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COMUNICAT DE PRESA 
 
 

Lansarea proiectului ,,Crestem impreuna prin Art-Terapie” 
 

DOROHOI, 10.iulie.2014 
 
 

Asociația ”Clara” în parteneriat cu Liceul Tehnologic Special ”Ion Pillat” Dorohoi 
implementează începând cu data de 01.06.2014 proiectul  ,,Crestem impreuna prin Art-
Terapie”.  

Proiectul ,,Crestem impreuna prin Art-Terapie” este finanțat prin granturile SEE 
2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România și urmărește creșterea calității serviciilor sociale 
furnizate copiilor și tinerilor cu deficiențe mintale și susținerea serviciilor de incluziune activă în 
vederea prevenirii excluziunii sociale a copiilor și tinerilor cu cerințe educative speciale. 

Valoarea totală a proiectului: 75 496 euro, din care asistență financiară 
nerambursabilă este de 67 946,40 Euro, reprezentând 90% din valoarea totală.  

Prin activitățile propuse a fi desfășurate se urmărește:  

  Dezvoltarea abilităților de viață a unui număr de 150 de copii cu deficiențe mintale de la 
Liceul Tehnologic Special ”Ion Pillat” prin participarea la servicii complementare educativ-
recreative de dezvoltare a abilitatilor de viata, desfășurate prin art-terapie; 

 Creșterea accesului la activități educativ-recreative pentru 150 de copii cu deficiențe 
mintale de la Liceul Tehnologic Special ”Ion Pillat” prin asigurarea unui spațiu special 
amenajat pentru astfel de activități; 

 Prevenirea excluziunii sociale a minim 150 de copiii cu deficiențe mintale de la Liceul 
Tehnologic Special ”Ion Pillat” prin desfășurarea unor activități educativ-recreative 
împreună cu copii din școlile de masă; 

 Identificarea si dezvoltarea de abordări inovative ale furnizării de educație speciala si 
servicii sociale de baza de către 20 de cadre didactice care lucrează în domeniul educației 
și  asistenței copiilor cu deficiențe mintale de la Liceul Tehnologic Special ”Ion Pillat”; 

 Creșterea implicării și a gradului de toleranță  față de copiii cu deficiențe mintale, a 150 
de copii din clasele I-VIII din învățământul de masă, prin participarea la ateliere comune de 
art-terapie; 

 Dezvoltarea unui parteneriat public-privat în scopul creșterii calității serviciilor sociale 
oferite grupurilor vulnerabile, între Asociația Clara și  Liceul Tehnologic Special ”Ion Pillat”.  

 
Pentru mai multe informatii legate de proiect și de serviciile oferite beneficiarilor, ne puteti 
contacta la datele de mai jos: 
 

Asociatia CLARA 
Dorohoi, str. Dumitru Furtuna nr. 18, jud. Botosani 
Telefon: 0744 222 044, fax: 0331 816 612 
E-mail: clara@dorohoi.com 

 

Liceul Tehnologic Special ”Ion Pillat” Dorohoi  
 Str1 Decembrie  nr. 30A, jud. Botosani 

Tel. 0231 611971; Fax 0231 611971 
E-mail: scoala_specialanr1@yahoo.com 
Site: http://specialadorohoi.scoli.edu.ro 

 
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene, accesați: www.eeagrants.org         
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