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Tabără GRATUITĂ pentru copiii cu dizabilităţi 

În acest proiect, sunt vizate cinci categorii de dizabilităţi/tulburări: auditive, de vorbire, 
locomotorii, de integrare psiho-comportamentală (autism), şi diabet – conform 
clasificării din legislaţia naţională. Astfel, în program pot intra copiii care au una dintre aceste 
dizabilităţi,  cu vârsta cuprinsă între 6 şi 16 ani şi care au fost incluşi în sistemul educaţional 
(preşcolari şi elevi).  
 
Noutatea proiectului constă în faptul că la programul de tabară, copiii sunt însoțiți de unul 
dintre părinți/tutori, care vor avea, la rândul lor posibilitatea să participe la activități dedicate. 
 
Copiii care pot participa la aceste tabere trebuie să aibă domiciliul în județele: Argeş, 
Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman, Ilfov și municipiul 
Bucureşti. 

Se vor desfăşura, atât cu copiii, cât şi cu părinţii, activităţi de informare, consiliere şi instruire 
referitoare la metodele alternative de educaţie.  

Pentru anul 2011, taberele sunt organizate în perioada 3 iulie - 15 septembrie, în 
următoarele locaţii situate la munte: 

1. Cabana turistică Gura Râului, Zărneşti – 48 de locuri (părinţi şi copii); 
2. Tabara Căprioara, Târgovişte – 48 de locuri (părinţi şi copii); 
3. Motel Montana, Câmpina  - 48 de locuri (părinţi şi copii). 

 
Seriile de tabără vor fi de 6 zile / 5 nopţi, se asigură transport din orașele reședință de județ, sau, 
pentru grupuri de minim 10 persoane (5 copii și 5 părinți), care participă la aceeași serie, din orice 
localitate din județele menționate mai sus. 
 
Beneficiile participării în program/tabără: 

• Activitățile integrează copilul, părintele şi un adult format în domeniul medierii şi 
sprijinirii participării la educaţie; 

• gratuitate la transport, cazare şi masă, atât pentru copil, cât şi pentru părintele 
însoţitor (tutorele legal); 

• asistenţă psihologică şi medicală asigurată în cadrul taberei; 
• premii pentru toţi copiii participanţi în tabere; 
• transmiterea unor deprinderi fundamentale nu numai educaţionale, dar şi sociale şi 

economice; 
• asigurarea unei mai bune integrări sociale prin identificarea şi valorificarea 

potenţialului specific al fiecărui copil, ca şi adaptarea reciprocă (a copilului, dar şi a 
adultului) la modalităţile de relaţionare cele mai eficiente dintre aceştia;  

• furnizarea de competenţe-cheie, abilităţi şi aptitudini (calificare profesională, dar şi 
reabilitare psihologică şi morală), în cadrul unor activităţi extracurriculare 
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desfăşurate în afara cadrului formal al şcolii, cu participarea comună a copiilor, 
părinţilor/tutorilor şi a personalului de specialitate implicat în dezvoltarea programelor 
de prevenire a fenomenului de abandon şcolar; 

• acest nou parteneriat copii-părinţi-specialişti va duce la creşterea motivaţiei pentru 
procesul de învăţare şi ramânerea în sistemul de învăţământ, prin integrarea de către 
fiecare parte, în propria viziune, a perspectivei celorlalte două părţi, şi printr-o mai 
bună înţelegere a dificultăţilor, dar şi a soluţiilor posibile pentru o mai bună implicare 
şi colaborare. 

 
Condiţii de participare: 
 
Pentru a putea face parte din acest proiect, candidaţii eligibili trebuie să se înscrie la 
numerele de telefon 0737877179 (Diana), sau 0737877178 (Irina), sau prin e-mail 
(irina.raduta@c4c.ro) până în data 30 iunie 2011, urmând să prezinte următoarele 
documente justificative: 

• Certificat de handicap/Adeverinţă de la medicul specialist (pentru atestarea 
diagnosticului diabet)/Adeverinţă psiholog/logoped; 

• Certficat de naştere/ CI copil beneficiar; 
• BI/CI al părintelui însoţitor sau a tutorelui legal; 
• Adeverinţă de la instituţia de învăţământ unde este înscris copilul; 
• Hotărâre judecătorească care atestă tutela asupra minorului (dacă este cazul); 
• Avize epidemiologice eliberat e de medicul de familie atât pentru copil, cât şi pentru 

părinte (care să poarte menţiunea „pentru participarea în tabără”). 
 
 

Asociaţia C4C – Communication for Community în parteneriat cu Consiliul Judeţean 
Dâmboviţa, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013, „Investeşte în oameni”, Axa Prioritară 2, „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii 
cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.2., „Prevenirea şi corectarea părăsirii 
timpurii a şcolii”, implementează un proiect intitulat “Să redescoperim şcoala”, al cărui 
scop este sprijinirea integrării sociale pe termen lung a tinerilor cu dizabilităţi şi a celor cu 
probleme de adaptare la programul şcolar.  

 
 

 


