CONFERINȚA:
“UN ORAȘ PENTRU TOȚI”
Ca parte a proiectului Transfer de Inovatie – Leonardo da Vinci –
Training Tools for Accessible Towns,
Proiect nr: 2010-1-FR1-LEO05-14499

4 octombrie 2012 – str. Pictor Arthur Verona 19, București
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Conferinţa are ca scop prezentarea proiectului Leonardo TTAT - Training Tools for Accessible
Towns - instrument de formare accesibil arhitecţilor şi profesioniştilor domeniului de
construcţii dar şi responsabililor administraţiilor locale.

Un cd-rom şi o broşură vor fi distribuite participanţilor.
AGENDA EVENIMENTULUI:
Alexandru Beldiman
BBM Grup
Cuvant de deschidere
Catherine GUYOT
ARVHA - Association pour la recherche sur la ville et l'habitat
Prezentare proiect TTAT– Training Tools for Accessible Town| Situația din Franța
Mihai Tomescu
Direcția generală dezvoltare teritorială | Ministerul dezvoltării regionale și turismului
Dezvoltare regională urbană
Ioana Șerbănescu
Catedra de Științe Tehnice UAUIM
Noul normativ
Matei Ghigiu
Colegiului Asistenților Sociali din România
Programul C.O.M.B.A.T.
Emma Juravle / Alexandru Mănăilă
Associația Motivation
Cum percep orașul persoanele cu dizabilități
Sotiris Papadopoulos
OMADA 80
Situația din Grecia
Doina Butică
BBM Grup
Situația din România
Film SMALA

PROIECTUL TTAT
www.oras-pentru-toti.org
www.town-for-all.org
www.une-ville-pour-tous.org
www.citta-per-tutti.org
www.polis-gia-olous.org
www.ciudad-para-todos.org

ARVHA va prezenta rezultatele studiului condus împreună cu alte patru ţări europene despre
problemele accesibilităţii pentru toţi în oraş în cadrul proiectului LEONARDO Training « Tools
for Accessible Towns ».
Veţi descoperi platforma multilingvă dedicată Oraşului pentru Toţi la dispoziţia utilizării de către
arhitecţi şi profesori din Franţa, Marea Britanie, Grecia, Italia şi România. Această platformă
este dotată cu un instrument de verificare a cunoştinţelor destinată profesorilor şi studenţilor şi
un instrument de actualizare şi îmbogăţire a conţinutului destinat partenerilor.
Platforma multilingvă priveşte direct cei peste 200.000 arhitecţi din cele cinci ţări partenere,
precum şi celor din celelalte ţări ale Uniunii Europene cunoscători ai uneia din cele cinci limbi
ale proiectului. Proiectul va interesa de asemenea şi serviciile tehnice ale administraţiilor
oraşelor precum şi milioanele de persoane cu dizabilităţi pentru care accesul în oraşele în care
locuiesc se poate ameliora.
Din 2003, anul european al persoanelor cu dizabilităţi, luarea în calcul a acestor persoane în
ceea ce priveşte toate aspectele ale vieţii cetăţeneşti a devenit o prioritate pentru statele
membre. Lumea dizabilităţii este deopotrivă vastă şi complexă. De fapt, este vorba de luarea în
considerare în proiectele arhitecturale şi urbane a dizabilităţilor motorii, vizuale, auditive, fizice,
mentale şi cognitive. Spaţiul public este prima cheie a accesibilităţii şi autonomiei persoanelor
cu dizabilităţi.

Site-ul web este organizat în 3 mari secţiuni.
• Sensibilizare: Destinată publicului larg, această secţiune are acces liber. Ea prezintă tema

generală

a

site-ului

şi

mizele

Oraşului

pentru

toţi.

• Corpus :

Cu acces limitat exclusiv profesioniştilor, această secţiune conţine conţinuturi de
toate tipurile cu privire la oraşul accesibil, analiza acestor şi organizarea lor.

• E-training :

Această a treia secţiune este dedicată formării iniţiale şi continue a
profesioniştilor sau viitorilor profesionişti în problemele oraşului. Profesorii şi
formatori găsesc aici instrumente creatoare pentru cursuri şi de gestionare a
studenţilor.

Proiectul nostru a demarat în 2010 cu 5 membri activi în 5 ţări – Franţa, Anglia, Grecia, Italia şi
România. La el au aderat rapid noi parteneri şi alte ţări: Belgia, Spania, Maroc, Serbia şi Elveţia.
Astăzi sunt 10 ţări şi este tradus în 9 limbi.
Proiectul „Un oraş pentru toţi” a fost dezvoltat datorită
susţinerii programului Leonardo da Vinci al Uniunii Europene.
Publicarea sa (comunicarea) este responsabilitatea autorilor,
iar Comisia nu este responsabilă de modul de utilizare a
informaţiilor
cuprinse
în
proiect.
Proiect Leonardo : 2010-1-14499-FR1-LEO05

VORBITORI & EXPERȚI
Alexandru Beldiman
Alexandru Beldiman este membru fondator al biroului de arhitectură și urbanism BBM-Grup
S.r.l. A fost preşedinte al Uniunii Arhitecților din România între 1990-1999 și este membru în
Consiliul Uniunii Internaţionale a Arhitectilor. Din 1999 și până în prezent este Președinte al
Fundației pentru Arhitectură și Urbanism SIMETRIA. Din 1994 este profesor asociat la catedra
Istoria arhitecturii în cadrul Universității Naţionale de Arte din București.
Catherine Guyot
Catherine Guyot este director al asociației ARVHA din 1997 și responsabil de formare continuă
pentru arhitecți, concentrându-se pe tema "reabilitare și dezvoltare durabilă". Ea este
coordonator al patru programe Leonardo, inclusiv a proiectului TTAT și coordonator al
proiectului 'Women Architects in Euro-Méditerranée'. Unul dintre scopurile ei este de a dezvolta o
rețea europeană de femei arhitecți.

Ioana Șerbănescu
Ioana Șerbănescu este arhitect proiectant și asistent universitar în cadrul Departamentului de
Știinţe Tehnice al UAUIM din octombrie 2001. În iunie 2012 și-a susţinut teza de doctorat cu
titlul “Arhitectură pentru vârsta a treia”.
Urmare a interesului asupra accesibilității persoanelor cu vârstnice și a celor cu dizabilități este
responsabil si autor principal al Normativului „Adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la
nevoile individuale ale persoanelor cu handicap” revizuire a NP051 – 2000 – în curs de publicare
Mihai Tomescu
Mihai Tomescu este Manager Public în cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului,
Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială și este absolvent program de master în domeniul
dezvoltării urbane în cadrul Institute for Housing and Urban Development Studies, Rotterdam,
Olanda.
Matei Ghigiu
Matei Ghigiu este expert din partea Colegiului Asistenților Sociali din România în cadrul
proiectului implementat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale "C.O.M.B.A.T. Consiliere, Ocupare, schimbarea Mentalităţilor, eliminarea Barierelor, Accesibilizare, Training"
Emma Juravle /Alexandru Mănăilă
Emma Juravle și Alexandru Mănăila sunt specialiști în resurse umane, care lucrează de cinci ani
în sprijinul persoanelor cu dizabilități în cadrul Fundației Motivation România. Programele în
care sunt implicati au ca și obiectiv identificarea și dezvoltarea de soluții pentru viață
independentă a persoanelor cu dizabilități, accesibilizarea spațiului public fiind una dintre
aceste soluții.”
Sotiris Papadopoulos
Sotiris N. Papadopoulos este fondatorul biroului de arhitectură și urbanism OMADA 80. Din
1975 este o persoană activă în domeniile de proiectare, cercetare și consultanță în arhitectură,
urbanism și proiecte urbane, în sectorul public și privat. Începând din anul 2000 a fost implicat
în mai multe programe europeene de cercetare în arhitectură.
Doina Butică
Doina Butică este membru fondator al biroului de arhitectură și urbanism BBM-Grup S.r.l. Din
2002 este membru al Consiliului Ordinului Arhitecţilor din România, iar din 2003 este trezorier
al Ordinului Arhitecţilor din România. Între 1998-2002 a făcut parte din Comitetul de experţi în
clădiri în cadrul Consiliului Europei a experţilor independenţi în clădiri.

PARTENERII TTAT
ARVHA, Franța (Coordonator de Proiect)

ARVHA

ARVHA (Association pour la recherche sur la ville et l'habitat) este o organizație nonprofit
înființată în 1993 de către un grup de arhitecți și urbaniști specializați în reabilitarea
ansamblurilor sociale de locuit sociale precum și a locuințelor din centrele vechi ale orașelor.
Obiectivele asociației ARVHA:
•

promovarea cercetării și dezvoltării în domeniul reabilitării, reamenajării și restaurării
zonelor de locuit sociale și a locuințelor din centrele orașelor.

•

formarea partenerilor din industria construcțiilor în domeniul reabilitării, reamenajării și
restaurării

•

organizarea de activități și evenimente internaționale, în țările europene și în special în
țările din Europa de Est

OMADA 80 , Grecia
”Sotiris N. Papadopoulos”, Architecţi, Proiectanţi şi Consultanţi Cercetare (acronim: “OMADA
80”), profesează din anul 1975, oferind gama completă de design, cercetare şi consultanţă în
arhitectură, urbanism şi dezvoltare imobiliară. De asemenea, este activ şi în concursurile
naţionale de arhitectură unde a câştigat cincisprezece premii, multe dintre proiectele
câştigătoare fiind puse în practică: primăria municipală Drapestona – suburbia Piraeus; sediul
central al Camerei Tehnice a Greciei din Larisa; mobilier stradal şi design de imagine
corporatistă pentru sistemul de tranzit din Atena (OAS); complexul educaţional format dintr-un
liceu, şcoală tehnică şi bibliotecă în oraşul Thessalonic; pre-designul bibliotecii universitare din
Creta; studiul de dezvoltare pentru trei proprietăţi mari din regiunea de N-E a Atenei, deţinute
de „Organizaţia Elenă de Telecomunicaţii” (OTE); studiul de re-dezvoltare pentru cele trei plaje
publice existente, cele mai populare de pe coasta sudică a Atenei etc. Alături de designul
arhitectural şi urbanistic, studiile de cercetare şi programele europene de interes public, biroul
este implicat şi într-un spectru larg de proiecte în sectorul privat: construcţia de locuinţe, clădiri
comerciale şi de birouri, hoteluri şi turism, supermarketuri şi centre comerciale, studii de
fezabilitate şi cercetare, precum şi dezvoltarea de proiecte pentru construcţia de locuinţe din
fonduri proprii.
BBM Grup, Romania
Societatea BBM Grup este o firmă de arhitectură şi care prestează servicii specifice pentru
următoarele domenii:
o

Proiecte de arhitectură şi amenajare interioară

o

Proiecte de urbanism şi amenajare peisajeră

o

Proiecte de restaurare

o

Cercetare în arhitectură şi dezvoltare urbană, precum şi istoria şi teoria acestor domenii

o

Organizare expoziţii

BBM GRUP a fost înfiinţat de către arhitecţii Alexandru Beldiman, Doina Butică şi Moise Mathé
în anul 1993. Până la această dată au lucrat împreună în cadrul aceleaşi echipe la Institutul
PROIEC BUCURESTI, care s-a ocupat de proiectele de dezvoltare ale Bucureştiului după al doilea
război mondial. Astăzi echipa BBM GRUP numără 12 arhitecţi şi colaborează cu cele mai
calificate echipe specializate în proiectarea structurilor şi a instalaţiilor.
DIPSA, Universitatea Roma 3 (Tre), Italia
Departamentul de studii de arhitectură şi design (DIPSA) a fost creat pentru a promova şi
coordona activităţile de investigaţie ştiinţifică şi de cercetare. Acesta contribuie cu un sprijin
educativ în domeniul arhitecturii şi mediului. A fost compusă dintr-un efectiv de 43 de
persoane, dintre care 8 profesori titulari, 15 profesori asociaţi şi 20 de cercetători şi asistenţi
pedagogici.
Activităţile de cercetare sunt organizate în 6 filiale de investigare: Proiect arhitectural,
restaurare, istorie de arhitectură, tehnologica construcţiilor. Anchetă şi reprezentare,
înfăţişarea mediului înconjurător, realizată de mai multe laboratoare, cu privire la procesul de
construcţie, materiale şi componente. Departamentul derulează activităţi de cercetare şi oferă
consiliere entităţilor externe publice şi private, cu privire la concepţia arhitecturală, mobilitatea
urbană, patrimoniul arhitectural, serviciile de curăţenie şi concepţia acustică.
Centre for Accessible Environments
Centrul pentru un Mediu Accesibil (CAE) este recunoscut ca fiind principala autoritate în
practica de integrare prin design. Înfiinţat în 1969, înregistrat ca instituţie filantropică în 1976,
centrul are menirea de a împărtăşi experienţa şi cunoştinţele de specialitate. Serviciile noastre
includ informaţii, publicaţii, pregătire şi consultanţă.
CAE a creat şi administrează Registrul Naţional al Consultanţilor de Acces (NRAC), primul şi cel
mai cunoscut registru naţional de consultanţi de acces acreditaţi din Marea Britanie.
Oferim servicii de consultanţă de acces unei game largi de clienţi, iar această experienţă inspiră
cursurile noastre de formare şi publicaţiile noastre.
Am semnat recent lucrarea actualizată Building for Everyone, cea mai bună carte de consiliere
practică şi standarde în designul universal, publicată în anul 2009 de către Autoritatea Naţională
pentru Persoanele cu Dizabilităţi din Irlanda.
Site-ul web Resurse pentru grupului de acces, administrat de CAE, prezintă un sistem amplu de
recomandări online în ceea ce priveşte egalitatea şi accesul persoanelor cu dizabilităţi, grupat în
secţiuni clare şi uşor de înţeles.

SMALA
SMALA este responsabilă de implementarea Proiectului TEC (Team Eco-Cosntruction – Echipa
eco-construcţie) în Elveţia.
Creată în 1997, asociaţia SMALA susţine diferite proiecte pentru inovarea socială şi culturală.
Asociaţia cooperează cu autorităţile publice şi cu reţele de asociaţii de la nivel regional şi
internaţional, în următoarele domenii :
•

Sensibilizarea, formarea şi activarea iniţiativelor sociale, culturale şi de mediu, generate
de proiecte sensibile pentru binele comun şi de dorinţa creşterii economice calitate
(numită „descreştere”);

•

Promovarea economiei sociale şi solidare;

•

Susţinerea personalizată a iniţiatorilor de proiecte de inovare socială, culturală,
economică şi ecologică;

•

Gestionarea programelor comunitare de cooperare socio-profesională, formare
continuă şi coabitare, în locuri cu consum energetic slab; Smala a dezvoltat parteneriate
durabile cu:

•

Numeroase iniţiative sociale şi reţele active în renovarea neinvazivă a imobilelor, în
habitatul cooperativ şi eco-construirea;

•

Banca Alternativă Elveţiană (BAS), asociaţia ACTARES pentru dezvoltare durabilă în
companii, fundaţia ASECE pentru microdreditare;

•

Forumul Brazilian pentru Economie Solidară, cu care a dezvoltat software multilingv de
valorificare a comerţului electronic pentru actorii economiei non-speculative;

•

Reţeaua mondială a ecosatelor, specializate în tehnologiile sociale şi energetice
inovatoare;

•

Mai multe centre de formare profesională din partea germană a Elveţiei.

