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                             Primul curs în cadrul proiectului ASCEND  

  NOI, TINERII CU DIZABILITĂȚI SUNTEM AICI! 

     București, 21.10.2022, str. Nazarcea 24-28, sector 1 

 

 Proiectul ASCEND, implementat în cinci țări europene, este realizat la 

noi de CNDR (Consiliului Național al Dizabilității din Romania) și RENINCO 

(Rețeaua Națională de Informare și Cooperare pentru Integrarea în Comunitate a 

Copiilor și Tinerilor cu Cerințe Educaționale Speciale), având susținerea EDF 

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

În cadrul acestui proiect, a avut loc vineri, 21 octombrie 2022, la Nazarcea 

GRUP din sectorul 1, București, un curs de formare la care au participat 20 de 

persoane, curs realizat în  colaborare cu asociația parteneră ALTERNATIVA 2003.  

Participanții au fost: 

• 9 tineri cu dizabilități de la: Alternativa 2003 (Cătălina Bold, Nae 

Andreea, Irina Movilă, Alexandru Stana, Victor Alexandru, Florin 

Gheorghiu, Alexandru Dumitru, Ion Arpenti) și ASCHFR Filiala 

București (Stefan Gherghe); 

• 4 mame însoțitoare (Claudia Tufis, Gherghe Nicoleta, Florina Nae, 

Maria Elena Niculae); 

• 7 profesioniști din sfera dizabilității: Alina Simion (CARPAD Stejărei), 

Malina Birau și Dan Micu (Ability Hub), Viorela Togan (Nazarcea 
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Grup), Bucur Melania, Mihaela Rotar și Mihaela Stan (Alternativa 

2003). 

• Echipa de proiect a acționat și ca un panel de formatori - prof.univ.dr. 

Livius Manea, dna Monica Stanciu (expert dizabilitate) și prof. univ. dr. 

Traian Vrasmas - sub coordonarea prof.univ.dr. Ecaterina Vrasmas, 

lider formare în cadrul proiectului ASCEND. 

• Din partea conducerii CNDR a participat dna Director Executiv Claudia 

Brătan. 

Cursanților li s-a pus la dispoziție un dosar informativ consistent, care 

a cuprins, în afară de afișul și agenda dedicate acestui eveniment informații 

sintetice despre: 

➢ Forumul European al Dizabilității – EDF (edf-fph.org) 

➢ Consiliul Național al Dizabilității - CNDR – (fcndr.ro) 

➢ Asociația RENINCO România (reninco.ro) 

➢ Asociația Alternativa 2003 (alternativa2003.ro) 

➢ Clasificarea Internațională a Funcționării, Dizabilității și Sănătății    

➢ Ce dorește proiectul ASCEND 

➢ Rezultate preliminare ale cercetării în cadrul acestui proiect. 

O primă secvență din cadrul cursului - de intercunoaștere a 

participanților - s-a desfășurat într-o manieră interactivă (agreată în mod 

evident de către participanți), prin organizarea unor grupuri alcătuite în 

mod aleator.  

Ca idei semnificative rezultate din aceste grupuri de discuții s-au 

relevat: 

- Nevoia de accesibilizare, de participare și asociere a tinerilor, de 

socializare, de împărtășire a nevoilor lor și a experiențelor de 

viață; 
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- Inserția pe piața muncii, bariererele la angajare, nevoia de 

accesibilizare a locurilor de muncă; 

- Accesul în general în societate; 

- Dorința de a afla rezultatele cercetării; 

- Responsabilitatea profesională etc (Anexa 1). 

Au fost apoi prezentate succint conținutul proiectului ASCEND, cu 

accent pe unele documente produse de EDF (Traian Vrasmas) și primele 

rezultate obținute în cadrul cercetării, prin evidențierea numeroaselor bariere în 

calea tinerilor cu dizabilități în educație, angajarea în muncă și raportarea la 

structurile asociative (Livius Manea). 

O activitate inspirată s-a dovedit a fi în continuare cea de desenare a 

„unui măr cu dizabilități„, la care au participat toți cursanții, fiecare într-o 

modalitate personală. Discuțiile pe marginea diverselor desene produse au 

relevat perspective și semnificații deosebite, care i-au pus pe gînduri pe mulți 

dintre participanți (moderator Ecaterina Vrasmas). 

Redăm aici sintetic unele dintre aceste comentarii: 

• Situațiile în care apare ceva diferit la un măr pot fi legate de formă,  

mărime, culoare, gust, miros etc; un măr ca fruct poate fi atacat de ceva (locuit 

de viermi, mușcat, etc) – și la (între) oameni sunt foarte multe diferențe legate 

de situațiile mai puțin dorite, acceptate... 

• O dizabilitate la un măr (în sensul de deficiență, afectare) poate fi  

de mai multe feluri dar orice măr care poate fi sau este diferit de așteptările 

noastre are și calități, la fel cum este și la oameni... (Anexa nr. 1) 

În ceea ce privește secvența din program dedicată PARTICIPĂRII,  

IMPLICĂRII, ASOCIERII (coordonator dna Monica Stanciu) au apărut de 

asemenea multe idei, care au fost condensate pe o foaie de flip-chart astfel:  

În asociații sunt importante: accesibilitatea reală, atitudinea, acceptarea,  
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comunitatea, pregătirea pentru muncă, socializarea... 

La întrebarea ce poate face o asociație au fost destule răspunsuri:  

- Să pregătească tinerii; 

- Să discute problemele; 

- Să fie o tribună de comunicare; 

- Să realizeze campanii de sensibilizare; 

- Să colecteze nevoile; 

- Să facă informare și formare; 

- Să asigure petrecerea timpului; 

- Să facă acompaniere, asistare...(Anexa nr.2) 

La finalul sesiunii de formare, cursanții au fost invitați să-și exprime  

gândurile legate de ceea ce au considerat că au învățat în cele câteva ore 

petrecute împreună. Ideile avansate au reflectat o gamă largă de reacții, dintre 

cele mai interesante. (Anexa 3) 

Concluziile principale: 

➢ Toți cursanții au învățat câte ceva în acea zi (21.10.2022). 

➢ În pofida marii diversități de perspective și niveluri de așteptări,  

sesiunea de formare a fost un eveniment foarte bine primit de către toți 

participanții - cursanți și echipa de proiect (formatorii). 

 Anexele 4 – 17 cuprind imagini din timpul sesiunii de formare. 

 

            Coordonator Proiect             Lider formare 

   Traian Vrasmas           Ecaterina Vrasmas 
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Anexa  nr. 1 
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Anexa nr.2 
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          Anexa nr. 3 
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Anexa nr. 4 

 

Anexa nr. 5  
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Anexa nr. 6 

 

Anexa nr. 7  
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Anexa nr. 8 

 

Anexa nr. 9 
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Anexa nr. 10 

 

          Anexa nr. 11 
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   Anexa nr. 12 

 

 

Anexa nr.13 
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Anexa nr. 14 

 

 

Anexa nr.15 
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Anexa nr. 16 

 

 

Anexa nr. 17 
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