
        
 
 
 

BUCUREȘTI, 03 decembrie 2018 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Lansarea proiectului  
Diferiți, dar împreună într-o comunitate mai bine informată 

                                                                                                                                                                                                                                            
 Începând cu data de 01 noiembrie 2018, Fundația “Copii în Dificultate” 
implementează proiectul “DIFERIȚI, DAR ÎMPREUNĂ ÎNTR-O COMUNITATE MAI 
BINE INFORMATĂ”, finanțat de la bugetul local al Municipiului 
București prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a 
Municipiului București. 

 Scopul proiectului este de a informa și conștientiza pe locuitorii Municipiului 
București cu privire la dificultățile cu care se confrunta copiii și adulții cu dizabilități 
astfel încât să faciliteze receptivitatea față de drepturile acestora și integrarea deplină 
a lor în comunitate.  
 Prin activitățile propuse, proiectul contribuie la creșterea nivelului de informare 
a opiniei publice, în special a copiilor de vârstă școlară, cu privire la existența copiilor 
cu dizabilități și a problemelor cu care se confruntă aceștia; înțelegerea elevilor 
despre ceea ce înseamnă o deficiență și nevoile specifice fără a eticheta; creșterea 
gradului de acceptare și toleranță a elevilor din școlile de masă față de copiii cu 
dizabilități.  
 Beneficiarii direcți sunt copiii și adulții cu diferite tipuri de dizabilități care 
locuiesc în Municipiul București. 
 Beneficiarii indirecți sunt:  3600 de elevi din clasele I-VIII de la 18 școli de 
masă din București, 100 de cadre didactice, 3600 de părinți ai elevilor prezenți la 
activitățile de informare și conștientizare, 1500 de persoane ce se ocupă de educația 
și îngrijirea copiilor cu dizabilități, 2000  persoane din  comunitate. 
  Proiectul aduce beneficii la nivelul grupului țintă prin creșterea vizibilității 
pesoanelor cu dizabilități ca membrii cu drepturi depline ai comunității, precum și prin 
creșterea receptivității celorlalți, a semenilor lor, față de drepturile acestora și 
înțelegerea corectă a nevoilor copiilor cu dizabilități. 
 Evenimentul de lansare a proiectului va avea loc pe data de 4 decembrie 
2018, la Palatul Copiilor din București, Sala Mică incepând cu orele 19.00 și îi va 
avea ca invitați speciali pe Andreea Avarvarei și trupa de dans Dinamic.  
 
PERSOANA DE CONTACT: 
LORENA TOROPOC 
0763 199 972 
bucuresti@cid.org.ro 
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Proiect realizat cu sprijin de la bugetul local al Municipiului București. Conținutul acestui proiect este în 
responsabilitatea exclusivă a partenerilor proiectului și în nici un mod nu se poate considera că 
reflectă punctele de vedere ale Municipiului București 


