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OBIECTIVELE ACESTUI PROIECT SUNT:

DEZVOLTAREA și implementarea unei METODOLOGII DE BUNE PRACTICI
ÎN DOMENIUL ACCESIBILITĂȚII.

SUSȚINEREA LUCRĂTORILOR TINERI DIN DOMENIUL SOCIAL în
dezvoltarea și schimbul de metode eficiente.

ATRAGEREA ATENȚIEI COMUNITĂȚII asupra anumitor situații și
momente de viață în care drepturile fundamentale ale tinerilor cu
dizabilități sunt încălcate.

Țările partenere sunt:   Grecia, Portugalia, România, Spania și Suedia.
 
Participanții implicați în proiect sunt
➔ Lucrători din organizații din care fac parte tineri cu sau fără dizabilități 
➔ Tinerii implicați în activitățile organizațiilor.

INTRODUCERE
„Accesibilitatea în organizațiile de tineret” este un proiect în cadrul
Programului Erasmus+ cofinanțat de Comisia Europeană, care își
propune să analizeze Accesibilitatea Universală.

AYO constă într-o alianță strategică de diseminare a bunelor practici în
accesibilitatea universală în organizațiile de tineret și a realizat o analiză care se
va reflecta într-un ghid ulterior referitor la aspectelor care trebuie evaluate în
scopul de a face mai accesibile entitățile europene de tineret.

Mai mult, ne propunem să răspundem și nevoii de acțiuni care să arate și să
atragă atenția asupra anumitor aspecte, situații și momente ale vieții în care
drepturile fundamentale ale tinerilor cu dizabilități nu sunt respectate.

PARTICIPAREA ENTITĂȚILOR NEPARTENERE: -

În plus față de parteneri, în proiect au fost implicate încă 5 entități diferite din
fiecare țară.

ACTIVITĂȚIILE s-au bazat pe STUDIUL, ANALIZA și DETERMINAREA principalilor
factori de accesibilitate ai organizațiilor care lucrează cu tineri.



Cu ajutorul partenerilor
"Society in Progress", 
"Rightchallenge", 
"CED Romania", 
"Grund SÖSK" și 
"Oretania CR" ,
după colectarea regulilor sau bunelor
practici în domeniul accesibilității, am
creat un test pentru a verifica
accesibilitatea în cadrul diferitelor
organizații de serviciile cărora
beneficiază tinerii cu și/sau fără
dizabilități.

ACCESIBILITATEA UNIVERSALĂ 
CHESTIONAR PRIVIND AYO: Accesibilitatea în organizațiile de tineret

Acest chestionar va fi luat în considerare pentru dezvoltarea AYO, un proiect de analiză a
transparenței și accesibilității asociațiilor care îșo desfășoară activitatea în Europa. 
În același timp, vrem să le întărim competențele arătându-le câteva practici de
accesibilitate în alte țări, promovând astfel o mai mare participare a tuturor tinerilor.

În conformitate cu prevederile Legii organice privind protecția datelor cu caracter personal și
Garantie de Drepturile digitale (LOPDGDD) și Regulamentul (UE) 2016/679, persoana
desemnată de către organizație informează toți participanții.
Participanții acceptă în mod liber și fără echivoc ca datele lor să fie prelucrate în următoarele
scopuri.
1. Pentru a completa datele necesare pentru desfășurarea corectă și/sau diseminarea
proiectului.
2. Procesarea cererilor sau a oricărui tip de solicitare care este făcută de participant prin
intermediul oricaruia dintre formularele de contact care îi sunt puse la dispoziție.
Datele dumneavoastră pot fi transferate către alte entități care sunt necesare pentru
dezvoltarea proiectului derulat de FEDERATION OF DISABLED ASSOCIATIONS ORETANIA
CIUDAD REAL.



Putem vedea un
rezumat al aspectelor
pe care le-am luat în
considerare pentru
analiza accesibilității,
pornind de la
prevederile legale și cele
rezultate din bunele
practici din diferitele țări
participante.

Servicii

Accesibilitatea servicilor constă în furnizarea
de servicii cu înțelegerea faptului că fiecare
individ poate avea nevoi  diferite.

Câteva dintre măsurile generale de luat în
considerare în țările participante cu privire la
accesibilitatea serviciilor sunt:

Existența unui personal de suport bine
pregătit, birouri de informare/birouri/site-uri
pentru persoane cu dizabilități, servicii de
orientare profesională, asistenți personali, 
 interpreți în limbajul semnelor, subtitrări
sincronizate și folosirea semnalelor vizuale și
sonore.

2
Infrastructură

În ceea ce privește accesibilitatea în infrastructură,
factorii sociali se referă la relațiile interpersonale
dintr-o societate care permite sau restricționează
utilizarea acelorași spații și accesul la comunitate
pentru persoanele cu dizabilități.

Câteva dintre măsurile generale de luat în
considerare în țările participante în ceea ce
privește accesibilitatea în infrastructură sunt:

Circulație orizontală (rampe de acces - pante,
lungime, lățime, mână curentă), coridoare,
suprafețe pentru uși, toalete adaptate (spații de
manevră în WC, toaletă, baterii de alimentare cu
apă, zona duș, cadă, suprafețe, ...) lifturi
(standarde, dimensiuni, lumina de  la ușă, zona de
manevră, buton de apel și panou de comandă...),
mobilier...
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Website

Accesibilitatea web înseamnă că site-urile web, instrumentele
și tehnologiile sunt proiectate și dezvoltate astfel încât
persoanele cu dizabilități să le poată utiliza. Mai precis,
oamenii pot să perceapă, să înțeleagă, să navigheze și să
interacționeze cu Web-ul.

Câteva dintre măsurile generale de luat în considerare în
țările participante cu privire la accesibilitatea site-urilor web
sunt:

Furnizare de metadate care să adauge informații semantice
paginilor și site-urilor web, folosirea de markeri de limbaj
adecvați pentru transmiterea informațiilor, în locul imaginilor
ar trebui folosiți markeri, echivalenți ai unei prezentări
multimedia (subtitrări, descriere audio sau limbajul
semnelor), culoarea de fundal și combinațiile de culori din
prim-plan ale imaginilor ar trebui să aibă contrast suficient,
atribuirea de titluri cadrelor, introducerea descrierii sonore a
informațiilor importante pentru orice prezentare multimedia.

43
Produse

Accesibilitatea unui produs se referă la
măsura în care produsul este utilizabil de
către persoanele cu cea mai largă gamă de
capabilități.

Câteva dintre măsurile generale de luat în
considerare în țările participante cu privire la
accesibilitatea produselor sunt:

Culori accesibile, subtitrare (filme, produse
TV), cărți accesibile de toate clasele de școală
primară, cititoare de ecran, imprimante
Braille etc.
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Organizații Implicate : 
În InfograFic
REZULTATE

Organizații
Implicate 

5
Țări 

Europene 

+25

Beneficiari

+1000

Grecia
20%

Portugalia
20%

Romania
20%

Spania
20%

Suedia
20%

Timp Liber
29.6%

Educație
29.6%

Sport
18.2%

Organizații lucrative
15.9%

Altele
6.8%

Tipuri de organizații



în Infografic
REZULTATE

Dispun organizațiile de infrastructuri accesibile
pentru persoane cu dizabilități motorii?

Cel mai des întâlnite măsuri sunt:

- Suportul pentru hartie igienică este asezat lângă scaunul de toaletă între 60 și 70 cm de podea.
- Broasca și mânerul ușilor plasate la o înălțime între 0,8 m și 1,2 m.
- Rampele au suprafața din materiale anti-alunecare și fără elemente libere precum nisipul.
- Lățimea coridoarelor de cel puțin 1,5 m.
- Scaunul de toaletă are între 45 și 50 cm înălțime.
- Locul oglinzii este la o înălțime mai mică sau egală cu 90 cm.
- Marginea superioară a chiuvetei de baie este între 75-85 cm înălțime față de podea.



Cel mai des întâlnite măsuri sunt:

- Panouri de acces vizibile și identificabile din zonele adiacente ale
clădirii.
- Alarmă vizuală sau panouri în Braille pentru toalete.
- Informații tactile audio.
- Inscripții în Braille și avertizoare audio la deschiderea ușilor de la
lifturi.

în Infografic
REZULTATE

Dispun organizațiile de infrastructuri accesibile
pentru persoanele cu deficiențe auditive?

Da
67.7%

Nu 100%
25.8%

Nu
6.5%



Cel mai des întâlnite măsuri sunt:

- Informații vizuale clare.
- Planuri de evacuare tactile pentru incendiu la ieșiri.
- Delimitări detectabile și un grad diferit de iluminare față de spațiile
adiacente.
-  Panouri tactile.
-  Butoane de control cu   marcare sonoră, tactilă și vizuală în lifturi.
-  Informații audio-tactile .

în Infografic
REZULTATE

Dispun organizațiile de infrastructuri accesibile
pentru persoanele cu deficiențe vizuale?



Cel mai des întâlnite măsuri sunt:

- Simboluri/panouri ușor de înțeles.
- Căile de circulație configurate astfel încât să fie ușor și înțelese în
mod intuitiv.
-  Informațiile combină textul cu simboluri recunoscute universal.

în Infografic
REZULTATE

Dispun organizațiile de infrastructuri accesibile pentru
persoanele cu deficiențe  mentale/intelectuale?



Servicii accesibile persoanelor cu
cerințe specifice

Cel mai des întâlnite măsuri sunt:

- Instrumente electronice pentru sprijinirea activităților.
- Echipă de asistență.
- Birouri/birouri/site-uri de informații pentru persoane cu dizabilități.
- Subtitrare sincron și în limbajul semnelor a videoclipurilor.

Produse accesibile persoanelor cu
cerințe specifice
Cel mai des întâlnite măsuri sunt:

- Subtitrare.
- Text Braille.
- Alarme luminoase.
- Cititoare de ecran.

în Infografic
REZULTATE
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Cel mai des întâlnite măsuri sunt:

- Utilizarea unui limbaj cât mai clar și simplu posibil
- Combinații de culori de fundal și de culori din prim-plan ale imaginilor
cu contrast suficient.
- Acordarea unui titlu cadrelor.

în Infografic
REZULTATE
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Mai jos, vom prezenta exemple de bune practici pe care le-am văzut

și învățat în timpul colaborării noastre la acest proiect.

Doriți să vă îmbunătățiți accesibilitatea?

Uneori, nu este atât de dificil pe cât credem. Să aruncăm o privire la

bunele practici.

Îmbunătățirea capacității de a-și revizui proiectele în raport cu misiunea și
obiectivele lor
Îmbunătățirea și implementarea modificărilor în funcție de rezultatele raportului
Cultivarea unei culturi a învățării în rândul organizațiilor similare

Există mai multe motive pentru care organizațiile
creează rapoarte de impact, cum ar fi:

Unul dintre cele mai importante motive pentru noi în acest proiect este să creăm
impact și să împărtășim bunele practici despre Accesibilitatea Universală.

bune      
PRACTICI



Mai jos, vom prezenta exemple de Bune Practici pe care le-am văzut și
învățat în timpul colaborării noastre la acest proiect.

Deficiențe motorii

Deficiențe Auditive 
Mai jos, vom prezenta exemple de Bune Practici pe care le-am văzut și
învățat în timpul colaborării noastre la acest proiect. 

bune       
PRACTICI

Lift 
în loc de
trepte

 

Lățimea
coridoarelor
de cel puțin

1,5 m

Toalete
adaptate

Rampe cu
suprafața din

materiale
antiderapante

Instrumente
electronice pentru

sprijinirea
activităților



Cărți
școlare
audio

Infrastructuri
adaptate

Mai jos, vom prezenta exemple de Bune Practici pe care le-am văzut și învățat în
timpul colaborării noastre la acest proiect.

Produse și
servicii în

Braille
adaptate

Instrumente
de instruire

adaptate

Deficiențe vizuale

Deficiențe 
Mentale/ Intellectuale

Mai jos, vom prezenta exemple de Bune Practici pe care le-am văzut și
învățat în timpul colaborării noastre la acest proiect.

bune       
PRACTICI

Spații adaptate

Material adaptat cu
simboluri sau

imagini universal
recunoscute

Instrumente electronice pentru
sprijinirea activităților



bune       
PRACTICI

Spațiu cultural pentru evenimente accesibile 
Expirat Club 



Utilizarea instrumentelor electronice pentru a sprijini
activitățile de la Museu de Penafiel

bune       
PRACTICI



Scandic Hotel bune       
PRACTICI



Centrul pentru Educația și Reabilitarea Nevăzătorilorbune      
PRACTICI



Material adaptat pentru persoanele cu dizabilități
mintale/intelectuale

bune       
PRACTICI



Concluzii       
AYO            

XXXXXX

XXXXXX

XXXXX

XXXXX

 
Există o mulțime de bune practici în diferite țări și guvernele își stabilesc obiective pentru viitor

pentru a extinde acele bune practici.
 

Majoritatea locațiilor adaptate iau în considerare doar persoanele cu dizabilități fizice, adică
persoane care stau într-un scaun cu rotile.

 
Există încă multe locuri care nu sunt foarte la îndemână pentru persoanele cu dizabilități vizuale

sau auditive.
 

Putem învăța unii de la alții și putem transmite exemplele bune țărilor noastre.

Avem nevoie de mai multă Educație pentru a ști cum să devenim mai incluzivi.
 



XXXXXX

XXXXXX

XXXXX

XXXXX

propunerile       
AYO            

Utilizare de Pictograme

Utilizare de subtitrări

Utilizare de aplicații gratuite pentru traducere 

Utilizarea instrumentelor digitale gratuite ( *Wordpress)

To see: Izi.Travel

https://izi.travel/es


Materialele vor fi
publicate gratuit și
accesibile


