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LANSARE PROIECT 

Împreună pentru o comunitate incluzivă 

 

Pentru Fundația de Abilitare Speranța, Organizația Salvați Copiii – Filiala Timiș 

din România și Primăria Plandiște din Serbia, granițele dispar atunci când vine vorba 

de sprijinirea celor care au nevoie. Uniți în dorința de dezvoltare a nivelului de 

incluziune socială, educațională și culturală pentru copii aparținând grupurilor 

dezavantajate din comunitatea locală transfrontalieră româno sârbă din Banloc, 

Livezile și Plandiște, cei trei parteneri își folosesc experiența pentru a aduce sprijin 

intregii comunități, în special celor peste 500 de copii și celor responsabili de 

dezvoltarea lor într-un mod armonios.  

 Împreună avem plăcerea de a vă anunța lansarea Proiectului Împreună pentru 

o comunitate incluzivă, finanțat în cadrul Programului INTERREG IPA de Cooperare 

Transfrontalieră România-Serbia, Bugetul total al proiectului: 234043,95 EUR, 

Cofinantare UE: 219835,78, Perioada de implementare: 23.06.2017 - 23.12.2018.  

 

Evenimentul va avea loc miercuri, 2 august 2017, la hotel Check Inn, Timișoara (str. 

Miorița, nr. 11-13, Timișoara, GPS: lat 45.750504, long 21.245509500000026), începând 

de la ora 15. 

 “Deși legislaţia şi politica din România și Serbia asigură dreptul la participare, 

implicare socială și educaţie al tuturor copiilor, o serie de factori constituie bariere în 

incluziunea socială, educațională și culturală, mai ales pentru copiii din mediul rural, 

minorități etnice, copiii din medii sărace, din zona de graniță, copiii cu cerințe 

educaționale speciale sau dizabilități, copii rămași singuri acasă, migranți, aceștia 

constituind un grup dezavantajat cu un înalt risc de excludere socială, educațională și 

culturală” – a declarat despre necesitatea acestei mobilizări psihologul Sebastian Bilanin, 

managerul de proiect. 

 

Astfel, pornind de la nevoile reale ale comunității de frontieră, pentru cei trei 

parteneri nu există granițe atunci când vine vorba despre copiii care au nevoie de 

sprijin. Ne propunem ca peste 500 de copii, cadre didactice, întreaga comunitate din 

Banloc și Livezile, România și Plandiște, Serbia să învețe să înfrunte problemele, să 

întrebe și să primească răpunsuri pentru ca întreaga comunitate să devină una 

incluzivă. Împreună ne dorim să sprijinim creșterea nivelului de incluziune socială, 
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educațională si culturală pentru copii,  aparținând grupurilor defavorizate din zona de 

frontieră. 

La eveniment sunt invitate persoanele direct implicate în proiect, care se vor 

bucura de sustinerea noastră și cu care vom începe o muncă cu un scop precis pentru 

o viață mai bună, persoane cheie la nivelul comunității, autorități locale, conducători 

de instituții publice, ONG-uri din România și Serbia. 

 

DESPRE PARTENERI:  

 

Fundația de Abilitare Speranța 

Cu o experiență de peste 25 de ani în domeniul serviciilor de sprijinire, abilitare  și 

reabilitare a copiilor cu dizabilități și nevoi speciale, informarea, consilierea și sprijinirea 

părinților și cadrelor didactice, precum și implicarea în recunoașterea dreptului la 

educația incluzivă a copiilor din România, Fundația de Abilitare Speranța este o 

organizație resursă și suport pentru realizarea incluziunii sociale si educaționale 

Organizația Salvați Copiii – Filiala Timiș este o organizaţie de utilitate publică cu 

peste 25 de ani de activitate, a cărei misiune este de a garanta egalitatea de şanse 

pentru toţi copiii, indiferent de mediul din care acestia provin, prin programe dedicate 

atât copiilor, cât şi părinţilor şi specialiştilor. În tot acest timp ne-am dedicat copiilor 

aflaţi în situaţii vulnerabile: copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, copii aflaţi în 

risc de abuz, copii aflaţi în risc de exploatare, copii ce provin din medii socio-

economice precare etc. 

Primăria Plandiște din Serbia are o experiență îndelungată în gestionarea 

multiculturalității etnice și religioase pentru copii și tineri și a cărei prioritate în ultimii 

ani a fost organizarea și implicarea în activități de tineret în următoarele domenii: 

tineret și sport, educație și informare,  cultură și timp liber, ecologie, sănătate și 

asistență socială, securitate, ocuparea forței de muncă, turism, societatea civilă. 

 

Manager de proiect: psih. Sebastian Bilanin     Data: 31.07.2017 

Fundaţia de Abilitare “Speranţa”  

Timişoara, str. Aurel Popovici nr. 17  

Email: contact@fundatia-speranta.ro  

www.fundatia-speranta.ro 


