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Asociația „Casa Tuturor” a fost înfiinţată în anul 2011, la iniţiativa doamnei director General Amelia
Flaider, pentru persoane cu nevoi speciale, respectiv vizuale. Scopul acestei asociaţii este sprijinirea
şi integrarea copiilor cu nevoi speciale în şcolile normale, precum şi în societate.
Un alt obiectiv al asociaţiei îl reprezintă prevenirea abandonului şcolar, iar în acest sens a fost
lansată o campanie de informare şi de ajutorare a părinţilor care nu îşi pot permite trimiterea
copiilor la şcoală.
Un prim proiect este acela de a face un centru de zi şi de recuperare pentru copii cu nevoi speciale.
Asociaţia promovează principiile  iniţiativei  personale şi  de grup urmărind o serie de obiective,
printre care:
– Dezvoltarea iniţiativei tinerilor;
– Dezvoltarea şi  implementarea proiectelor ce se adresează grupelor ţintă din domeniul social,
sanitar, educativ şi cultural;
– Susţinerea, iniţierea şi realizarea liniilor de comunicare între generaţii;
– Realizarea prin forţe proprii sau prin asociere a diagnozei vieţii sociale;
– Cooperarea cu factorii guvernamentali ori neguvernamentali, interni şi internaţionali care respectă
si promovează drepturile umane fundamentale.
De asemenea a fost conceput proiectul „Împreună pentru fiecare”.

Pe data de 2 iulie anul trecut, a fost organizat un spectacol dedicat copiilor proveniţi din medii
defavorizate, dar şi celor cu deficienţe. Toţi aceştia au prezentat momente de cântec, dans şi teatru
primind mici cadouri de la organizatori. Mihaela şi Aurelia Flaider au organizat, în mod desăvârşit,
acest eveniment dorind ca fiecare participant să plece măcar cu un zâmbet acasă.
De menţionat este faptul că nu au fost puţini copii; cam 500 de mici suflete cu o speranţă în mai
bine.
Proiectele sunt coordonate de Mihaela Flaider, ea însuşi cu deficienţe vizuale, dar care oferă un
exemplu de integrare şi performanţă. Voluntari de la ASOCIAŢIA PENTRU SECOLUL URMĂTOR vor
coordona ateliere de art-terapie, dans, teatru, muzică. Există un parteneriat cu 20 de şcoli şi licee
din Bucureşti, unde sunt promovate ideile desfăşurării unor activităţi comune şi de voluntariat în
cadrul centrului.
De proiect vor beneficia cei din centrele din Bucureşti şi Ilfov, dar şi cei recomandaţi de asociaţii
partenere, având posibilitatea să se implice activ în ajutorarea celor de aceeaşi vârstă dar şi de altă
condiţie.
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