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Vocea copiilor cu deficiențe de văz și auz 
contează 

Comunicat de presă 
 
 
Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 anunță lansarea proiectului ”Vocea 
noastră contează”. Acesta este derulat în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice 

din România, Asociația Startlight Petra și Norsensus Mediaforum Norvegia, cu sprijinul financiar Active Citizens 
Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul 
proiectului este de a schimba mentalitatea și atitudinea cetățenilor din București, Buzău și Râmnicu Sărat prin 
activități de informare și advocacy, care să promoveze drepturile omului, ale copilului, concepute pentru a lupta 
împotriva stereotipurilor, prejudecăților, precum și a practicilor de excludere și marginalizare care afectează copiii 
și tinerii cu deficiențe de auz și de vedere, și familiile acestora. 
 
Copiii și tinerii afectați de dizabilități de vedere și auz au o capacitate scăzută de a-și cunoaște și revendica 
drepturile, înregistrând dificultăți privind integrarea socială și inserția pe piața muncii. Proiectul propune o serie de 
sesiuni educative, campanii de informare, evenimente stradale și întâlniri cu autorități locale, menite să contribuie 
la creșterea gradului de conștientizare cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități și integrarea lor în 
comunitate. 
 
”Vocea noastră contează” se implementează în perioada 1 august 2021 – 30 septembrie 2022, în municipiul 
București și județul Buzău, în 7 școli speciale și 7 școli din învățământul de masă, și se adresează cu precădere 
copiilor și tinerilor cu deficiențe de auz și văz, cu vârsta cuprinsă între 11 și 26 ani.  
 
”Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități ”recunoaște explicit dizabilitatea ca pe o problemă a 
drepturilor omului și menționează barierele de atitudine și de mediu care împiedică participarea lor deplină și 
efectivă în societate.”  Prin activitățile de conștientizare și advocacy  pe care proiectul le propune, copiii și tinerii 
vor avea posibilitatea să își facă auzită vocea și să ceară autorităților măsuri necesare pentru deplina lor integrare 
socială”, a declarat Nina Cugler, președintele Asociației Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – 
Agenda 21. 
 
Pentru informații suplimentare, persoană de contact Nina Cugler, președintele Asociației Asistență și Programe 
pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21, e-mail ninacugler@agenda21.org.ro, Ștefania Stănică, Coordonator 
Proiecte – Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, e-mail anbpr_ro@yahoo.com  
 
 
„Despre Programul Active Citizens Fund România 
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.” 
„Working together for a green, competitive and inclusive Europe” 
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