KOMUNIKAT PRASOWY
Urząd Pomocy Społecznej i Medycznej w Kluż-Napoce i Partnerzy
rozpoczynają wdrażanie projektu zatytułowanego:

Zrozumienie różnorodności niewypowiedzianych słów (UNSPOKEN)
Projekt finansowany z programu Erasmus + Unii Europejskiej w ramach Akcji 1 – Mobilności
edukacyjnej młodzieży.

Projekt został opracowany przez Urząd Pomocy Społecznej i Medycznej miasta
Kluż-Napoka w Rumunii we współpracy z:
•
•
•
•
•
•

Asociatia Babilon Travel (Rumunia),
Technikum dla Osób Niesłyszących w Kluż-Napoce (Rumunia),
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością Słuchu (Bułgaria),
Fundacja Kultury bez Barier (Polska),
Międzynarodowy Projekt Wolontariatu (Albania),
Autonomia E Descoberta CRL (Portugalia).

Zatwierdzony budżet projektu to 22,550 euro, a okres jego realizacji wynosi 9 miesięcy (od 1
października 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.).
Projekt powstał z myślą o potrzebach, zasobach i inicjatywie młodych osób (18-30 lat)
g/Głuchych, słabosłyszących oraz pełnosprawnych. Celem projektu jest pokonanie barier w
komunikacji międzykulturowej.
Uczestnicy pochodzący z krajów partnerskich – osoby zarówno niesłyszące i
niedosłyszące, jak i słyszące – będą mieli szansę stać się częścią dialogu międzykulturowego,
staną się bardziej świadomi wyzwań, przed jakimi stoją osoby z niepełnosprawnością i
zagadnień związanych z dyskryminacją. Uczestnicy zapoznają się z językiem migowym,
podzielą się nawykami, zwyczajami, obawami, motywacjami i specyfiką swoich kultur, nawiążą
dialog międzykulturowy, a jednocześnie zyskują – poprzez edukację nieformalną – społeczne
i kulturowe umiejętności, a także opracują broszurę międzykulturową.

Konkretne cele projektu to:
•
•
•
•
•

Promowanie dialogu międzykulturowego,
aktywne uczestnictwo 30 osób g/Głuchych, słabosłyszących oraz pełnosprawnych
z 5 krajów partnerskich,
promowanie różnorodności kulturowej,
debata na temat wyzwań związanych z dysfunkcją słuchu, a także aspektów
dotyczących polityki i ustawodawstwa krajów partnerskich,
podnoszenie świadomości na temat dyskryminacji wśród uczestników projektu.

Główne działania projektu to:
1. Konferencja prasowa – odbyła się 26 października 2018 r. o godz. 11:30 w Wieży
Krawców w Kluż Napoce.
2. Wizyta przygotowawcza (Advanced Planning Visit) w Kluż-Napoce w styczniu 2019 r.
3. Wymiana młodzieżowa, w której udział weźmie 30 osób w wieku od 18 do 30 lat.
Wymiana odbędzie się w Kluż-Napoce w kwietniu 2019 r.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej naszej
instytucji, www.dasmclujnapoca.ro. Jeśli masz inne pytania, skontaktuj się z nami
telefonicznie pod nr. 0264-599316 i e-mail unspokenproject2018@gmail.com.
Kluż-Napoka, Rumunia, 01.10.2018

