
Centrul Euroregional pentru Democratie

       Euroregional Center for Democracy

www.regionalnet.org www.heg-fr.ch

ALEARGĂ PENTRU NOI, ALEARGĂ CU NOI !!!

Grupul de iniţiativă CDS - Competiție - Dizabilitate - Studenți-  alcătuit în întregime de persoane cu dizabilități - vă cere 
sprijinul pentru evenimentul anului din Timișoara în ceea ce priveşte mișcarea pentru sănătate, Timotion 2016! 
Scopul grupului de iniţiativă CDS este de a recruta minim 45 de studenți care vor alerga 2 km pentru un proiect comun inițiat 
de Asociatia Ceva de Spus, o rampă mobilă ce va îmbunătăți accesibilitatea instituțiilor publice, inclusiv a Universității de 
Vest și va fi folosită la diverse acțiuni ale CDS. 
În acest an taxele de înscriere pentru fiecare participant recrutat din rândul studenților  vor fi plătite  de către grupul de 
initiativă CDS. Cei care se vor inscrie pe listă vor face parte din echipa comună CDS - Competiție - Dizabilitate - Studenți și 
Asociaţia Ceva de Spus.

Timotion 2016 va avea loc pe data de 23 aprilie 2016, începând cu orele 9.00.

Înscrierile se fac până la data de 6 aprilie 2016:
Pe listele promotorilor CDS

Pe  Facebook-ul Ceva de Spus
La adresa de email:

raluca.popescu@cevadespus.ro
Campania se derulează în contextul proiectului „Universități all-inclusive”, implementat de Centrul Euroregional pentru 
Democrație, în parteneriat cu Școala de Management din Fribourg, Elveția. Proiectul este co-finanţat printr-un grant din 
partea Elveţiei, prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.
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Despre grupul de inițiativă CDS 
- Competiție - Dizabilitate - 
Studenți și Asociatia Ceva de 
Spus.

CDS este un grup și o asociație de 
autoreprezentanți care luptă 
pentru drepturile persoanelor cu 
dizabilități.  Iată cum se definesc 
membrii ei: 
“Am înțeles că puterea de a 
schimba ceva stă doar în noi. 
Tocmai de aceea am ales să ne 
facem vocile auzite. Vrem să trăim 
într-o lume în care putem participa 
activ la viaţa comunității şi putem 
decide în toate aspectele vieții 
noastre. Autenticitatea organi-
zației noastre constă în faptul că 
este condusă de persoane cu 
dizabilități.”


