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COMUNICAT DE PRESĂ  
eveniment în cadrul CAMPANIEI NAȚIONALE de cunoaștere și promovare a oportunităților de 

dezvoltare a carierei pentru ocupația ”Lucrător interpret de limbaj mimico-gestual” 
 
 
 
Suceava, 17.04.2015, ora 12,30 
Zona pietonală din fața Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava 
 
 
Vineri, 17.04.2015, ora 12,30 ASSOC va desfășura o acțiune stradală cu scopul conștientizării 
comunității privind nevoile specifice în comunicarea persoanelor surde și promovarea ocupației 
de ”lucrător interpret de limbaj mimico-gestual”. 
 
Evenimentul este desfășurat cu sprijinul ASSOC filiala Suceava și în colaborare cu persoane 
surde, voluntari ai filialei Suceava a Asociației Naționale a Surzilor din România.  
 
 
Pentru a le respecta drepturile fundamentale, persoanele surde trebuie să poată utiliza în contexul 
educației și la locul de muncă limbajul care li se potrivește. Pentru comunitățile de surzi, utilizarea 
limbajului mimico-gestual este una dintre cele mai importante valori. Dincolo de preferințe și valori 
personale, sunt contexte în care o persoană surdă are nevoie de serviciile unui interpret de limbaj 
mimico-gestual pentru a avea acces la servicii medicale, juridice, servicii publice în general. 
 
Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, în parteneriat cu 
organizațiile: Asociația Communicațion for Community – C4C, Fundația Light Into Europe 
Romania, Fundația Light Into Europe Marea Britanie și BPI Management Consulting Romania 
desfășoară, în perioada mai 2014 - octombrie 2015 proiectul ”Inovare în ocupare pentru femei – 
voci pentru comunitate! (IOF)” ID 130795 
 
Desfășurarea proiectului va asigura formarea pentru ocupația ” lucrător interpret de limbaj mimico-
gestual” a 800 de femei, la nivel național. 
 
 
 
 
Persoana de contact: Radu Udroiu, tel: 0741 597 543 
 
Pentru informații privind înscrierea pentru cursul gratuit de formare profesională în ocupația 
”lucrător interpret de limbaj mimico-gestual”, vă rugăm să ne contactați la nr. Tel: 0748 883 963, 
persoană de contact: Liana Munteanu 


