Ford Motor Company Fund și organizația caritabilă Light Into
Europe deschid astăzi la Craiova primul Club de Programare
dedicat elevilor cu deficiențe de auz din România


Primul Club de Programare dedicat elevilor cu deficiențe de auz din România se deschide
astăzi la Craiova, în incinta Liceului Beethoven.



Clubul este subiectul unei investiții de 20.000 de dolari realizată de Ford Motor Company
Fund, ramura filantropică a companiei Ford, la inițiativa organizației caritabile Light Into
Europe. 50 de elevi din clasele gimnaziale vor învăța programare în cadrul acestuia.



Scopul Clubului este de a lărgi perspectivele profesionale ale elevilor cu deficiențe de auz,
cu ajutorul cunoștințelor acumulate în diferite limbaje populare de programare.

CRAIOVA, România, 24 februarie 2020 – Ford Motor Company Fund și organizația caritabilă
Light Into Europe deschid astăzi la Craiova primul Club de Programare dedicat elevilor cu
deficiențe de auz din România.
Clubul se află în incinta Liceului Tehnologic Beethoven și este rezultatul unei investiții de 20.000
de dolari realizată de Ford Motor Company Fund.
Inițiatorul acestui proiect este organizația caritabilă româno-britanică Light Into Europe, care are
scopul de a sprijini românii cu deficiențe de vedere sau de auz, îmbunătățindu-le acestora
calitatea vieții și crescând astfel șansele ca ei să devină membri activi și acceptați ai societății
românești.
Clubul va oferi cursuri vocaționale pentru 50 de elevi craioveni din clasele gimnaziale,
facilitându-le acestora accesul la piața muncii în momentul în care își vor finaliza studiile. Zece
profesori se vor alătura proiectului ale cărui cursuri vor fi predate în limbajul mimico-gestual
românesc.
Proiectul are la bază un studiu realizat în Craiova printre elevii cu deficiențe de auz. Sondajul a
relevat faptul că două dintre nevoile acestor elevi sunt facilitarea accesului la educație și șanse
egale cu ale tuturor angajaților când vine vorba de asigurarea unui loc de muncă.
Profesorii și cursanții vor beneficia de sesiuni de învățare a 250 de termeni din domeniul IT în
limbajul mimico-gestual românesc. Acest lucru va permite cursuri accesibile și relevante pentru
elevii cu deficiențe de auz, care utilizează în special limbajul semnelor pentru a comunica.
Colecția de semne va fi apoi digitalizată și va fi disponibilă online, pe site-ul Light Into Europe,
putând fi accesată ulterior de toți profesorii Asociației Naționale a Surzilor din România.
Proiectul include, de asemenea, cursuri de programare de bază prin limbaj mimico-gestual
pentru 30 de elevi de liceu și studenți din Craiova care vor activa ca voluntari. Pe termen lung,
sesiunile de învățare vor fi conduse în același timp de voluntari și elevi cu deficiențe de auz.

"Suntem fericiți că putem contribui la implementarea acestui proiect deosebit și credem cu tărie
în oportunitățile pe care le poate oferi. Sper că acest exemplu va fi urmat și de alte companii și
comunități din România", spune Ian Pearson, Președintele Ford România și Directorul fabricii
Ford Craiova.
Prin îmbunătățirea pregătirii și abilităților tehnice ale profesorilor, aceștia vor putea să susțină la
rândul lor activități educaționale sustenabile care sunt relevante, potrivite cu vârsta cursanților și
armonizate cu cerințele pieței muncii din România.
"Tehnologiile digitale au transformat modul în care ne conectăm și comunicăm cu lumea din
jurul nostru, dezvoltând astfel oportunități în toate zonele vieții contemporane. Poate că elevii cu
deficiențe de auz nu cunosc termenul «algoritm», dar cu ajutorul investiției Ford Fund vor putea
să dezvolte unul. Ne angajăm să le facilităm elevilor români cu deficiențe de auz accesul la
educație științifică digitală, care le va deveni astfel accesibilă", a declarat Camelia Platt, CEO al
organizației caritabile Light Into Europe.
Clubul le va oferi elevilor acces la laptop-uri, la software și la birourile instalate de angajații IT
din cadrul fabricii Ford Craiova. Aceștia vor avea ocazia, la rândul lor, să devină voluntari în
acest proiect.
Tinerii care vor participa la sesiunile săptămânale vor primi la final un certificat de absolvire a
cursurilor de programare. Va fi primul lor pas într-o carieră captivantă și plină de satisfacții în
acest domeniu.
Organizația Caritabilă Light Into Europe este unul dintre susținători și promotorii tradiționali ai
drepturilor persoanelor cu deficiențe de auz, dezvoltând în ultimii ani o serie de servicii esențiale
dedicate acestei comunități:




în 2007 - primul kit de pregătire în limbajul mimico-gestual românesc pentru părinți și
profesori;
în 2011 - cea mai mare bază de date cu resurse în limbajul mimico-gestual românesc,
dezvoltată în parteneriat cu Institutul European al Limbajelor Semnelor din Suedia;
în 2014-2016 - dezvoltarea unui standard ocupațional pentru interpreții limbajului
mimico-gestual, cu 700 de participanți.

Ford Motor Company Fund activează în România încă din 2014, aflându-se la baza unor
proiecte variate în care este implicată comunitatea din Craiova. Aceste proiecte au fost
dezvoltate în diverse arii de activitate, precum sănătate, educație, antreprenoriat social,
voluntariat, dar și în zona siguranței rutiere, prin intermediul binecunoscutului program gratuit de
conducere defensivă "Ford Driving Skills for Life". Investițiile totale realizate de Ford Fund în
România în ultimii șase ani se apropie de un milion de dolari.
###
Ford Motor Company Fund este o organizație non-profit si ramura filantropică a Ford Motor Company. Lucrând cu
dealeri și cu parteneri nonprofit din 63 de țări, Ford Fund oferă acces la oportunități și resurse care ajută oamenii săși atingă potențialul real. Începând cu 1949, Ford Fund a investit peste două miliarde de dolari în construcția unor
comunități mai puternice la nivel mondial, ducând mai departea viziunea Ford de a transforma viețile oamenilor cu

ajutorul mobilității sociale. Ford Fund investește în programe inovatoare concentrate pe trei zone: Viața comunității,
Educație și Mobilitate inteligentă și sigură. Pentru mai multe informații, vizitați www.fordfund.org și urmăriți
@FordFund pe Facebook și pe Twitter.
Despre Ford Motor Company
Ford Motor Company este o companie globală cu sediul la Dearborn, Michigan. Compania proiectează, produce,
promovează și asigură service pentru o gamă completă de autovehicule, camioane, SUV-uri și autovehicule electrice
Ford, precum și autovehicule de lux Lincoln, oferă servicii financiare prin Ford Motor Credit Company și urmărește
planul de a deveni lider în domeniile electrificare, autovehicule autonome și soluții de mobilitate. Ford are aproximativ
190.000 de angajați în toată lumea. Pentru informații suplimentare privind Ford, produsele sale sau Ford Motor Credit
Company, vizitați www.corporate.ford.com.
Ford Europa produce, vinde și servisează vehicule sub marca Ford pe 50 de piețe individuale și are aproximativ
46.000 de angajați la facilitățile proprii și aproximativ 61.000 de angajați când sunt luate în considerate asocierile în
participațiune și entitățile neconsolidate. În plus față de Ford Motor Credit Company, operațiunile Ford Europa includ
Divizia Ford de Relații cu Clienții și 19 de facilități de producție (12 deținute integral sau asocieri în participațiune
consolidate și 8 asocieri în participațiune neconsolidate). Primele autoturisme Ford au fost livrate în Europa în 1903 –
același an în care a fost fondată Ford Motor Company. Producția europeană a început în 1911.
.

