
Titlul proiectului 
 
C.A.R.E – Orase Accesibile ale Regiunilor Europene – proiect din cadrul 
Programului Comunitar INTERREG III B (2000 – 2006) CADSES 
 
Numar proiect 
 
3B095 
 
Obiectiv global 
 
Obiectivul proiectului este de a crea trasee urbane tematice accesibile (i.e. de la 
sosea – la hotel, la restaurant – la cinema – la centrul de informare turistica, la 
monumente sau expozitii si cladirile in care exista acestea).  
 
Obiective specifice 
 

• Sa promoveze o noua abordare a planificarii si managementului urban pentru 
a imbunatati conceptul traditional de accesibilitate pentru persoane cu 
dizabilitati, spre o noua abordare, si anume „accesibilitatea pentru toti”, 
imbunatatind calitatea vietii pentru toate persoanele: cetateni, vizitatori 
temporari si turisti, inclusiv cei cu nevoi speciale. 

• Crearea unei retele inter-regionale de orase primitoare si „accesibile pentru 
toti”, capabila sa se autopromoveze cu actiuni de cercetare si crearea unor 
oferte originale de ospitalitate, adresate in mod particular clientilor cu nevoi 
speciale. Aceasta se va realiza prin completarea unui sistem transnational de 
clasificare a accesibilitatii (adaptarea metodologiei IG-VAE deja existenta): 
informatiile vor fi colectate intr-o baza de date. 

• Sa favorizeze cooperarea inter-regionala intre parteneri si alti factori interesati 
(publici si privati) identificati, promovand o noua imagine urbana, cu scopul de 
a face orasele sa devina mai dinamice, atractive si competitive din punct de 
vedere al accesibilitatii, imbunatatind  integrarea dintre orase si comunitatile 
inconjuratoare si promovand transferul de cunostinte privind politicile urbane. 

 
Descriere 
 
Proiectul va avea urmatoarele rezultate concrete: 
 

• Crearea unei retele europene de 15 orase accesibile/primitoare, activand si 
coordonand o baza de date open source cu cunostinte si informatii si 
organizand un feed-back continuu. 

• Crearea intre parteneri a unei metodologii comune de inregistrare a 
accesibilitatii. 

• Impartasirea unui sistem standard comun bazat pe 5 criterii de masurare a 
ospitabilitatii: eficienta serviciilor, identitate, sustenabilitate, accesibilitate si 
securitate (va  fi publicat un manual). 

• Scrierea si semnarea unei harti a accesibilitatii pentru administratiile publice 
implicate. 



• Selectarea si publicarea unui ghid de bune practici privind accesibilitatea 
urbana pentru persoanele cu „nevoi speciale” pentru a activa resursele 
locale si a promova investitiile locale, crearea unei retele pentru revigorarea 
teritoriala si implicarea unor actori relevati, precum factorii interesati si cei de 
decizie. 

• Producerea si publicarea unor materiale metodologice de instruire pentru 
diferite categorii profesionale implicate: agenti de turism, birouri de 
informare, observatori si culegatori de informatii, creatori si planificatori, 
pentru a schimba standardele de accesibilitate in favoarea persoanelor cu 
dizabilitati, de asemenea dezvoltarea unor principii indrumatoare in domeniul 
planificarii sustenabile, adaptate la diferite contexte. 

 

Urmatoarele actiuni vor contribui la atingerea setului de obiective: 

• Activitati de planificare (studii si strategii transnationale, analize, colectare de 
date)  

Crearea unui grup de coordonare tehnico-stiintific, colectarea de date si analize 
preventive pentru a sti si a revizui ceea ce deja exista si propunerile deja incepute, 
dand impuls schimbarii conceptului, de la un oras vazut ca „acasa” la un oras vazut 
ca „sistem al ospitalitatii”. Aceste activitati vor indica nevoile tuturor utilizatorilor 
privind serviciile pe care un oras ar trebui sa le furnizeze; identificarea standardelor 
pentru un model comun de clasificare a accesibilitatii oraselor  intre parteneri, pentru 
a defini un card de calitate pentru orase primitoare; sprijinirea schimbului de 
experiente; elaborarea de modele si strategii. 

• Crearea retelei  

Crearea unei Retele a spatiilor urbane accesibile care va fi actualizata si dezvoltata 
printr-un sistem de comunicare eficient. Va fi creata o pagina web pentru a facilita 
transferul de cunostinte, participarea in proiect, relationarea partenerilor si expertilor 
(pagina web va contine documentatie tehnica, materiale ale atelierelor de lucru, 
rezultate ale grupului de studiu, documente de lucru si minute ale intalnirilor si 
rapoarte). Crearea unei baze de date, comuna intre parteneri, continand exemple de 
buna practica, un forum si un mailing list. Organizarea de ateliere de lucru 
transnationale pentru schimbul de experienta intre experti si parteneri si elaborarea 
de concepte si strategii. 

• Actiuni pilot  

Regiunea Lombardia – Monitorizarea mobilitatii si transportului public in Regiunea 
Lombardia: supraveghere privind mobilitatea, cu o baza de date si diseminarea de 
informatii privind transportul public accesibil pentru persoanele cu dizabilitati; crearea 
unui Comitet de Evaluare pentru monitorizarea proiectului. 

Provincia Parma – Turism pentru toti in Provincia Parma: crearea unui Centru de 
Asistenta pentru Turisti (CTA) pentru a da informatii privind cazarea, sprijin in  
cautarea si rezervarea de structuri potrivite pentru vizitatorii cu nevoi speciale;  
„program de agrement” elaborat de autoritatile locale; masurarea accesibilitatii in 
structurile turistice, sesiuni de instruire pentru personalul restaurantelor si hotelurilor. 
 
Venice Card – Venetia Accesibila: dezvoltarea si comercializarea unui numar limitat 
de itinerarii care sunt accesibile persoanelor cu dizabilitati specifice, atat vizuale cat 



si fizice. Itinerarii accesibile intr-o zona de atractie urbana „dificila” pot fi folosite ca 
exemple de buna practica. 
 
Regiunea Emilia-Romagna (localizarea in Rimini) – Accesibilitate, siguranta si 
eco-sustenabilitate in zone urbane verzi: un itinerar pentru nevazatori in parcuri 
urbane si un teren de joaca schitat dupa regulile accesibilitatii si eco-sustenabilitatii: 
studii preliminare,  analizarea realizarilor existente in Italia si Europa; contacte cu 
scolile si gradinitele locale pentru implicarea copiilor in design si proiectare; 
implicarea Asociatiei Nevazatorilor in colectarea unor idei si propuneri de itinerarii 
botanice in parcuri. 
 

• Diseminarea de informatii si cresterea gradului de constientizare 

Elaborarea unui document de bune practici rezultat din actiunile pilot, materiale 
tiparite si diseminarea de informatii. Prezentarea publica a rezultatelor proiectului. 
Publicarea studiului si a pliantelor cu exemple de buna practica. Prezentari locale si 
nationale ale rezultatelor proiectului. Diseminarea maxima a activitatilor programate 
si a progresului proiectului va fi asigurata prin crearea unui centru de sustinere a 
difuzarii informatiilor prin protocoale de comunicare impartasite si layout-uri comune 
care vor crea o vizibilitate mai buna a proiectului. Comunicarea va fi sustinuta de o 
activitate pregatitoare, comercializarea oraselor accesibile si realizarea de 
evenimente, ateliere de lucru privind accesibilitatea urbana la nivel international. 

 
Parteneri in cadrul proiectului: 
 

• Regiunea Emilia - Romagna – Italia (organism regional care va fi 
responsabil cu coordonarea si managementul general al proiectului) 

• Municipalitatea din Bologna – Italia (contribuie la pregatirea unui sistem 
integrat de servicii sociale prin promovarea unor scheme de oportunitati egale, 
non discriminatorii si promovarea drepturilor cetatenilor, luptand impotriva 
factorilor de excluziune sociala precum saracia, marginalizarea si dependenta 
cauzata de boli sau dizabilitati) 

• Municipalitatea din Ferrara – Italia (administratie publica cu responsabilitati 
in managementul si dezvoltarea teritoriului) 

• Municipalitatea din Forlì – Italia (administratie publica cu responsabilitati in 
managementul si dezvoltarea teritoriului) 

• Regiunea Lombardia – Italia (se ocupa cu programarea, planificarea si 
realizarea lucrarilor publice) 

• Aias – Asociatia Italiana pentru Ajutorarea Spasticilor – Italia (o asociatie 
care coordoneaza servicii in colaborare cu agentii publice si cu suportul celor 
private pentru a face fata nevoi de servicii pentru cetatenii cu dizabilitati) 

• Regiunea Umbria – Italia (organizatie care in colaborare cu provinciile si 
municipalitatile din regiune indeplineste functia de coordonare a activitatilor de 
promovare si realizare a lucrarilor publice in teritoriu pentru beneficiul 
populatiei, in domeniul economic, productiv, comercial si turism, dar si in cel 
social, cultural si sportiv) 

• Provincia Ancona – Italia (organizatie care in colaborare cu Consiliile Locale 
situate pe teritoriul provinciei indeplineste functia de coordonare a activitatilor 
de promovare si realizare a lucrarilor publice in teritoriu, pentru beneficiul 



populatiei, in domeniul economic, productiv, comercial si turism, dar si in cel 
social, cultural si sportiv) 

• Provincia Pesaro-Urbino – Italia (administratie publica care se ocupa cu 
managementul si dezvoltarea teritoriului) 

• Asociatia Si può – Italia (o asociatie nationala, lider in Italia, pentru proiecte 
si servicii destinate persoanelor cu nevoi speciale, avand activitati de 
comunicare si informare, acordand o atentie speciala integrarii si incluziunii 
persoanelor cu nevoi speciale) 

• Cardul Venetian – Orasul Venetia – Italia (o companie detinuta in proportie 
de 70% de Municipalitatea Venetia, al carei scop este crearea, productia, 
dezvoltarea si distributia unui smart card multiservice, care sa simplifice 
accesul la serviciile publice si private, atat pentru turisti cat si pentru cetateni) 

• Bildunsistitut PSCHERER gGmbH / Tourismusverband Vogtland e.V. – 
Germania  

• Orasul Gera – Germania (autoritate publica) 
• Asociatia Atempo – Austria (asociatie neguvernamentala si non-profit care 

se ocupa cu diverse masuri pentru egalitatea persoanelor cu dificultati de 
invatare sau cu dizabilitati) 

• Prefectura Thessaloniki – Grecia (institutie descentralizata independenta a 
autoritatii locale, cu rol in dezvoltarea sociala, economica si culturala a 
regiunii) 

• Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est - Romania (organizatie 
pentru planificarea si promovarea dezvoltarii economice si sociale la nivel 
regional) 

 
Durata proiectului: 24 luni (01.01.2004 – 31.12.2005) 
 
 
 


