Raport de activitate

2020
supereroiprintrenoi.ro
Suntem o comunitate a persoanelor cu
dizabilități și a celor ce cred in drepturile lor.

Buget anual 2020

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

supereroiprintrenoi.ro

Raport de activitate - 2020

Redesign site pe baza principiilor
de design universal, accesibil.
a fost implementată aplicația
Text - to - speech Website Voice
12 texte publicate pe site

Am lansat microsite-ul
Attitude is Everything
3 ghiduri DIY pentru concerte live și
evenimente muzicale incluzive, adaptate
persoanelor cu dizabilități
Parteneri: Help me be a Rockstar,
Attitude is Everything, UK
și British Council România

supereroiprintrenoi.ro/atitudineaconteaza
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Ora de lectură
Eveniment de lectură cu voce tare pentru copiii
cu dizabilități și parinții lor, în cadrul
Zilei Internaționale a Cititului Împreună.
Parteneri: Citim Împreună România,
Joyplace, Editura Cartemma.
au particiat 9 copii cu dizabilități
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Atelier design floral 8 martie
au participat 10 copii cu dizabilități,
frații și mamele lor
Parteneri: Joyplace și Floro.ro
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Filmele Olgăi
Proiecții de film în condiții prietenoase
copiilor și tinerilor cu dizabilități
și familiilor acestora.
Eveniment lunar recurent București,
Bacău & Buzău.
Parteneri: Happy Cinema și Centrul Școlar
pentru Educație Incluzivă Buzău.
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Proiectul educațional
#Ce mai învață Olga
Proiectul #CeMaiInvataOlga este cel mai
recent pe care l-am dezvoltat. El presupune
elaborarea unor materiale educaționale și
metodologice dedicate părinților copiilor cu
dizabilități intelectuale grave.
Scopul principal este acela de a oferi
familiilor acestor copii un plan de activități
educaționale și terapeutice în vederea
obținerii acelor achiziții necesare unei vieți
cât mai independente.
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FORMARE PERSONALĂ

Conferința online “Advocacy for
inclusive museums after Covid-19”
Organizator: Tactile Studio / iulie 2020

Conferința “Cultural Accessibility”
Organizator: Art Reach / septembrie 2020
În cele 3 zile de conferință s-au discutat cele mai

Participare la atelierul
“Terapia de integrare senzorială aspecte teoretice și practice”
Organizator: Ramona Stanciu, Asociația Părinților

În cadrul conferinței s-a discutat despre cum

bune practici de promovare a incluziunii prin:

reușesc instituțiile muzeale să își susțină misiunea

- Accesibilizarea comunicării pe rețelele sociale.

educațională și angajamentul față de accesibilitate,

- Formarea de personal inclusiv în sfera culturii.

Printre multele subiectele discutate a fost și cum

echitate și incluziune, în condiții de siguranță pe timp

- Adaptarea experiențelor senzoriale.

putem ajuta copilul cu deficiențe de procesare

de pandemie.

- Practici bazate pe cercetare: lumea virtuală înainte

senzorială să se implice în activități solicitante

și după declașarea pandemiei.

sau care implică stimuli față de care există o

Copiilor Autiști Bacău / septembrie 2020

defensivitate importantă.
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Mulțumim partenerilor noștri

Cum poți susține proiectele noastre
PRIN DONAȚIE DIRECTĂ

PRIN CONTRACT DE SPONSORIZARE

Cu cardul online pe:

Companiile care efectuează

supereroiprintrenoi.ro/doneaza

sponsorizări pot deduce până la

Sau prin transfer bancar:

20% din impozitul datorat.

RO16 BRDE 445S V998 9528 4450
(lei Banca: BRD Groupe Societe Generale)

Pentru mai multe detalii scrie-ne la:

ASOCIAȚIA SUPEREROI PRINTRE NOI

contact@supereroiprintrenoi.ro

