Există speranță!
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”Ţara lui Andrei e genul de program despre care auzi vorbindu-se peste tot. E o şansă pentru ONG-uri
să-şi transforme ideile în realitate, e ajutorul de care cele mai multe dintre ele au nevoie pentru a
construi. În plus, mecanismul competiţiei ne-a permis că ideea proiectului nostru să ajungă la câteva
sute de persoane. Ne-a mobilizat într-un efort de promovare pe care nu îl făcusem până acum, având
alături garanţia unui brand important din economia românească.”

DESPRE PROIECT
În România, nu există în prezent nicio facilitate care să ofere copiilor cu epilepsie de vârstă preșcolară
șansa de a beneficia, în siguranță, într-un singur loc de educație, de terapiile de care au nevoie și de
programe de socializare.
Asociația pentru Dravet și alte Epilepsii Rare vrea să deschidă în 2013 centrul de zi "Există Speranță",
unde 25 de copii vor beneficia, integrat, de terapiile necesare, de programe de socializare, educație și
de suport.
Dintre aceștia, 5 vor fi cazuri sociale, iar alți 25 de copii vor putea frecventa centrul doar pentru terapii
individualizate. Totodată, părinții se vor putea organiza, la sediul centrului, în grupuri de suport, vor
putea primi mai multe informații despre această boală și vor putea participa la ședințe de consiliere
psihologică.

SUSTENABILITATE
Dincolo de cheltuielile necesare pentru lansare, centrul este gândit astfel încât să genereze (cel puțin
parțial) venituri pentru asigurarea continuității activității. Spațiul necesar centrului este pus la
dispoziția Asociației cu titlu gratuit de Primăria Municipiului București, care va suporta și costul
utilităților aferente pe toată desfășurarea proiectului.
Frecventarea centrului la programul de zi va se va face contra-cost pentru 20 dintre copiii înscriși, alte
cinci 5 locuri fiind atribuite cazurilor sociale. Bugetul este astfel proiectat încât sumele provenite din
taxele participanților la programul de zi să acopere integral costurile pentru resursele umane implicate
în gestionarea proiectului. De asemenea, frecventarea programelor de terapii se va face contra-cost.

CAUZĂ
În prezent, nu există niciun centru dedicat copiilor cu epilepsie, motiv pentru care mulți dintre aceștia
nu pot fi integrați în învățamântul de masă. Pentru cei mai mulți dintre ei, grădinițele obișnuite sunt
inaccesibile (atât din motive de siguranță, cât și din motive legate de discriminare).
Din acest motiv, când ajung la vârstă școlară nu sunt obișnuiți cu colectivitatea, iar integrararea devine
foarte dificilă. În plus, copiii epileptici au nevoie de terapii specifice, care să aibă continuitate și de care
să poată beneficia, de preferat, zilnic.

OBIECTIVE
Centrul „Există speranță” este un loc în care copiii cu epilepsie vor avea acces la educație, într-un cadru
adecvat nevoilor lor, precum și la "după-amieze de socializare", cu spectacole de teatru adaptate,
ateliere de creativitate sau activități comune cu copii tipici - pentru a ajuta copilul epileptic să se
integreze, dar și pentru ca alți copii să învețe să respecte și să socializeze alături de un copil cu
dizabilități.
Totodată, centrul va oferi terapiile necesare unei dezvoltări cognitive, emoționale si motrice
armonioase. Până la finele anului, ne propunem ca 10 copii să frecventeze centrul in regim zilnic, iar
alti 10 sa fie inscrisi la programele de terapie pe baza de abonament lunar, urmând ca în 2014 centrul
să își atingă capacitatea maximă.
Dincolo de impactul imediat, ne dorim ca reușita proiectului să genereze un efect de conștientizare cu
privire la epilepsie și să reprezinte o un exemplu de bune practici în lupta pentru drepturile copiilor cu
dizabilități.

BENEFICIARI DIRECȚI
25 de copii cu diferite grade de afectare și niveluri de dezvoltare, dintre care 5 vor reprezenta cazuri
sociale la programul de zi, la care se adaugă alți 25 de copii care vor frecventa numai programele de
terapii pâna la sfârșitul lui 2014.

