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PREMIUL SPECIAL PENTRU TINERET 
oferit de ERASMUS +,Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei 

şi Formării Profesionale 

lnitiator Asociatia Babilon Travel 
' ' 

Campania JMVISION -Capacitarea tinerilor cu deficienţe de vedere în scopul susţinerii 
reformelor politicilor de incluziune" 
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Din statisticile Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Dizabilităţi reiese ca 1n România sunt 
înregistrate 97.432 persoane cu deficienţe de vedere (încadrate cu grad de handicap). Mai bine 
de 2.soo dintre aceşti oameni trăiesc în judeţul Cluj (date din 30 septembrie 2017). Tot La Cluj 
funcţionează însă şi Asociaţia Babilon Travel. 

Asociaţia ne spune că : „Percepţia fiecăruia asupra Lumii în care trăieşte diferă de La persoană 
La persoană . Universul. văzut ca Locul şi timpul unde Lumile noastre ale tuturor coexistă şi 

interacţionează , poate deveni mai bun. mai plăcut şi mai fericit dacă , toate aceste diferenţe vor 
constitui elementele unor punţi ce ne unesc şi nu cărămizile unor ziduri ce ne despart." Unul dintre 
zidurile pe care Babilon Travel îşi propune să le dărâme este zidul dintre persoanele cu deficienţe 
de vedere şi restul lumii. Acestea trebuie să se bucure de aceleaşi şanse de care se bucură toţi 
ceilalţi . Cu sprijin din partea programului ERASMUS+, Asociaţia Babilon Travel a dezvoltat proiectul 
EMVISION - Capacitarea tinerilor cu deficienţe de vedere în scopul susţinerii reformelor politicilor 
de incluziune. Proiectul şi-a propus să ajute ca vocea tinerilor cu deficienţe de vedere să ajungă pe 
masa factorilor de decizie şi să determine măsuri pentru creşterea mobilităţii tineri lor şi o mai bună 
integrare a acestora în comunitate. 

Construind pe rezultate anterioare ale organizaţiei , proiectul a reunit 37 de tineri - cu şi fără 

deficienţe de vedere, din 5 ţări . specialişti şi factori de decizie. În cadrul unor ateliere de dialog 
structurat. ce s-au întins pe parcursul unei săptămâni. aceştia au discutat despre problemele 
tinerilor cu deficienţe de vedere, au identificat soluţi i şi au construit o Listă de propuneri concrete 
adresate Primăriei şi Consiliului Local Cluj Napoca. propuneri care să transforme oraşul într-un 
oraş incluziv, care recunoaşte drepturile persoanelor cu deficienţe de vedere. 

Propunerile tinerilor s-au ancorat în politica europeană Youth on the Move. ce-şi propune să 
îmbunătăţească accesul La educaţie şi angajabilitatea tinerilor din întreaga Europă, deci şi a celor 
din Cluj - Napoca. România. E greu să fii „on the move" când în oraşul în care trăieşti ai o mulţime 
de bariere. 

Printre propunerile pe care cei 37 de participanţi Le-au adresat Primăriei Cluj Napoca se află : 

anunţarea vocală a autobuzelor care sosesc în staţii, montarea de covoare tactile, creşterea 
numărului de semafoare acustice. semnalizarea acustică a lucrărilor executate în spaţiul public, 
accesibilizarea ghişeelor şi altor locuri de utilitate publică , definirea clară a statutului câinilor ghizi 
şi multe altele. 

Încă nu avem decizia Consiliului Local cu privire La măsurile propuse. Cum însă Consiliul Local. prin 
Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală , a fost partener implicat în proiect. estimăm ca şansele ca 
măsurile propuse să fie adoptate sunt mari! 
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