
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
1.1. Prezentarea Proiectului  PRODEAFTOOLKIT 

 
 

 
Prodeaf Toolkit este un proiect Multilateral Leonardo da Vinci de 

Dezvoltare de Inovaţie, care vizează formarea continuă a personalului din 

sectorul public şi privat în vederea aplicării legislaţiei europene privind 

nediscriminarea şi egalizarea şanselor persoanelor cu deficienţă de auz. 

Scopul proiectului este accesibilizarea serviciilor pentru persoanele cu 

deficienţă de auz prin iniţierea angajaţilor din domeniul public şi privat 

pentru a lucra cu această categorie de beneficiari. Grupul ţintă al 

proiectului sunt angajatorii şi angajaţii din domeniul public, respectiv, 

privat care lucrează cu persoanele cu deficienţă de auz sau asigură servicii 

pentru acestea.  

Pentru a facilita accesul persoanelor cu deficienţă de auz la serviciile 

publice şi/sau private  

şi-au propus elaborarea unui ghid de informare/formare şi de bune practici 

pentru angajatori şi angajaţi din sectorul public şi privat, necesar 

comunicării şi cooperării cu persoanele cu deficienţă de auz. Deoarece 

este adaptat şi tradus în fiecare ţară parteneră, acest ghid de bune 

practici vine în întâmpinarea nevoilor persoanelor deficienţilor de auz din 

întreaga comunitate europeană. 

Caracterul inovativ constă în faptul că, fiind adaptat pentru fiecare 

ţară parteneră, ghidul va constitui un instrument de lucru care va servi 

atât nevoilor comunităţii deficienţilor de auz, cât şi nevoilor segmentului 



de angajaţi şi angajatori care asigură diferite tipuri de servicii pentru 

persoane cu deficienţă de auz. 

 La proiect participă specialişti din instituţii specializate în educaţia 

deficienţilor de auz din Marea Britanie, Belgia, Finlanda, Norvegia şi 

România în calitate de parteneri, iar Franţa în calitate de coordonator.  

Perioada de derulare a proiectului este 31 noiembrie 2010 - 30 

octombrie 2012. 

Proiectul porneşte de la premisa că experienţa cumulată a specialiştilor din 

reţeaua Hearing Impairment Professionals European Network (HIPEN) este 

garanţia profesionalismului de care are nevoie comunitatea europeană în 

vederea investigării, expertizei şi soluţionării anumitor nevoi (de 

comunicare, integrare, cetăţenie activă) ale comunităţii deficienţilor de 

auz. 

Soluţia propusă de specialiştii HIPEN  pentru adaptarea serviciilor 

publice şi private, precum şi pentru facilitarea comunicării  şi cooperării cu 

persoanele cu deficienţă de auz în mediu social, este crearea unui ghid de 

comunicare şi de bune practici, iar în perspectivă de organizare a unor 

cursuri de iniţiere adresate angajaţilor şi angajatorilor din domeniul public 

şi privat. Prin aceste  

două modalităţi de informare-formare se urmăreşte instruirea publicului 

ţintă în scopul îmbunătăţirii comunicării cu persoanele cu deficienţă de 

auz,  dar implicit şi a integrării sociale a acestora.  

 Impactul pe termen scurt pe care şi-l propune proiectul este 

informarea şi conştientizarea publicului ţintă despre nevoile comunităţii 

deficienţilor de auz, precum şi oferirea unui suport în comunicarea şi 

cooperarea cu comunitatea deficienţilor de auz prin ghidul de bune practici 

creat. Pe termen lung, proiectul propune organizarea unor cursuri de 

formare în domeniul deficienţei de auz pentru publicul ţintă vizat 

(angajatorii şi angajaţii din domeniul public, respectiv, privat care lucrează 

sau asigură servicii pentru persoanele cu deficienţă de auz), precum şi 

extinderea şi diversificarea serviciilor de suport şi formare prin extinderea 

reţelei HIPEN şi în alte ţări. 


