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Curs de formare a lucrătorilor de tineret în cadrul proiectului  

"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.  

 

Prima activitate principală a proiectului, cursul de instruire a 25 de lucrători de tineret din cele 5 țări 

participante, în domeniul tinerilor cu nevoi speciale și în cel al tinerilor cu oportunități reduse, a avut loc în 

Cluj-Napoca și în stațiunea montană Băișoara, România, în perioada 2-9 noiembrie 2019.  

 

În cadrul sesiunilor specialiștii participanți din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală, din 

serviciile Asistența persoanelor cu dizabilități, Protecție socială și din cadrul Centrului de servicii socio-

medicale au avut ocazia să interacționeze cu specialiști, practicieni, organizații de advocacy, etc., discutând 

principalele probleme întâmpinate de profesioniștii care lucrează în domeniul tinerilor cu dizabilități și în 

cel al tinerilor cu oportunități reduse din țările participante (România, Albania, Macedonia, Serbia și Italia).  

 

Tematica abordată în cadrul cursurilor s-a concentrat pe: înțelegerea programului Erasmus Plus al Uniunii 

Europene și a certificatelor YouthPass; situația profesioniștilor care lucrează în domeniul cursului; 

provocări comune în munca cu tinerii cu dizabilități și cu cei cu oportunități reduse; discuții referitoare la 

gradul de accesibilitate a țărilor participante; diversitate culturală, potențiale soluții și oportunități în ceea ce 

privește recrutarea și menținerea forței de muncă în domeniul social; prevederi legale în vigoare în țările 

participante; metode de abordare a tinerilor cu dizabilități și reducerea stereotipurilor și a prejudecăților 



 

  

 

 

legate de persoanele cu nevoi speciale și de cele cu oportunități reduse, etc. 

 

Cei 25 de lucrători de tineret participanți și-au dezvoltat abilitățile de abordare a tinerilor cu dizabilități și a 

celor cu oportunități reduse; cele referitoare la practici de incluziune socială prin metode non-formale și 

prin activități sportive adaptate și incluzive și au fost sensibilizați cu privire la problematica incluziunii 

tinerilor marginalizați. 

 

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. 

        

Echipa proiectului din partea DASM:  

• Crina Moisă (coordonator proiect și organizare evenimente) 

• Iclodean-Lazar Magda (expert tematic și grup-țintă) 

 

Cluj-Napoca, 29.11.2019 

 

 

 

 

 

•  

 

 

 

http://english.babilontravel.ro/projects/the-inclusionist/

