
Noutӑţi despre activitӑţile proiectului

Finalizarea seminariilor de informare din cadrul campaniei de conştientizare cu următoarele teme:  
✓ Drepturile omului şi valorile europene – 5.02.2022, Iaşi 
✓ Recunoaşterea formelor de discriminare şi reacţii adecvate în astfel de cazuri – 14.05.2022, Iaşi 
✓ Abilităţi şi reacţii adecvate în cazul încălcării propriilor drepturi sau al discriminării –17.09.2022, Iaşi 
✓ Valori şi roluri în combaterea discriminării – 8.10.2022, Iaşi

Încheierea programului de formare a persoanelor care au rol în educarea și suportul tinerilor cu 
deficienţe de auz, care a cuprins:
✓ un curs pentru 25 cadre didactice şi persoane de suport din regiunea de Nord-Est pe baza unui 
ghid metodologic inovativ ,,Cetӑţenie activӑ şi dezvoltarea abilitӑţilor personale prin metode                
nonformale’’ - 28-29.01.2022, Iaşi
✓ un seminar de schimb de bune practici cu tema ,,Integrare socială și șanse egale pe piața muncii 
pentru surzi și persoane cu deficiențe de auz" – 27-29.05.2022, Iaşi

În prezent se deruleazӑ cursurile pentru cei 36 de tineri cu deficienţe de auz:
✓ Cunoaşte-ţi drepturile, combate discriminarea!
✓ Dezvoltă-ți abilităţile sociale şi de leadership!
✓ Alege cariera potrivită pentru tine!

Proiect derulat de Asociaţia Demetrius în parteneriat cu Asociația Națională a Surzilor din România, Filiala Iași şi 
Step by Step, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și 
Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială 
a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

https://demetrius.ro/impreuna-dam-voce-drepturilor-tale/

Împreună dăm voce
 drepturilor tale!

 

 

Activitӑţi viitoare
✓ Crearea unui spaţiu pe pagina web a Asociaţiei Demetrius, pe secţiunea  dedicată proiectului, pentru a 
semnala situaţii în care le-au fost încӑlcate drepturile persoanelor cu deficienţe de auz. 
✓ Realizarea studiului final care verificӑ impactul campaniei de conştientizare 
✓ Organizarea conferinţei de închidere a proiectului, planificatӑ pentru luna martie 2023.

Lucrӑm împreunӑ pentru o Europӑ incluzivӑ! 

Proiect derulat de:
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