Organizaţia Salvați Copiii și Fundația Orange au lansat platforma
www.e-sight.ro , cu resurse dedicate copiilor nevăzători

București, 17 iunie 2015 - Organizația Salvați Copiii și Fundația Orange au prezentat
rezultatele proiectului E-sight dedicat educației și integrării sociale a copiilor cu deficiențe
de vedere. Acest moment a marcat şi lansarea platformei www.e-sight.ro, care cuprinde
descrierea activităților derulate cu copiii și resurse destinate lor (tutoriale, aplicații
mobile, programe de citire etc.).
E-sight este un proiect de educație digitală și integrare socială prin intermediul
tehnologiilor moderne de comunicare și informare, adresat copiilor incluși în unitățile de
învățământ special aflate în București, Timișoara, Cluj-Napoca, Buzău, Târgu Frumos și
Arad. În total, peste 400 de copii au beneficiat direct de activităţile desfăşurate pe
parcursul derulării proiectului, iar peste 1000 de copii au fost informați cu privire la
resursele disponibile.
Acest proiect s-a desfăşurat în perioada mai 2014 – iunie 2015 şi a fost finanţat cu suma
de 223.400 lei de către Fundaţia Orange în cadrul programului „Lumea prin culoare și
sunet”, ediţia 2014. De asemenea, Salvați Copiii a contribuit la derularea activităților din
cadrul proiectului cu suma de 75.440 lei, prin implicarea echipei de proiect și a
voluntarilor.
Ȋn cadrul proiectului E-sight, copiii nevăzători au beneficiat de activităţi educative
adaptate nevoilor lor speciale de învăţare şi au participat la ateliere creative şi de
dezvoltare a abilităților personale în colaborare cu 55 de voluntari ai Salvați Copiii,
precum și cu angajați și voluntari ai Orange. Astfel, participanții la aceste activități au avut
ocazia să discute și despre oportunitățile de integrare în societate şi de acces pe piața
muncii.
De asemenea, proiectul a inclus dezvoltarea platformei online www.e-sight.ro ce
cuprinde informaţii și aplicații necesare copiilor în activitățile lor zilnice. Astfel, această
platformă online devine o resursă importantă pentru copiii cu deficiențe de vedere, o
comunitate ce încurajează schimbul de idei și comunicarea.
Alte rezultate ale proiectului includ organizarea a şase expoziții cu lucrările realizate
de copii, accesibilizarea a 100 de cărţi şi resurse adaptate şi realizarea unui documentar
de conştientizare a nevoilor persoanelor cu deficienţe.
Proiectul „E-sight” a fost motivat de rezultatele cercetării realizate de Organizaţia Salvaţi
Copiii, care au arătat că 65% dintre copiii cu deficienţe de vedere ar dori ca publicul larg
să cunoască provocările cu care ei se confruntă, fie că este vorba de accesul la educație sau
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la resurse. De asemenea, 85% dintre participanţii la studiu şi-au manifestat dorinţa ca
materialele şi creaţiile lor să fie împărtăşite cu persoane din comunitate.
În cadrul evenimentului de prezentare a rezultatelor proiectului „E-sight” au fost abordate
teme diverse, printre care: modul în care instituțiile statului și organizațiile de profil pot
contribui la facilitarea accesului la învățământul superior al copiilor cu deficiențe de
vedere, soluții pentru profesionalizarea lor și integrarea pe piața muncii, adaptarea
corespunzatoare a spațiilor urbane luând în considerare necesităţile lor, precum și
depășirea atitudinii de reticență socială în raport cu aceştia.
„Copiii cu dizabilităţi reprezintă o preocupare a organizaţiei noastre, iar proiectul „E-sight”
a continuat demersurile pe care le-am început în 2012 alături de Fundaţia Orange, cu scopul
de a face o lume mai bună pentru copiii cu deficiențe de vedere sau cu surdo-cecitate. Astfel
de iniţiative trebuie continuate şi corelate cu eforturile celorlalte ONG-uri, dar şi ale statului,
pentru a putea asigura un cadru performant de dezvoltare pentru aceşti copii.”, a declarat
Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv al Organizaţiei Salvaţi Copiii.
„Prin activităţile desfăşurate în cadrul proiectului „E-sight” şi a rezultatelor obţinute, s-au
demonstrat încă o dată importanţa şi necesitatea activităţilor de conştientizare a nevoii de
integrare socială a copiilor cu deficienţe de vedere. Proiectul dezvoltat de partenerii noştri
de la Salvaţi Copiii reprezintă un pas important în dezvoltarea solidarităţii sociale, în scopul
integrării copiilor cu deficienţe de vedere. Platforma www.e-sight.ro include numeroase
resurse pentru aceşti copii de care sperăm să beneficieze în continuare cât mai mulţi copii”,
a declarat Dana Deac, Președinte Fundația Orange.
Note pentru redactori:
România a concretizat luarea unor măsuri de integrare a persoanelor cu deficiențe de vedere prin
adaptarea legislației, dar, cu toate acestea, ele încă reprezintă un grup defavorizat la nivelul societății
românești, aşa cum rezultă din studiile efectuate în ultimii ani, care ne plasează pe ultimele locuri la
integrarea acestor persoane pe piața muncii. Odată cu terminarea liceului și ieșirea de pe băncile
școlilor speciale, posibilitățile de continuare a studiilor sunt extrem de reduse, sistemul nefiind
pregătit din perspectiva accesului și a resurselor pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Din cauza
lipsei unei infrastructuri adecvate şi a costurilor mari, copiii care reuşesc să se integreze social și
educațional sunt susţinuţi financiar doar prin eforturile familiilor lor. În sarcina părinților rămâne
achiziţionarea echipamentelor performante necesare pentru adaptarea cursurilor la nevoile lor, un
lucru dificil sau imposibil pentru multe dintre familii.
Scopul proiectului „E-Sight”: încurajarea şi educarea copiilor cu deficienţe de vedere privind utilizarea
de software şi de servicii online destinate comunicării şi exprimării, ca mijloc de participare socială şi
integrare, prin colaborare cu tineri fără deficienţe de vedere şi cu experţi.
Obiectivele proiectului au fost:
1. Valorificarea potenţialului copiilor cu deficienţe vizuale prin creşterea stimei de sine, încurajarea
exprimării şi interacţiunii sociale, cu scopul dezvoltării personale şi profesionale.
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2. Asigurarea unui acces facil şi de încredere la resursele educţionale şi încurajarea utilizării de
produse software adaptate.
3. Desfăşurarea unor acţiuni de conştientizare privind abilităţile şi necesităţile celor cu deficienţe
vizuale.
Beneficiarii sunt copiii cu deficienţe de văz integraţi în şcoli speciale, însemnând toţi elevii încadraţi în
acest gen de sistem şcolar. Grupul ţintă secundar e reprezentat de 20 de profesori şi educatori din
aceste şcoli. Proiectul a fost orientat către o nevoie majoră a acestor copii – integrarea socială. Astfel
ei au avut posibilitatea să intre în legătură cu tineri şi copii fara deficiente de vârstă similară, membri
ai comunităţii locale.
Despre Fundația Orange
Fundaţia Orange este o organizaţie neguvernamentală care se implică în viaţa comunităţii prin
realizarea de proiecte filantropice menite să aducă schimbări pozitive în viaţa persoanelor
dezavantajate. Anual, prin fondul de finanţare “Lumea prin culoare şi sunet”, Fundaţia Orange oferă
fonduri pentru organizaţii neguvernamentale care desfăşoară proiecte de sănătate, educaţie, cultură şi
integrare socială în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi de auz şi/sau de vedere. Pentru mai multe
informații, vă rugăm accesați www.fundatiaorange.ro.
Despre Organizația Salvati Copiii
Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit, care
militează activ pentru drepturile şi protecţia copilului în România, din 1990, în acord cu prevederile
Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. Programele Organizaţiei sunt adresate
tuturor copiilor, cu o atenţie deosebită către cei aflaţi în situaţii dificile - copiii din comunităţile
dezavantajate, copiii victime ale violenţei, exploatării prin muncă, traficului sau neglijării, copiii
refugiaţi etc. În cei 25 de ani de activitate, peste 1.150.000 copii au fost implicaţi în campaniile şi
programele desfăşurate de Organizaţie. Salvaţi Copiii România este membru al Save the Children
International, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează drepturile copilului
şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări. (www.salvațicopiii.ro)
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi. Persoană de contact Adelina Țînțariu, Salvaţi
Copiii România; telefon: 021 224 24 52; e-mail: adelina.tintariu@salvaticopiii.ro
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