
  

 
 

                                  
 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Direcția de Asistență Socială și Medicală, Cluj-Napoca, împreună cu partenerii săi, începe implementarea 

proiectului intitulat  

 

”DOWN - Fara bariere!” 

Project 2019-3-RO01-KA105-077815 

 

Proiect finanțat prin programul Erasmus Plus al Uniunii Europene 

 

Proiectul ”DOWN - Fara bariere!”, este un proiect finanțat prin Programul Erasmus Plus al Comisiei Europene, 

care va fi implementat de către Direcția de Asistență Socială și Medicală (în calitate de coordonator) în 

parteneriat cu Asociația AGA Down Sindrom Cluj (Cluj-Napoca, Romania), Asociația Babilon Travel (Cluj-

Napoca, Romania), The Municipality of Fyli (Grecia), Down Sendromu Dernegi (Turcia) și Associazione 

Italiana Persone Down Onlus (Italia).  

 

Durata de implementare a proiectului este de 9 luni (16.03.2020-15.12.2020) iar bugetul total al proiectului este 

de 38.889 euro.  

 

Proiectul are ca scop asigurarea contextului favorabil pentru promovarea diversitătii, a dialogului intercultural 

pentru tineri și a incluziunii sociale, precum și îmbunătățirea competențelor profesionale ale lucrătorilor de 

tineret în activitatea desfășurată cu tinerii cu și fără Sindrom Down.  

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: contribuirea la dezvoltarea competențelor profesionale a 20 lucrători 

de tineret din 4 țări și la conștientizarea acestora în munca cu tinerii cu sindrom down, în cadrul unui curs, în 

perioada 4-8 Mai 2020 desfășurat la Istanbul, Turcia; contribuirea la optimizarea calității muncii pentru tinerii 

cu SD, dezvoltând instrumente de lucru adecvate, prin realizarea, de către cei 20 lucrători de tineret, în cadrul 

cursului, a unui manual de bune practici; contribuirea la dezvoltarea performanțelor de învățare și de 

comunicare, a spiritului de ințiativă , a stimei de sine, a sensibilizării interculturale și a facilitării accesului pe 

piața muncii, pentru 24 tineri cu /fără sindrom down într-un schimb de tineri de 7 zile, desfășurat la Cluj-

Napoca, în perioada 5-10 Octombrie 2020.  

Pentru a-și atinge obiectivele și scopul, proiectul va avea trei activități principale: un curs de formare pentru 20 

de lucrători de tineret din țările partenere (4-8 Mai, 2020 în Istanbul, Turcia); o vizită de planificare în avans a 

schimbului de tineri, care va reuni coordonatorii proiectului selectați de către partenerii consorțiului 

(septembrie 2020, Cluj-Napoca, România) și un schimb de tineri, care va întruni 24 de tineri cu și fără sindrom 

down din cele 4 țări partenere (5-10 octombrie 2020, Cluj-Napoca, România).  



  

 
 

                                  
 

 

Dacă aveți întrebări suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0264-

599316 sau e-mail: dasclujnapoca@gmail.com.  

 

În contextul actual de propagare a virusului COVID-19, pentru siguranța participanților, perioadele menționate 

în comunicatul prezent pot suferi modificări.  
 

Cluj-Napoca, 17.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


