
Raport de activitate
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supereroiprintrenoi.ro 
Suntem o comunitate a persoanelor cu 
dizabilități și a celor ce cred in drepturile lor.



25 de voluntari

Buget anual 2019

13.000 eur
Din donații, sponsorizări și granturi

Din 2015
Promovăm incluziunea socială a persoanelor 
cu dizabilități prin intermediul evenimentelor 
culturale accesiblizate și al poveștilor personale.



Filmele Olgăi  
Proiecții de film în condiții prietenoase 
copiilor si tinerilor cu dizabilități și  
familiilor acestora.  
Eveniment lunar recurent - 22 ediții 
București & Buzău.

Parteneri: Happy Cinema și Cinema Europa

Ediție specială: “La cinci pași de tine” 
București / noiembrie 2019 
Proiecție de film urmată de o sesiune de 
întrebări și răspunsuri cu Mihăiță Bariz        
/ Asociația „Înving fibroza chistică”.  
 

peste 800 de beneficiari
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Cum putem accesibiliza 
activitățile culturale pentru 
persoanele cu deficiențe 
neurocognitive. 
+ panel de discuții.
București / martie 2019 

Invitat - profesor Roger Ideishi, SUA. 
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  CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ  

Conferința a fost filmată integral și publicată, în regim       , pe canalul YouTube al asociației.

90 de participanți

2 zile de conferință

traducere simultană

https://www.youtube.com/channel/UCqxClrIc9x-5ws2Z64ppawA/featured


Filmele Olgăi  
Proiecții de film în condiții prietenoase 
copiilor si tinerilor cu dizabilități și 
familiilor acestora.  
Eveniment lunar recurent - 22 ediții 
București & Buzău.
Ediție specială: “La cinci pași de tine”, 
noiembrie, 2019. 
Proiecție de film urmată de o sesiune 
de întrebări și răspunsuri cu Mihăiță 
Bariz (Asociația „Înving fibroza 
chistică”).  
 

Peste 800 de beneficiari

Raport de activitate - 2019

@ Club Expirat, București.

  CONCERTE ACCESIBILIZATE ȘI INCLUZIVE   

Help Me Be A Rockstar #3  

iunie 2019

Nu Stau Acasă #1 

septembrie 2019

În parteneriat cu:  

Asociația Help Me Be A Rockstar și  
Lavinia Chițu / interpret în limbajul semnelor.

interpretare live, pe scenă,  
în limbajul semnelor
7 trupe / 3 artiști cu dizabilități invitați
260 beneficiari (persoane cu dizabilități, 
familia și prietenii lor)

FOTO Mani Gutau



Arts & Disability  

Lucrări aparținând copiilor și tinerilor 
cu dizabilități sau părinților acestora, 
despre viața mână în mână cu 
dizabilitatea.

12 artiști profesioniști  
și amatori.

Conferința Unlimited Connects
Cardiff / noiembrie 2019

Conferința a reunit artiști, organizații 
artistice, și reprezentanți ai festivalurilor și 
locațiilor culturale pentru a discuta despre 
accesibiliate și artă coordonată de către 
artiști cu dizabilități. 

Participanții au asistat la discuțiile 
panelului, la prezentările artiștilor 
Unlimited Comissions, au avut ocazia 
să intâlnească noi colaboratori și să 

vadă lucrări ale artiștilor cu dizabilități 
prezentate la eveniment. 

Diversity Week, by British Council România
In parteneriat cu: British Council România  

/ decembrie 2019

Forumul Academiei schimbării
Organizator: Centrul Cultural Clujean
/ noiembrie 2019

Ruxandra Mateescu a facilitat atelierul  
Cât de pregătite sunt organizațiile 
culturale pentru publicul cu 

dizabilități. 

S-a discutat despre tipurile de abordări 
ale dizabilității care pot defini modul în 
care organizațiile culturale se raportează 
la publicul cu dizabilități.
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  PARTICIPĂRI ȘI ATELIERE   FORMARE PROPRIE 

Atitudinea contează! 

Workshop pentru managerii culturali 
și organizatorii de evenimente despre 
cum putem organiza un concert live 
incluziv și accesibilizat.

20 de participanți

FOTO academiaschimbarii.ro
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Party Încetișor  
One Good Deed #5  

București / iulie 2019

Petrecere cu DJ, dans și cockatails 
pentru tineri cu dizabilități 
intelectuale și părinții lor, într-un 
spațiu public. 

Cu sprijinul  

Laurei Zaharia și Mircea Chițu

40 beneficiari Texte publicate pe site: 7

Materiale video pe YouTube: 2

 PUBLICAȚII 
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Petrecere de Crăciun
București / decembrie 2019

30 de copii  
au primit cadouri sub bradul 

cafenelei Happy Cinema.
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Sponsori:Parteneri:

Mulțumim susținătorilor noștri

Sponsorizări către: Asociația părinților copiilor autiști din Bacău



Cum poți contribui

supereroiprintrenoi.ro
Promovăm incluziunea socială a persoanelor cu 
dizabilități prin intermediul evenimentelor culturale 
accesiblizate și al poveștilor personale.

Cu cardul online pe:  

supereroiprintrenoi.ro/doneaza/

Sau prin transfer bancar:

RO16 BRDE 445S V998 9528 4450  

(lei Banca: BRD Groupe Societe Generale)

ASOCIAȚIA SUPEREROI PRINTRE NOI

Companiile care efectuează sponsorizări pot 

deduce până la 20% din impozitul datorat.

Pentru mai multe detalii scrie-ne la:   

contact@supereroiprintrenoi.ro

 PRIN DONAȚIE DIRECTĂ  PRIN CONTRACT DE SPONSORIZARE 


