
COMUNICAT

Direcția de Asistență Socială și Medicală, în calitate de partener, a început
implementarea proiectului intitulat

"The Inclusionist”

Project 2019-1-RO01-KA105-062639

Proiect finanțat prin programul Erasmus + al Uniunii Europene

Proiectul  "The  Inclusionist”  este  un  proiect  finanțat  prin  programul  Erasmus  +  al  Uniunii  Europene,
Acțiunea cheie 1, dezvoltat de Asociația Babilon Travel împreună cu partenerii săi, Direcția de Asistență
Socială și  Medicală,  serviciu public  subordonat  Consiliului local din Cluj-Napoca (România), Projekte
Vullnetare  Nderkombetare  (Albania), Assoziacione  ONLUS  L’Albero  della  Vita  –  (Italia),  Asociația
AzBuki – (Serbia) și Asociația Mreza za Dozivotno Ucenje – (Republica Macedonia), având o perioadă de
implementare de 12 luni (1 August 2019 - 30 iulie 2020). 

Scopul proiectului este de a crea un parteneriat între organizații publice și private, cu experiență în munca
cu  tinerii  cu  dizabilități  și  cu  tinerii  cu  oportunități  reduse,  astfel  încât  partenerii  să  poată  desfășura
activități și să dezvolte metodologii de educație incluzivă adaptate acestor categorii vulnerabile. 

Pentru a-și atinge scopul, proiectul va avea două activități principale: un curs de instruire a lucrătorilor de
tineret în domeniul tinerilor cu dizabilități și în cel al tinerilor cu oportunități reduse și un schimb de tineri
cu dizabilități. Prima activitate, cursul de instruire a lucrătorilor de tineret, va avea loc în Cluj-Napoca și în
stațiunea montană Băișoara, România, în perioada 2-9 noiembrie 2019. Prin această activitate se dorește
dezvoltarea abilităților a 25 de lucrători  de tineret  provenind din cele 5 țări  pentru a aborda tinerii  cu
dizabilități și pe cei cu oportunități reduse în cadrul unui curs de formare în domeniul educației incluzive.
De asemenea se dorește sensibilizarea celor 25 de lucrători de tineret cu privire la problematica incluziunii
tinerilor marginalizați.

În ceea ce privește cea de-a doua activitate, schimbul de tineri, acesta se va desfășura în luna aprilie 2020 în
Tirana (Albania),  implicând participarea a 30 de tineri  din 5 țări  diferite,  dintre care 10 sunt tineri  cu
dizabilități  și  10 sunt  tineri  cu oportunități  reduse.  În cadrul  activității  vor fi  împărtășite  și  dezvoltate



metode de lucru pentru îmbunătățirea incluziunii sociale a tinerilor participanți prin învățare non-formală și
prin  activități  sportive  adaptate  acestor  categorii  de  tineri.  Se  urmărește  creșterea  stimei  de  sine,  a
asertivității și participarea celor 30 de tineri în mod continuu și pro-activ la activitățile schimbului de tineri,
precum și dobândirea de către aceștia de competențe transversale.

Mai  multe  informații  despre  proiect  sunt  disponibile  pe  site-ul  Asociației  Babilon  Travel,  la  adresa
http://english.babilontravel.ro/projects/the-inclusionist/. Pentru orice întrebări referitoare la proiect, vă rugăm
să ne contactați la numărul de telefon 0264-599316 sau prin e-mail: dasclujnapoca@gmail.com.
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