
     

        INVITAȚIE - APEL 

Dacă sunteți un tânăr sau o tânără cu dizabilitate având vârsta între 16 și 35 de ani, 

vă invităm să fiți alături de noi și să participați la un studiu care vizează prioritățile tinerilor cu 

dizabilități. Studiul este realizat pe baza unui parteneriat al CNDR  (Consiliul Național al 

Dizabilității din România) și Asociația RENINCO  România, cu susținerea EDF 

(Forumului European al Dizabilității) și suportul financiar din partea Citi Foundation, în 

cadrul proiectului ASCEND 2022.  

Care este scopul studiului? 

Să identifice dificultățile (barierele) cu care se confruntă tinerii cu dizabilități, îndeosebi 

în domeniile educației și ocupării precum și modalitățile prin care ar putea fi îmbunătățită situația 

acestor tineri din România. De asemenea, studiul va evidenția nevoile tinerilor cu dizabilități 

referitoare la comunicarea cu organizațiile persoanelor cu dizabilități și așteptările lor față de 

politicile și programele europene privind dizabilitatea.  

Ce se va întâmpla dacă decideți să participați la acest studiu? 

Dacă acceptați să participați veți primi un chestionar pe care îl puteți completa pe laptop 

sau tabletă, eventual smartphone. Dacă nu puteți utiliza singur (ă) un astfel de dispozitiv, puteți 

să fi ajutat(ă) de un membru al familiei ori puteți solicita echipa de cercetare. 

Durata aproximativă pe care o presupune completarea chestionarului este de o jumătate 

de oră.  

Informațiile obținute prin aplicarea chestionarului vor fi confidențiale? 

Cercetarea se conformează normelor GDPR (Regulamentului General de Protecție a 

Datelor). După finalizarea cercetării, datele primare – răspunsurile fiecărui participant – vor fi 

distruse.  

Ce ar trebui să faceți dacă acceptați să luați parte la aceest studiu? 

Să trimiteți un mesaj care să includă următoarele informații: 

1. Particip; 

2. Genul;  

3. Vârsta; 

4. Autocompletare/am sprijin/am nevoie de sprijin. 

Spre exemplu, mesajul ar putea fi: 1) Particip, 2) B, 3) 25, 4) Autocompletare.  

Mesajul va fi expediat din adresa dvs de mail la destinația: cercetare.ascend@gmail.com 
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