
 
 

 

 

 

Cooperare dincolo de frontiere.  

Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră Romania-Serbia este finanțat de Uniunea Europeană prin 

Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) şi cofinanţat de statele partenere în program. 

Proiectul Împreună pentru o comunitate  

incluzivă – Ghid de bune practici 

Proiectului Împreună pentru o comunitate incluzivă, finanțat în cadrul 

Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, Cod e-

MS: RORS 17 se apropie de final, aducând în atenţia publicului larg rezultatele bune 

care aduc sprijin şi bucurie comunităţii din zona de graniţă. 

Ajutorul adus comunității de frontieră, mai exact din zona Banloc, Livezile și 

Plandiște este marcat de această dată prin realizarea unui Ghid de bune practici. 

Această carte va putea fi folosită de profesori în şcoli pentru a-i ajuta în activităţile 

de dezvoltare a copiilor. Gidul este conceput special pentru o creştere favorabilă a 

incluziunii.   

Trei instituții și-au dat mâna și au adus un sprijin real pentru 500 de copiii, și 

celor responsabili de dezvoltarea lor. Este vorba despre Fundația de Abilitare 

Speranța, Organizația Salvați Copiii– Filiala Timiș și Primăria Plandiste, Serbia.    

Scopul nostru a fost de a crește nivelul de incluziune socială, educațională si 

culturală pentru copii,  aparținând grupurilor defavorizate din zona de frontieră și am 

dovedit ce acest lucru este posibil.  

Proiectului Împreună pentru o comunitate incluzivă se încheie in luna 

decembrie 2018 şi este marcat printr-un eveniment de final.  

Bugetul total al proiectului: 234043,95 EUR, Cofinantare UE: 219835,78, 

Perioada de implementare: 23.06.2017 - 23.12.2018. în cadrul The Interreg - IPA 

CBC Romania – Serbia Programme. 

DESPRE PARTENERI:  

Fundația de Abilitare Speranța 

Fundația de Abilitare Speranța este o organizație resursă și suport pentru 

realizarea incluziunii sociale si educaționale, cu  peste 25 de ani de e activitate în 

sprijinul copiilor cu nevoi speciale şi al familiilor acestora, având ca misiune 

includerea acestor copii ȋn școli și grădiniţe obișnuite, precum și schimbarea 

mentalităţii și atitudinii faţă de ei. 
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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.  

Primăria Plandiste din Serbia, este o instituție care 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 toate 

domenile.  

 

 

 

 

 
Manager de proiect: psih. Sebastian Bilanin      
Fundaţia de Abilitare “Speranţa”  
Timişoara, str. Aurel Popovici Nr. 17  
contact@fundatia-speranta.ro  
www.fundatia-speranta.ro 
 


