentru educatia incluziva', organizata de Fundatia de abilitare 'Speranta' in cadrul 

Proiectului 'Pentru un zambet de copil', la Timisoara. 
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CONFERINTA 'PARTENERIAT PENTRU EDUCATIA INCLUZIVA' - TIMISOARA 

Caption : Cea de-a XII-a editie a Conferintei 'Parteneriat pentru educatia incluziva', organizata 

de Fundatia de abilitare 'Speranta' in cadrul Proiectului 'Pentru un zambet de copil', la Timisoara. 
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Coras Ardelean, viceprimar al comunei Masloc, la cea de-a XII-a editie a Conferintei 'Parteneriat 

pentru educatia incluziva', organizata de Fundatia de abilitare 'Speranta' in cadrul Proiectului 

'Pentru un zambet de copil', la Timisoara. 

 
 

 



 

Maria Stefan, reprezentant al Ministerului Educatiei, la cea de-a XII-a editie a Conferintei 

'Parteneriat pentru educatia incluziva', organizata de Fundatia de abilitare 'Speranta' in cadrul 

Proiectului 'Pentru un zambet de copil', la Timisoara. 

 

 

 


