
HomeHome » Posts tagged with » terra cognita » Posts tagged with » terra cognita

Asociația Babilon Travel a
demarat prima etapă a
proiectului internațional
Value the Difference finanțat
prin programul Erasmus+ al
Uniunii Europene
Asociația Babilon Travel a demarat prima parte a proiectului

Value the Difference, proiect internațional ce își propune o mai bună integrare a tinerilor cu

dizabilități de vedere/nevăzători, în comunitate, atât pe plan local cât și în context internațional,

folosind activități sportive și de exterior, adaptate nevoilor acestora. Value the Difference este un

proiect cu două […]
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