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23-26 Iunie 2013 - ZLIN, CEHIA 
A treia întâlnire din proiectul WELCOME a vut loc în 
perioada 23-26 iunie 2013 la Zlin în Republica Cehă.  
La întâlnire au participat 17 persoane din 4 țări  
(Germania, Marea Britanie, Cehia și România) și a fost 
găzduită de partenerul ceh - Asociația Kamarád 
Nenuda. Din România au participat cinci persoane. 
 

 
 
În data de 24.06.2013 după cuvântul de bun sosit 
rostit de gazde, ne-am deplasat împreună cu ceilalți 
parteneri la centrul AKROPOLIS  - o organizație non-
profit din Uherske Hradiste care se ocupă de educația 
familiilor și de voluntariat. AKROPOLIS se axează pe 
activități de agrement, educație, consiliere și 
programe de prevenire, precum și dezvoltarea 
abilităților sociale, organizarea de ateliere de artă, 
programe în camera multisenzorială (Snoezelen), 
oferite urmatoarelor categorii de grupuri țintă: 

- Părinților cu copii între 0-3 ani 
- Copiilor cu vârste între 3-6 ani 
- Copiilor peste 6 ani 
- Părinților în concediu parental 
- Familiilor cu copii 
- Bunicilor  

 
- Mamelor care după concediul maternal doresc să 

se integreze pe piața muncii. 

Centrul ne-a fost prezentat de către directoarea 
acestuia – doamna Dagmar Mega, și am discutat cu 
formatorii de diverse specialități. Am vizitat toate 
spațiile centrului, cele alocate diverselor clase 
educaționale, inclusiv cele dedicate grădiniței. Ne-a 
fost oferit suport informațional despre grupul țintă și 
activitățile centrului. 

Am fost impresionată de proiectele derulate de 
organizație prin Fondul Social European în cadrul 
cărora beneficiarii (copii, adulți, seniori) nu plătesc 
nimic pentru serviciile oferite. Toate activitățile 
desfășurate de centru prin intermediul acestor 
proiecte sunt suportate 50% din fonduri europene și 
50% de statul ceh. 

Am luat parte activă la un exercițiu de grup: 
introducere în metoda Snoezelen (cameră 
multisenzorială) folosind terapia cu instrumente 
muzicale, care îmbunătățește concentrarea, 
interacțiunea și integrarea socială, și relația dintre 
adulți și copii. 
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Centrul AKROPOLIS este implicat în proiecte de 
anvergură națională finanțate prin Fondul Social 
European, ca de exemplu: 
- Proiectul Perspektive: pentru a încuraja părinții să 

fie activi 
- Proiectul Steering Wheel: care sprijină în special 

părinții pentru a se reintegra pe piața muncii după 
o pauză semnificativă. 

 

 
 
În după-amiaza aceleiași zile am vizitat gradina 
zoologică, un obiectiv important al orașului Zlin. 
 
În cea de a doua zi 25.06.2013, lucrările seminarului s-
au desfășurat la sediul Asociației Kamarad Nenunda. 
În prima parte a zilei am vizitat asociația și ne-a fost 
explicată funcționalitatea fiecărui spațiu. Ca și în 
prima zi am fost impresionați de faptul că centrul 
acordă multă atenție îngrijirii și educației copiilor ai 
căror părinți lucrează în administrația publică locală 
sau sunt ocupați într-o anumită  perioadă din zi. Am 
observat că se acordă o deosebită atenție dezvoltării 
imaginației și creativității copiilor prin activități 
specifice vârstei lor: pictură, desen, jocuri etc. 

Directoarea centrului Nenunda, doamna Ivana 
Scharfova, ne-a prezentat echipa cu care lucrează în 
cadrul proiectului WELCOME, atribuțiile fiecăruia 
precum și costul utilităților centrului în care 
funcționează asociația. Este de subliniat faptul că 
ONG-urile în Cehia primesc un anumit support 
financiar din partea statului. 

 
In cadrul sesiunii de lucru, fiecare partener a 
prezentat exemple de bună practică și progresul 
proiectului. La sfârșitul fiecărei prezentări s-au pus 
întrebări de către ceilalți parteneri pentru o mai bună 
întelegere a sistemelor legislative și a programelor de 
incluziune a persoanelor cu dizabilități. 

Coordonatorul proiectului a stabilit următorii pași și 
sarcinile fiecăruia dintre parteneri. De asemenea,   s-a 
discutat despre următoarea întâlnire care va avea loc 
în România, s-a stabilit împreună cu toți partenerii 
data și conținutul întâlnirii. S-a propus ca la 
urmatoarea întâlnire să se pună mai mult accent pe 
includerea persoanelor cu dizabilități în cadrul 
seminarului comun și în diverse activități 

 
Am luat parte în ultima parte a seminarului la un 
workshop de pictură cu ceară. La sfârșit am făcut 
evaluarea seminarului prin metoda cu mingea. 
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Despre Zlin 
Orașul Zlín este centrul administrativ al  Regiunii Zlín, 
situată în sud-estul Moraviei, pe valea râului Dřevnice. 
Orasul este renumit ca locul de naștere al fondatorului 
companiei încălțăminte Bata  - Tomas Bata, care a 
fondat compania  fondată în anul 1894 contribuind la 
dezvoltarea orașului modern. În Zlin își au sediul mai 
multe centre guvernamentale, precum și instituții 
culturale și sociale. De asemenea orașul este gazda mai 
multor congrese semnificative, în special în profesiile 
medicale. Din anul 2001, orașul are și o universitate - 
Tomas Bata. 
  

 
 
 


