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supereroiprintrenoi.ro este o comunitate a celor ce iubesc o persoană cu 
nevoi speciale. Din 2015, prin intermediul poveştilor personale, ne încurajăm şi 
povestim şi altora despre viaţa mână în mână cu dizabilitatea sau boala rară a 
cuiva drag.

părinți
medici

terapeuți

jurnaliști

autorități

voluntari

familii

psihologi



Anul 2018 a fost unul 
dintre cei mai frumoși 
pentru noi. 

Nu pentru ca ni s-au îndeplinit vise 
nebunești, precum Concertul 
încetișor pentru copiii cu 
nevoi speciale, proiecții de 
film în București, Buzău și 
Craiova, un atelier de lectură 
adaptat senzorial și câte și mai 
câte, dar mai ales pentru că am 
fost înconjurați de oameni. Tot 
ceea ce am făcut a fost cu dragoste 
față de copiii cu dizabilități și 
familiile lor. 



Filmele Olgăi, al doilea an. 15 
proiecții în București. 

Doi parteneri- Happy Cinema și 
Cinema Europa. Aproximativ 900 de 
beneficiari. Trei orașe în care se 
organizează proiecții de film accesiblizate 
persoanelor cu dizabilități neurocognitive: 
București - Happy Cinema, Buzău- 
Happy Cinema și Craiova- Cinema Patria, 
în parteneriat cu asociația Zâmbetul Evei- 
Eva merge la film.



proiecția Coborâm la prima la #filmeleOlgai
Cu Tedy Necula, Ela Ionescu și o bună parte din actori prezenți în sală pentru o 
sesiune live de Q&A



Am publicat singurul Ghid pentru 
accesiblizarea proiecțiilor de film 
pentru persoanele cu dizabilități din România.



Colțul de liniște - 
locul în care copiii 
suprastimulați de 
atmosfera din sala de 
cinema se pot odihni, a 
fost realizat exclusiv cu 
ajutorul donațiilor 
susținătorilor asociației, atât 
pe cel din București cat și pe 
cele din țară. Sponsorizare 
banner firma Webgrow.



un partener nou pentru Filmele Olgăi-Cinema 
Europa București. 
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Formare personal instituții 
culturale: la București, Happy 
Cinema, parteneriat cu asociația 
AITA și Cinema Europa; La Craiova, 
formare personal Cinema Patria și trupa 
de teatru Corabia lui Barba deasă- 
parteneriat cu asociația Zambetul 
Evei; la Buzău, cinema Happy Cinema, 
parteneriat cu Centrul pentru 
Educație incluzivă Buzău.



Un atelier de lectură adaptat 
copiilor cu nevoi speciale, 
susținut împreună cu Asociația De basm, 
(Iulia Iordan și Cris Radu), la Muzeul 
Naţional al Literaturii Române 



Primul Concert încetișor, adică blând și bun cu 
spectatorii cu dizabilităti senzoriale și cognitive, alături de 
trupa trei parale, la Clubul Țăranului. Parteneriat Pyramid 
Learning Center, prin Lili Covaci 60 persoane 
participante



Formare continuă proprie. Am participat la: 
  
#audiencedevelopment, cu Tsveta 
Andreeva, prin Formare Culturală & 
#EuropeanCulturalFoundation. S-a lucrat pe 
studii de caz-#filmeleolgai fiind unul 
dintre ele. Am avut colegi actori, pictori, 
formatori culturali iar toate ideile lor despre 
cum putem organiza evenimente și mai 
incluzive pe viitor au fost mind opening! 

cum ne putem folosi 
creativitatea în muzee de la Linda 
Norris, la Muzeul Național al Hărților și Cărții 
Vechi. "Muzeele și spațiile de expoziție pot fi 
o armă pentru justiție socială."



Ilustrații pentru cei ce nu au 
copii cu nevoi speciale dar vor 
să întindă o mână de ajutor.

Ideea a venit în urma unei discuții pe 
care am avut-o pe pagina Supereroi 
printre noi despre cuvintele pe care 
noi, părinți ai copiilor cu dizabilități, 
am avea nevoie să le auzim uneori.



PARTENERIATE: 
MNAC,  Asociația De Basm,  Happy 
Cinema, Cinema Europa, AITA, 
Centrul Scolar pentru Educație 
incluzivă Buzău, Asociația Zâmbetul 
Evei, DGASPC Dolj 



FINANȚARE: 

Venit total 2018
6500€

redirecționare impozit 
persoane fizice 2%

950€

sponsorizări companii (Floro.ro)

+ donații recurente sau individuale persoane fizice

1000€


