
 

Rotary Club Ripensis Timișoara – Un Sprijin Real  

pentru  

Educația Incluzivă în județul Timiș 

Rotary Club Ripensis Timișoara continuă buna sa tradiție de sprijinire cu multă dăruire 

și devotament comunitatea, derulând proiecte importante, identificând necesitățile cele mai 

stringente, găsind soluțiile cele mai potrivite pentru situațiie vizate. 

Educația incluzivă a fost implementată in România încă din anul 1990, prin 

respectarea diversității, prin inițierea și realizarea practică a facilitării accesului la procesul 

educațional pentru copiii cu dizabilități. Conventia ONU privind Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilități a intrat in vigoare pentru România in anul 2011, definind într-un mod 

comprehensiv noțiunea de accesibilitate, integrare și incluziune socială a persoanelor cu 

dizabilități. Cu toate acestea, mai mult de jumătate dintre școlile din România nu au încă 

dotările speciale necesare, destinate copiilor cu nevoi speciale, limitând oarecum, din punct de 

vedere tehnic, accesul și adaptarea acestora la procesul educațional de masă.   

Ovidiu Cojerean, Președintele Rotary Club Ripensis Timișoara consideră că este 

absolut necesară implicarea activă, concretă și imediată în sectoarele carențiale ale 

comunității.   

Întreaga echipă se raliază acestui deziderat și astfel, sub directa coordonare a Doamnei 

Victoria Duran, Șef Comisie Proiecte, la inițiativa Doamnei Adela Vlad, membru activ Rotary 

Club Ripensis Timișoara, a luat naștere proiectul ”Rampe pentru Persoane cu Dizabilități”. 

      

Societatea civilă 

militează constant și activ 

pentru conștientizarea 

comunității în ceea ce 

privește accesibilizarea 

instituțiilor de utilitate 

publică pentru persoanele 

cu dizabilitâți.  

Rotary Club Ripensis 

Timișoara, entitate 

neguvernamentală pe 

deplin implicată în 

ridicarea standardului de viață al comunității promovează conceptul integrativ si progresist al 

egalizării șanselor, prin acțiunile derulate și proiectele implementate. 

Cu scopul de a transpune in practică în mod eficient ideea de incluziune socială și 

educațională a copiilor cu deficiențe locomotorii, Rotary Club Ripensis Timișoara derulează 

proiectul Rampe pentru Persoane cu Dizabilități.  

Printre beneficiarii acestui proiect se numără și Școala Gimnazială Bucovăț din județul Timiș.   



   

Școala din 

comuna Bucovăț 

este recunoscută 

pentru dăruirea 

și devotamentul 

prin care 

colectivul de 

cadre didactice 

formează 

caractere și 

deschide 

orizonturi noi 

pentru toți elevii 

care îi trec 

pragul.  

Membrii 

Clubului Rotary Ripensis au înțeles caracterul benefic al integrării copiilor cu deficiențe 

locomotorii în școala de masă ca mediu integrant și primitor, lipsit de prejudecăți și 

discriminare. 

Prin eforturile si contribuția membrilor săi, Rotary Club Ripensis a finalizat construcția unei 

rampe de acces pentru copiii cu deficiențe locomotorii la Școala Gimnazială Bucovăț. 

Lucrarea a fost realizată de S.C. Duna Steel Company S.R.L. la înalte standarde de calitate.  

Rotary Club Ripensis – Acces garantat spre un viitor mai bun pentru copiii comunității 

noastre !  

                        

                     

  


