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Dacă dorești să devii vocea de care au 
nevoie persoanele cu deficiențe de auz

Dacă dorești să-ți dezvolți cariera ca și 
interpret mimico–gestual

Dacă dorești să-ți dezvolți o nouă carieră

Contactează-ne: 
e-mail: assoc@assoc.ro
sau 
telefonic: 0262/222.226



Titlu proiect: 
Inovare în ocupare pentru femei
Voci pentru comunitate! (I.O.F.)

Obiectivul general al proiectului

 

Consolidarea accesului pe piața muncii pentru 
femeile cu studii medii și superioare la nivelul 
intregii țări.

În mod specific:

- se va consolida un domeniu ocupațional 
modern, acela de interpret mimico-gestual

- femei din intreaga țară își vor dezvolta 
competențele profesionale într-un nou           
domeniu profesional, de interpret             
mimico- gestual 

- se vor pune în practică, competențele                  
profesionale dobândite, prin dezvoltarea 
competențelor antreprenoriale și ulterior prin 
dezvoltarea unei afaceri individuale 

- organizarea unei structuri profesionale, a 
interpreților mimico-gestuali și promovarea 
noilor servicii oferite de aceștia la nivel de            
comunitate.

Mai multe femei antreprenor prezente 
pe piața muncii într-o activitate 
inovatoare;

Diversificarea ofertei de servicii de pe 
piața muncii atât pentru firme, instituții 
cât și persoane fizice;

Prezenţa interpreţilor în instituţiile        
publice, la şedinţele Camerelor                 
Parlamentului, la televiziune, în 
instituţiile de cultură, la spectacolele 
de teatru, în adunările publice, în 
relaţiile de comunicare între 
persoanele surde şi persoane fizice şi 
juridice are un rol deosebit în            
prevenirea excluziunii sociale a 
persoanei cu deficienţă auditivă.

Proiectul va genera: 

În proiect vor fi implicate:

- 800 femei cu studii medii și superioare ce 
vor fi certificate ca  interpreți mimico-gestuali 
dintre acestea, 120 vor beneficia și de un 
program de formare în competențe         
antreprenoriale, iar 40 vor fi sprijinite în 
demararea de activități independente pe 
servicii de interpretariat
- 150 personal al autorităților publice centrale 
și locale
- 150 personal al organizațiilor societății civile

Rezultate preconizate:

- schimb de bune practici la nivel european
- evenimente de promovare
- platforma de e-learning
- platorma on-line cu baza de date națională a 
persoanelor cu competențe certificate în domeniul 
ocupațional "interpret mimico-gestual"
- construirea unui program inovator de formare 
profesionala în domeniul ocupațional "interpret 
mimico-gestual"
- organizație profesională înființată
- 

(I.O.F.)

conferința națională a interpreților mimico-gestuali.


