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COMUNICAT DE PRESĂ
DO-RE-MI și emoții de copii – lansare de proiect
Un proiect al Fundației de Abilitare Speranța ce se derulează în perioada 1.12.2019-31.08.2020,
finanțat prin Programul MOL Pentru sănătatea copiilor organizat de către Fundaţia pentru
Comunitate din fondurile puse la dispoziţie de MOL România.
Fundația de Abilitare ”Speranța” a lansat un nou proiect prin care 20 de copiii beneficiază gratuit de
terapie prin muzica. În acest proiect ne dorim să continuăm intervenţia terapeutică prin muzică pentru
copiii cu întârzieri în dezvoltare din judeţul Timiş, fiind singurii din zona de vest a României care
aplică această terapie respectând modalităţile eficiente, bazate pe studii de specialitate.
Scopul proiectului este de a dezvolta abilităţile emotionale, motrice, cognitive, de comunicare, captarea
şi menţinerea atenţiei, încurajarea și dezvoltarea abilității de a imitaţa, a memoriei, a controlului
intenţional şi autocunoaşterea a copiilor cu dizabilitati prin intermediul muzicii, ritmului şi dansului
pentru copii cu dizabilități sau decalaj în dezvoltare.
În legătură cu specificul activității și beneficiile terapiei prin muzică, Monica Rotaru, coordonatorul
proiectului, afirmă:
”Atelierele de muzică ce vor avea loc vor invita copiii să-și descopere latura creativă, să se exprime
prin intermediul sunetelor, să asculte și să interacționeze unii cu alții, creând un dialog muzical cu
ajutorul instrumentelor puse la dispoziție: tobe, xilofon, tamburină, maracas, castaniete, shakere,
clopoței și altele. Muzica produsă de copii, instrumental și vocal, activează zone ale creierului ce sunt
responsabile de dezvoltarea lingvistică, ajutând astfel la exersarea articulării sunetelor, a silabelor si
a limbajului. Receptarea şi interpretarea unei bucăți muzicale are efecte benefice și în alte sfere,
stimulând imaginaţia şi creativitatea, evocând emoții și reducând stresul psiho-fiziologic”.
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Despre terapia prin muzică (muzicoterapie)
Formă particulară de terapie, muzicoterapia utilizează sunetul și muzica, sub toate formele sale, în
vederea promovării, menținerii și restaurării sănătății mentale, fizice și emoționale. Terapia prin
muzică este un remediu eficient în afecțiuni psihice, cognitive, emoționale și motrice, cu rezultate
demonstrate în cazul copiilor cu dizabilităţi în învăţare, autism sau tulburări comportamentale.
Muzicoterapia este benefică și adulţilor cu depresii sau traume de anxietate, dar și persoanelor vârstnice
cu Parkinson sau demenţă.
Fundaţia de Abilitare “Speranţa” este singura organizaţie din zona de vest a României unde se
desfăşoară terapia prin muzică pentru copiii cu diverse dizabilităţi.
Despre Fundaţia de Abilitare “Speranţa”
Fundaţia de Abilitare „Speranţa”(FAS) este organizaţie neguvernamentală cu aproape 25 de ani de
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.
Prin activitatea sa, FAS a adus ȋn atenţia opiniei publice și a autorităţilor competențe o problematică
sensibilă și puţin cunoscută, care, trecută cu vederea, poate afecta semnificativ calitatea vieţii copiilor
și a familiilor acestora. De-a lungul timpului, FAS s-a implicat la nivel local, ȋn sprijinirea copiilor,
prin oferirea de servicii directe adresate copiilor, părinţilor și cadrelor didactice. Ȋn ultimii ani, am făcut
pasul către un alt nivel, ȋnregistrând impact la nivel naţional, prin elaborarea de politici educaţionale
adecvate, elaborând chiar Metodologia de înfiinţare, organizare și funcţionare a Centrelor de Abilitare
și Suport Educaţional pentru copii și tineri (C.A.S.E.).

Evoluția proiectului poate fi urmărită pe site-ul www.fundatia-speranta.ro și pe pagina noastră de
facebook: www.facebook.com/FundatiaDeAbilitareSperanta.

