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Cuvânt înainte

Bine ne-am regăsit după un an „altfel”!

Am încercat să facem din 2021 un an în care să ne adaptăm mai bine la noul
context. Am încheiat noi parteneriate, am demarat un nou proiect online, am
căutat finanțări pentru realizarea proiectelor pe care dorim să le realizăm,
am scris și am participat la scrierea de proiecte împreună cu parteneri
internaționali.

Am finalizat două proiecte Erasmus+ în urma cărora am început să ne
familiarizăm cu managementul proiectelor de cooperare și educație non-
formală și am dovedit că suntem parteneri de încredere, dedicați și implicați
100%. Prin instruirea de care au beneficiat colegii noștri, ne-am îmbunătățit
capacitatea de a realiza proiecte în domeniul incluziunii utilizând noi
metode, instrumente și exemple de bună practică din diversele țări
partenere în aceste proiecte.

Suntem recunoscători membrilor, voluntarilor, donatorilor, sponsorilor și
partenerilor noștri locali, și apreciem cu atât mai mult susținerea și
implicarea lor într-o perioadă nu tocmai favorabilă din multe puncte de
vedere.

Vă mulțumim pentru că ne urmăriți și ne-am dori să găsim împreună
modalități de colaborare în beneficiul celor mai puțin avantajați dintre noi!

Cristina Căluianu
Președinte
Asociația CED România – Centrul de Excelență prin Diversitate



Misiune și viziune

VIZIUNE

Acces și participare!

Ne dorim ca tinerii și persoanele aflate în situații de vulnerabilitate 

și să poată participa în număr cât mai mare la activități 

educaționale, sociale, economice, la sănătate, cultură, sport și 

petrecere a timpului liber, inclusiv în mediul online.

MISIUNE

Crearea unei infrastructuri de natură să faciliteze integrarea 

socială și pe piața muncii a persoanelor aflate în situație de 

vulnerabilitate și în special a persoanelor cu dizabilități, 

contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții acestora. 



Domenii de 
interes

1. Accesibilitate și adaptare

2. Formare profesională 

favorabilă incluziunii

3. Parteneriate pentru incluziune



Obiectiv

Crearea unui set de instrumente, 

servicii, logistică, parteneriate, rețele 

și mai ales o echipă formată din 

membri, voluntari și angajați care 

împărtășesc aceleași valori și 

angajamentul față de scopul propus



Proiecte 2021

Accessibility in Youth Organizations (AYO) 
2019-3-ES02-KA205-01/4495

▪ Lider de parteneriat: 
▪ Federación de Asociaciones de Discapacitados COCEMFE

Oretania C. Real (Spania)
▪ Parteneri: 

▪ Valjevikens folkhögskola (Suedia)
▪ Society in Progress (Grecia)
▪ Rightchallenge – Associação (Portugalia)
▪ Asociația CED România

▪ Buget final CED: 4.099,04 EUR
▪ Scop: 

▪ Analiza modului în care câte cinci organizații de tineret sau 
care sunt de interes pentru tinerii din fiecare țară participantă 
asigură accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități și 
diseminarea bunelor practici identificate, ca mijloc de educație 
non-formală în domeniul accesibilității

▪ Activități desfășurate:
▪ Analiza organizațiilor selectate
▪ Vizite de lucru în format fizic și virtual la organizațiile selectate 

(Grecia, Portugalia, Spania)
▪ Prezentări ale organizațiilor selectate
▪ Realizare ghid de bune practici
▪ Participare la Congresul internațional „AYO: Accesibilitatea în 

entități destinate tinerilor”, găzduit de către Centrul Regional 
Valdepenas al Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) 





Proiecte 2021

Learning about best practices on Inclusion for Adult Education 
2020-1-RO01-KA104-078176

▪ Lider de parteneriat: 
▪ Centrul de Formare și Evaluare în Asistență Socială (CFCECAS) 

(România)
▪ Parteneri: 

▪ Permacultura Cantabria (Spania)
▪ Asociația Națională de Dezvoltare Continuă a Tineretului din 

România (ANDCTR) (România)
▪ Asociația Tinerilor cu Inițiativă Civică (ATIC) (România)
▪ Asociația CED România

▪ Buget CED: 1.430,00 EUR
▪ Scop: 

▪ Îmbunătățirea abilităților, metodelor și instrumentelor de lucru 
cu grupurile de persoane cu dizabilități și familiile acestora 
prin participarea la activități de educație non formală 
organizate în Spania de către partenerul Permacultura
Cantabria

▪ Activități desfășurate:
▪ Participarea a trei reprezentanți la programul de formare 

organizat în perioada 28.09.2021 - 07.09.2021
▪ Diseminarea cunoștințelor dobândite la curs în cadrul 

organizației





Proiecte 2021

Parteneriat pentru cooperare în perioada 2021-2014, cu 
posibilitate de prelungire până în anul 2027
Erasmus+ Tineret

▪ Inițiator:
▪ Network for European Citizenship and Identity (NECI) (Cipru)

▪ Domenii de interes:
▪ Cooperare internațională între organizații cu și fără experiență, 

indivizi și grupul țintă format din tineri și lucrători pentru 
tineret în scopul eliminării discriminării și a marginalizării prin 
practici de incluziune socială

▪ Dezvoltarea de proiecte centrate în jurul conceptelor de „ființă 
sănătoasă”, „mod de viață sănătos” și „societate sănătoasă” în 
general (minte, corp)

▪ Dezvoltarea de abilități și competențe necesare tinerilor pentru 
îmbunătățirea capacității de implicare în antreprenoriat și pe 
piața muncii

https://necieu.wixsite.com/neci


Proiecte 2021

MIND INCLUSION 3.0 (redepunere)
KA2: Parteneriat strategic pentru susținerea inovării

▪ Lider de parteneriat: 
▪ Margherita Soc. Coop. Soc. ONLUS (Italia)

▪ Scop: 
▪ Îmbunătățirea incluziunii sociale a persoanelor cu 

dizabilități și în special a celor cu dizabilități intelectuale 
prin crearea unor medii mai incluzive la nivelul comunității 
prin dezvoltarea unor programe de formare dedicate 
profesioniștilor în domeniul dizabilității și al 
antreprenoriatului, precum și a managerilor și personalului 
din instituții publice 

▪ Activități desfășurate:
▪ Participare în calitate de partener asociat la pregătirea 

proiectului



Proiecte 2021

Proiectul online România accesibilă 

▪ S-a stabilit strategia de dezvoltare a proiectului: 

prezentarea de locații publice accesibile în România

▪ Informațiile vor fi prezentate în limba română, cu 

posibilitate de selecție a altor limbi de afișare a 

conținutului

▪ A fost achiziționat domeniul romania-accesibila.ro

▪ Au fost achiziționate serviciile de design web accesibil

▪ A demarat realizarea conținutului

https://romania-accesibila.ro/


Proiecte 2021

Realizarea de servicii de transport adaptat

▪ Am reluat realizarea serviciilor de transport cu ajutorul 

microbuzului VW Crafter cu o capacitate de 8+1 locuri, în 

care pot încăpea cel mult trei scaune rulante sau două 

fotolii rulante

▪ Serviciile se realizează cu titlu gratuit



Proiecte 2021

Realizarea de servicii de transport adaptat

▪ Am ajutat din punct de vedere logistic transportul 

participanților la spectacolul „Închide ochii și ai să vezi 

mai bine” - primul spectacol de teatru pentru publicul 

larg, accesibilizat în totalitate publicului cu dizabilități, 

organizat la Grădina Botanică din București



Proiecte 2021

Evaluarea accesibilității muzeelor

▪ Am reluat realizarea vizitelor în teren împreună cu 

voluntarii cu diverse tipuri de dizabilitate în scopul 

evaluării accesibilității fizice a muzeelor și a serviciilor 

pe care acestea le oferă publicului cu nevoi speciale

▪ Muzeul Satului - București

▪ Muzeul Național de Artă - București

▪ Muzeul Național de Istorie - București



Resurse umane

▪ Echipa formată din 9 membri acoperă o largă varietate 

de competențe, care ne permit abordarea unor proiecte 

diverse și complexe în domenii precum:

▪ auditul accesibilității mediului construit

▪ turism accesibil

▪ crearea de programe de educație non-formală în 

domeniile:

▪ accesibilitate

▪ turism accesibil

▪ pedagogie

▪ psihologie 

▪ terapie ocupațională

▪ design grafic și web design incluziv

▪ antreprenoriat și asistență pentru start-up-uri

▪ cercetare



Resurse umane

▪ Este încurajată participarea voluntară în scopul:

▪ identificării de surse de finanțare pentru proiecte

▪ identificării de potențiali parteneri pentru implementarea 

proiectelor

▪ scrierea proiectelor în vederea accesării de finanțare din 

surse interne sau internaționale

▪ În cazul în care proiectele aflate în evaluare vor fi primi 

decizia de finanțare, persoanele desemnate pentru a 

desfășura activități în cadrul acestor proiecte vor fi 

angajate cu contracte de muncă pe perioadă determinată

▪ nivelul maximal de salarizare orară brută în aceste 

condiții, stabilit în anul 2012 a fost menținut



Resurse 
financiare

▪ Începând cu data de 05.04.2019, Asociația este înscrisă în 

Registrul ANAF al entităților/unităților de cult pentru 

care se acordă deduceri fiscale

▪ Sursele de finanțare au fost reprezentate de:

▪ excedentul înregistrat în anul fiscal anterior

▪ donații din partea beneficiarilor

▪ sponsorizări primite din partea:

▪ DAVEROSAN S.R.L.

▪ BLY-INST S.R.L. - pentru sprijin financiar acordat unei familii 

nevoiașe 

▪ S-a primit plata finală în cadrul proiectului „Accessibility 

in Youth Organizations (AYO)”

▪ S-au rambursat cheltuielile efectuate în cadrul 

proiectului „Learning about best practices on Inclusion 

for Adult Education”



Resurse 
materiale

▪ Drept de utilizare cu titlu gratuit a unui autoturism Opel 

Astra Classic II Caravan 1,7 CDTI

▪ Drept de utilizare cu titlu gratuit a unui microbuz VW 

Crafter cu o capacitate de 8+1 locuri, în care pot încăpea 

cel mult trei scaune rulante sau două fotolii rulante, 

două rampe mobile și un scaun rulant

▪ Drept de utilizare cu titlu gratuit a unui birou situat în 

Mun. București, Șos. Morarilor nr. 2, Sector 2, dotat cu 

mobilier adecvat, infrastructură informatică și de 

telecomunicații (laptop, multifuncțional A4, servicii de 

telefonie fixă și mobilă)

▪ Acces la resurse de tehnologie profesionale furnizate cu 

titlu gratuit sau la prețuri accesibile prin programul Tech

Soup dedicat ONG



Parteneri și 
susținători

https://mkdev.ro/
https://accessibleromania.com/
https://www.techsoup.ro/


Prezență online

www.ced-romania.org.ro

▪ redesign și actualizare conținut 

▪ conturi social media asociate:

▪ www.facebook.com/Asociatia.CED.Romania

▪ www.instagram.com/ced_romania

▪ www.youtube.com/channel/UCimj-xxNX8bcIDjSFtPU5JA

www.romania-accesibila.ro

▪ design și conținut în dezvoltare

▪ conturi social media asociate:

▪ www.facebook.com/romaniaaccesibila

▪ www.linkedin.com/company/accessible-romania

http://www.ced-romania.org.ro/
http://www.facebook.com/Asociatia.CED.Romania
http://www.instagram.com/ced_romania
http://www.youtube.com/channel/UCimj-xxNX8bcIDjSFtPU5JA
http://www.romania-accesibila.ro/
http://www.facebook.com/romaniaaccesibila
http://www.linkedin.com/company/accessible-romania


Vă stăm cu drag la 
dispoziție:

www.ced-romania.org.ro

office@ced-romania.org.ro

+40 749 995 336

http://www.ced-romania.org.ro/
mailto:office@ced-romania.org.ro
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