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Procedura privind asigurarea accesibilității
pentru persoanele cu dizabilități

Preambul
Conform cu prevederile din cererea de finanțare, la începutul proiectului se va elabora o procedura privind
asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități. Această procedură se va publica pe site-ul proiectului.
În acest proiect există 3 componente privind asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități,
privind nedisciminarea și sigurarea unui tratament egal. Aceste 3 componente sunt:
 Selecția grupului țintă – acordarea unui criteriu de prioritate persoanelor cu dizabilități;
 Activitatea din cadrul stagiului de practică - instruirea companiilor/ instituțiilor/ organizațiilor care oferă
programele de practică în a oferi sprijin constant și nediscriminatoriu grupului țintă alocat;
 Sesiuni de sensibilizare privind nediscriminarea – care vizează furnizarea de informații cu privire la
principiile privind nediscriminarea și egalitatea de șanse, precum și drepturile fundamentale ale oricărei
persoane.
Eurostat definește dizabilitatea ca „limitare a activității pe care persoanele o fac de obicei, ca urmare a
problemelor de sănătate apărute cel puțin în ultimele șase luni.” (Strategia națională privind drepturile persoanelor
cu dizabilități 2021-2027, pagina 4). Analizând Strategia națională privind drepturile persoanelor cu
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dizabilități 2021-2027, observăm că aproape 25% din populația cu vârsta de 16 ani și peste prezintă dizabilități,
ceea ce reprezintă un procent extrem de mare. Cel mai mare procentaj din totalul persoanelor adulte cu dizabilități
îl reprezintă persoanele cu vârsta de peste 50 de ani, și anume 72,45%. Iar 53,08% dintre persoanele cu dizabilități
sunt femei. Conform prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
dizabilităţi, actualizată, tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic,
HIV/SIDA, asociat, boli rare. Gradele de handicap sunt: grav, accentuat, mediu şi uşor.

Măsuri privind asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități:
Conștientizarea situației persoanelor cu dizabilități și promovarea nediscriminării, asigurării egalității de
șanse, precum și a respectării drepturilor și demnității acestora reprezintă o temă transversală. Această temă este
adresată și în proiectul nostru prin faptul că:
 persoanelor cu dizabilități li se creează premisele participării în proiect prin acordarea de prioritate la
înscriere în grupul țintă;
 vom realizare de sesiuni de sensibilizare privind discriminarea;
 vom comunicare prin experții de practică cu partenerii de practică care vor primi astfel de studenți în
cadrul stagiilor pentru a le oferi sprijin fizic și moral studenților cu dizabilități atunci când și dacă va fi
cazul.
Activitățile realizate în cadrul proiectului nostru respectă următoarele principii generale inspirate din
Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027:
 Nediscriminarea și tratamentul egal privind exercitarea deplină a drepturilor și libertăților fundamentale
de către orice persoană cu dizabilități. Orice comportament discriminatoriu din partea unui membru al
echipei de implementare va fi sancționat de către echipa de management prin realizarea unui avertisment
scris și/ sau a reducerii cu 10% a salariului pe proiect. Orice comportament discriminatoriu din partea
unui student din grupul țintă va fi sancționat cu reducerea notei finale de la competiția de premiere cu 1
punct, astfel încât persoana respectiva poate pierde șansa de a primi locul I.
 Egalitatea de șanse. Universitatea Babeș-Bolyai oferă diferite măsuri privind asigurarea accesibilității la
cursuri și seminarii pentru programele cu dizabilități, iar unele dintre facultăți au inclusiv programe
dedicate persoanelor cu handicap vizual. De asemenea, în proiectele trecute au existat persoane care aveau
2

diferite dizabilitati (vedere, auz sau loco-motorii), care au fost perfect integrate în activitățile proiectelor.
Orice persoană de la cele 3 facultăți implicate: Studii Europene, Teatru și Film, precum și Teologie
Ortodoxă are dreptul să fie selectat și să participe la activitățile proiectului dacă are în respectivul an
universitar o materie referitoare la derularea de stagii de practică.
 Transparența. Informațiile cu privire la proiect și selecția grupului țintă vor fi publicate pe website-ul
proiectului, pe website-urile celor 3 facultăți implicate, precum și transmise de către experții de grup țintă
către diferite grupuri ale studenților.
 Participarea și integrarea persoanelor cu dizabilități în proiect. Atât timp cât persoanele cu dizabilități
sunt studenți la facultățile implicate în proiect au toate drepturile și premisele să participe în proiect, pentru
că majoritatea activităților, dat fiind contextul pandemic actual, se vor derula online. Stagiile de practică
se vor derula fizic sau online, după specificul diferitelor specializări ale facultărilor implicate, precum și
în funcție de solicitările venite din partea partenerilor de practică.
 Egalitatea dintre femei și bărbați. Acest principiu este transpus în implementarea acestui proiect de la
formarea echipei de proiect, la selecția grupului țintă, până la derularea activităților, inclusiv premierea
participanților.
 Consultarea și implicarea persoanelor cu dizabilități. Studenții cu dizabilități vor fi consultați cu privire
la derularea stagiilor de practică prin prisma faptului dacă doresc și pot să participe fizic pentru realizarea
celor 70-90 de ore de practică și/ sau dacă au nevoie de sprijin suplimentar.

Manager de proiect,
Conf. Dr. Adrian-Gabriel Corpădean
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