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Lansarea proiectului ,,Împreună dăm voce drepturilor tale!’’ care va contribui la combaterea 
discriminării persoanelor cu deficienţe de auz 
 
Proiectul ,,Împreună dăm voce drepturilor tale!’’ este derulat de Asociaţia Demetrius în parteneriat 
cu Asociaţia Naţionalӑ a Surzilor din România – Filiala Iaşi si Step by Step din Islanda, cu sprijinul 
financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin 
Granturile SEE 2014-2021.  
 
Scopul proiectului este promovarea drepturilor omului şi a tratamentului egal, prin combaterea 
formelor de discriminare a persoanelor cu deficienţe de auz şi prin conştientizarea din partea acestora 
şi a tinerilor fără deficienţe de auz a drepturilor şi a modalităţilor de acţiune pentru a fi respectate, 
precum şi prin facilitarea integrării pe piaţa muncii, a libertăţii propriilor alegeri şi a independenţei 
personale a tinerilor cu deficienţe de auz. 
 
Proiectul are o perioadă de implementare de 24 luni, începând cu data de 1 aprilie 2021, iar activitӑţile 
propuse  se vor desfӑşura în oraşul Iaşi, cu excepţia unui schimb de bune practici  pentru îmbunătăţirea 
metodelor de lucru cu persoanele cu deficienţe de auz, organizat în Larnaca, Cipru. 
 
Beneficiarii proiectului sunt 36 de tineri din Iaşi (16 - 30 ani) cu deficienţe de auz, ce vor lua parte la 
programul de formare pentru cunoaşterea propriilor drepturi şi pentru facilitarea integrării pe piaţa 
muncii,  1000 de tineri fără deficienţe de auz, reprezentȃnd publicul ţintă al campaniei de 
conştientizare ce se va desfӑşura atȃt în universităţi, şcoli şi licee din Iaşi,  cȃt şi online, 25 de cadre 
didactice şi persoane de suport ce vor paticipa la cursul bazat pe ghidul de metode non-formale 
desfӑşurat în Iaşi,  20 de persoane din regiunea de Nord-Est implicate în educarea și ajutorul tinerilor 
cu deficiente de auz, ce vor participa la schimbul de bune practici cu un expert din Islanda şi 15 
voluntari ai Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România – Filiala Iaşi care îşi vor dezvolta cunoştinţele, 
abilităţile şi atitudinile de leadership şi voluntariat în cadrul unui curs desfӑşurat pe durata a 20 de ore 
în Iaşi. 
 
Proiectul va contribui la schimbarea atitudinii faţă de persoanele cu deficienţe de auz, la demitizarea 
stereotipurilor şi la cunoaşterea drepturilor acestora,  prin intermediul unui studiu de impact prin 
chestionar ce este adresat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16-30 ani, studiu centrat pe atitudinea cu 
privire la drepturile omului şi la discriminarea persoanelor cu deficienţe de auz, a unei campanii de 
conştientizare pentru combaterea discriminării persoanelor cu deficiențe de auz, prin intermediul unui 
program de formare a persoanelor care au rol în educarea și suportul tinerilor cu deficiente de auz 
(cadre didactice, asistenți sociali, lucrători ONG, aparţinători), prin intermediul unui schimb de bune 
practici cu un expert din Islanda şi a unui program de formare pentru tinerii cu deficienţe de auz bazat 
pe îmbunătăţirea cunoştinţelor acestor tineri cu privire la propriile drepturi şi pe dezvoltarea unor 
abilităţi personale (abilităţi sociale, de leadership şi de planificare a carierei). 
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Activitățile de diseminare, evenimentele de conștientizare și materialele elaborate în timpul 
implementării proiectului vor contribui la combaterea discriminarii persoanelor cu deficienţe de auz  
şi la cunoaşterea de cӑtre acestea a propriilor drepturi, facilitȃnd astfel integrarea lor în societate şi 
pe piaţa muncii. 
 
Mai multe detalii despre derularea proiectului sunt disponibile pe website-ul organizației 
www.demetrius.ro, pe pagina de Facebook a proiectului sau la adresa de e-mail 
proiecte.demetrius@gmail.com. 

 
Despre Programul Active Citizens Fund Romania 
 
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul 
general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile 
bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). 
Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății 
Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT 
și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul 
Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează 
consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o 
alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității 
și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, 
a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele 
donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund 
în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre 
Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro. 
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