Despre „Darul Sunetului”
În 2010, un grup de părinţi ai căror copii aud
cu ajutorul implantului cohlear au hotărât să
lupte pentru schimbarea în bine a vieţii
persoanelor cu deﬁcienţe de auz.
Un an mai târziu, ei au înﬁinţat Asociaţia
„Darul Sunetului”.

„Darul Sunetului”
este o organizaţie
non-guvernamentală,
non-proﬁt şi apolitică,
al cărei scop este
îmbunătăţirea situaţiei
persoanelor hipoacuzice,
în special a copiilor, prin
promovarea şi uşurarea
accesului la implantul
cohlear în România.

Împreună avem puterea
să schimbăm lucrurile!
Fie că eşti părinte, medic,
reprezentant medical sau
pur şi simplu un om căruia
îi pasă, poţi deveni
membru al asociaţiei,
voluntar sau donator.
Contactează-ne!

Asociaţia „Darul Sunetului”
Str. Vasile Conta, nr. 6, sector 2, Bucureşti
Tel. 0722.190.685 / 0742.065.459
Fax 031.815.27.80
E-mail contact@darulsunetului.ro
www.darulsunetului.ro
Îţi poţi aduce contribuţia la proiectele noastre
făcând o donaţie, o sponsorizare sau
direcţionând 2% din impozitul tău către noi:
• Cod ﬁscal 29534732
• Cont bancar:
RON - RO07 RZBR 0000 0600 1482 5359
EUR - RO55 RZBR 0000 0600 1482 5368
Raiﬀeisen Bank

Obiectivele Asociaţiei
„Darul Sunetului”
• instituirea screening-ului audiologic neonatal
ca normă în toate maternităţile din România –
acest lucru duce la depistarea precoce a
surdităţii şi, implicit, la creşterea şanselor de
recuperare;
• informarea şi susţinerea corespunzătoare a
părinţilor copiilor hipoacuzici;
• îmbunătăţirea Programului naţional de
implant cohlear (ﬁnanciar, logistic,
comunicare);
• scăderea vârstei de implantare la copii în
România (sub 3 ani) prin concentrarea
fondurilor publice disponibile către serviciile
de ORL pediatric;
• îmbunătăţirea serviciilor post-operatorii de
terapie şi recuperare, în special prin formarea
profesională a specialiştilor logopezi;
• instituirea unei zile naţionale a persoanelor
cu deﬁcienţe de auz;
• supravegherea aplicării în România a
prevederilor convenţiei ONU privind drepturile
persoanelor cu dizabilităţi.

Implantul cohlear
reprezintă unica soluţie
pentru persoanele cu
hipoacuzie pronunţată în
recuperarea auzului,
deprinderea vorbirii şi
integrarea socială şi
profesională.
Implantul cohlear este un dispozitiv medical
care înlocuieşte funcţia urechii interne
afectate. Spre deosebire de protezele auditive,
care ampliﬁcă sunetul, implantul cohlear
substituie rolul pe care în mod normal îl are
urechea internă, trimiţând semnale sonore
către creier.

În ultimele 3 decenii, implanturile cohleare au
ajutat peste 150.000 de persoane să audă
pentru prima dată.

