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Proiectul ,,Împreună dăm voce drepturilor tale!’’ 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 şi 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. 
 
Una dintre cele mai importante activitӑţi ale proiectului o constituie realizarea unui studiu de 
impact prin chestionar centrat pe atitudinea cu privire la drepturile omului şi discriminarea 
persoanelor cu deficienţe de auz. Studiul are 2 etape: studiul inițial care a fost realizat în faza 
premergătoare a campaniei de conştientizare care urmăreşte combaterea discriminării 
persoanelor cu deficienţe de auz, prin schimbarea atitudinii faţă de acestea, eliminarea 
stereotipurilor, cunoaşterea drepturilor lor şi creşterea incluziunii sociale şi studiul final care 
va avea loc la sfârşitul campaniei de conştientizare, având acelaşi grup țintă şi cu aplicarea 
metodologiei și chestionarului utilizate în studiul inițial.  
 
În cadrul studiului initial, chestionarul a fost aplicat unui numӑr de 1000 tineri fără deficienţe 
de auz din județul Iaşi, cu vârsta cuprinsă între 16-30 ani, în perioada 19.05.2021 - 
22.06.2021.  
 
Concluziile raportului realizat în urma finalizӑrii studiului iniţial au arӑtat cӑ un procent de 
83.90% din grupul ţintӑ are o atitudine favorabilă privind drepturile omului şi ale persoanelor 
cu deficienţe de auz, ceea ce înseamnă că un procent de 16.10% din populația studiată nu 
manifestă preocupare față de drepturile omului şi ale persoanelor cu deficienţe de auz, în mod 
special. Comportamentele discriminatorii ale tinerilor cu privire la drepturile omului și în 
special, ale persoanelor cu deficienţe de auz, identificate în acest studiu se referă, în mod 
surprinzător, în special la drepturile primordiale care vizează viața, libertatea și integritatea 
fizică a persoanei, respectiv protejarea drepturilor persoanelor cu deficiențe de auz. Acest 
procent de 16.10% indică populația de tineri asupra cărora trebuie țintite mesajele și activitățile 
campaniei de conştientizare și a altor activități prevăzute în proiect, astfel încât concepțiile, 
mentalitățile, atitudinile și comportamentele tinerilor față de tinerii cu deficiențe de auz să fie 
de egalitate, toleranță, incluziune și nediscriminare. Raportul integral al studiului iniţial poate 
fi citit pe pagina web a Asociaţiei Demetrius. 
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O altӑ activitate deosebit de importantӑ în cadrul proiectului este organizarea unui curs de 
formare de formatori pentru 25 cadre didactice şi persoane de suport din regiunea de Nord-
Est care va fi organizat la Iaşi, în lunile următoare, cu o durată de 15 ore. Cursul va fi organizat 
pe baza ghidului metodologic elaborat care cuprinde metode non-formale pentru cadrele 
didactice şi persoanele de suport care lucrează cu tineri cu deficienţe de auz pentru a le 
dezvolta acestora o serie de abilităţi şi de cetăţenie activă, precum: abilităţi de leadership, 
creşterea încrederii în sine, gândire critică, luarea de iniţiative, abilităţi sociale, inteligenţӑ 
emoţională etc. 
 
Asociaţia Demetrius va mai organiza la sfarşitul lunii februarie 2022 un seminar de schimb de 
bune practici cu experți din Islanda, reprezentanți ai organizaţiei Step by Step, cu tema 
,,Integrare socială și șanse egale pe piața muncii pentru surzi și persoane cu deficiențe de 
auz", pe parcursul a 3 zile. La seminar vor participa 20 de persoane din rândul cadrelor 
didactice, asistenților sociali, lucrătorilor ONG care lucrează cu persoane cu deficienţe 
auditive, aparținătorilor persoanelor cu deficienţe auditive, potenţialilor angajatori, persoanelor 
cu deficienţe de auz, din regiunea de Nord-Est. Tematicile abordate în cadrul seminarului 
vizează incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv exemple de bune practici din 
ţările nordice, antreprenoriat pentru aceste persoane şi modalităţi prin care persoanele cu 
deficienţe de auz pot obţine suportul şi sprijinul autorităţilor şi al comunităţii.  
 
Activitățile de diseminare, evenimentele de conștientizare și materialele elaborate în timpul 
implementării proiectului vor contribui la combaterea discriminӑrii 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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