COMUNICAT DE PRESĂ

Iaşi, 2 decembrie 2013
Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România - filiala Iași în parteneriat cu Fundația
Serviciilor Sociale Bethany lansează proiectul Creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale
din județul Iași în furnizarea de servicii sociale pentru copii și tineri cu dizabilități

În perioada noiembrie 2013 – octombrie 2014 ANCAAR filiala Iași în parteneriat cu Fundația Serviciilor
Sociale Bethany - biroul zonal Iași implementează proiectul Creșterea capacității organizațiilor
neguvernamentale din județul Iași în furnizarea de servicii sociale pentru copii și tineri cu
dizabilități, adresat copiilor și tinerilor cu dizabilități din județul Iași, precum și specialiștilor din sectorul
ONG care lucrează în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități.
Proiectul este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru
Uniunea Europeană extinsă și are un buget de 83.320 CHF. Suma solicitată finanțatorului este de 74.900
CHF, iar cofinanțarea solicitantului și partenerului este în valoare de 8.420 CHF.
Obiectivul general al proiectului este de a creşte gradul de incluziune socială a copiilor şi tinerilor cu
dizabilităţi fizice şi mentale prin dezvoltarea de servicii sociale inovative la nivelul ONG-urilor din
judeţul Iaşi, active în domeniul protecţiei şi drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.
Beneficiarii direcți ai activităților proiectului sunt 60 de copii și tineri cu dizabilități și 100 de
reprezentanți ONG și ai autorităților publice din regiunea de Nord-Est a României active în domeniul
promovării și respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități.
Cele mai importante activități din cadrul proiectului sunt: servicii de instruire în domeniile terapii
alternative pentru persoane cu dizabilităţi, lobby şi advocacy, noțiuni de management într-o întreprindere
de economie socială; workshop-uri în vederea promovării unor modele de bună practică privind furnizarea
de servicii inovative pentru persoane cu dizabilităţi; servicii de kinetoterapie, logopedie, consiliere psihowww.ancaar-iasi.ro
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socială, terapie ocupaţională, educaţie parentală, asistenţă socială pentru copii și tineri; constituirea unui
grup de lucru de lobby și advocacy și elaborarea unui document cadru pentru recomandări de modificare /
îmbunătățire a actelor normative în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.
Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact: Gabriela Capanistei, Coordonator PR și
comunicare, tel: 0722/456.359; 0232/278.535, e-mail: gabriela.capanistei@bethany.ro

Despre ANCAAR Iaşi
ANCAAR Iași este o organizație nonguvernamentală și non-profit înființată în 2003, ce are ca misiune
îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu autism și a familiilor acestora. Proiectele asociației urmăresc
abordarea multidisciplinară în identificarea, cunoașterea și satisfacerea necesităților și drepturilor
persoanelor cu autism. ANCAAR Iași este membră a Federației pentru Drepturi și Resurse pentru
Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist.
Despre Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany
Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany este o organizaţie non-guvernamentală şi non-profit care urmăreşte
îmbunătăţirea vieţii persoanelor dezavantajate, în special a copiilor şi a familiilor, oferind servicii sociale şi
promovând practici profesioniste în asistenţă socială. Cu 19 ani de activitate în România, programele
fundaţiei vizează în special prevenirea separării copilului de familia biologică, promovarea unor practici
profesioniste în lucrul cu copiii cu nevoi speciale sau care provin din medii dezavantajate (centre de
plasament, centre de reeducare sau penitenciare, familii defavorizate), şi nu în ultimul rând promovarea
voluntariatului ca modalitate de implicare în viaţa comunităţii.
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