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Obiectivul general al proiectului:  
 

Promovarea oportunităților egale pentru 

incluziune socială prin realizarea de 

activități din domeniul abilităților de 

viață pentru copii cu dizabilități din 

centrele de recuperare de tip 

ambulatoriu din  județul Gorj. 

Obiectivele specifice:  

Formarea și dezvoltarea abilităților 
necesare  autonomiei personale și a 
deprinderilor practice, în rândul a 40 de 
copii cu dizabilități, cu vârsta cuprinsă între 
3 și 15 ani, din centrele de recuperare de 
tip ambulatoriu din județul Gorj, în vederea 
incluziunii lor sociale 

 

Formarea și dezvoltarea abilităților de 
comunicare și socializare, în rândul a 40 
de copii cu dizabilități, cu vârsta cuprinsă 
între 3 și 15 ani, din centrele de recuperare 
de tip ambulatoriu din județul Gorj, în 
vederea incluziunii lor sociale  

 

Conștientizarea părinților copiilor din grupul 
țintă în ceea ce privește necesitatea 
formării și dezvoltării abilităților de viață ale 
acestora, în vederea incluziunii lor sociale 

 

Conștientizarea copiilor cu dezvoltare 

normală şi a familiilor lor privind problemele 

copiilor cu dizabilități și  necesitatea 

dezvoltării abilităților lor de viață pentru 

integrare socială și participare 

  

 
 

Beneficiarii direcți ai proiectului: 

 

-  copii cu dizabilităţi din centrele de 

recuperare de tip ambulatoriu  

 
 

Beneficiari indirecți: 

 

- familiile  copiilor cu dizabilități, beneficiari 

ai proiectului 

-  copii cu dezvoltare normală şi familiile lor 

 

Rezultate preconizate 

 

- aproximativ 40 de copii cu dizabilități își 

vor  forma şi dezvolta abilităţi necesare 

autonomiei personale, a deprinderilor 

practice, de comunicare şi socializare 
 

- aproximativ 40 de familii ale copiilor cu 

dizabilități, beneficiari ai proiectului, îşi vor 

schimba atitudinile stereotipe privind 

integrarea socială a copiilor cu dizabilităţi 
 

- aproximativ 25 de copii cu dezvoltare 

normală şi familiile acestora îşi vor dezvolta 

competenţe emoţionale şi sociale privind 

integrarea socială a copiilor cu  dizabilităţi 

 

 

Activitățile proiectului vizează 

dezvoltarea abilităților de viață ale copiilor 

cu dizabilități în vederea unei mai bune 

incluziuni sociale. 

Activitățile :  

- formează și dezvoltă abilități de 
autonomie personală și  deprinderi practice 

 

- sunt propuse în funcție de nevoile copiilor 
cu dizabilități, putând fi realizate atât la 
nivelul copilului cât și al grupului de copii  
 

- implică activ copiii cu dizabilități până la 
atingerea nivelului de deprindere practică 
autonomă 

 

- se desfășoară integrat, împreună cu copii 
cu dezvoltare normală 

   
Activitățile constau în:  

- dezvoltarea deprinderilor igienico-sanitare  
  și de îmbrăcare 
- cunoașterea alimentelor de bază 
- formarea și dezvoltarea priceperilor și  
  deprinderilor casnice 
- dezvoltarea abilităților de comunicare și  
  socializare a copiilor beneficiari, prin jocuri  
  sportive, adaptate copiilor cu dizabilități 
- consolidarea abilităților de viață necesare      
  autonomiei personale, comunicării și  
  integrării sociale, prin activități  
  artistico - plastice, în cadrul carnavalului  
  și în excursiile organizate cu toți copiii  
  beneficiari ai proiectului și cu părinții  
  acestora. 


