
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разбиране на различието зад неизказаните думи ( НЕИЗКАЗАН ) 
Проектът е финансиран от програма Еразъм + на Европейския Съюз 

 
 

 

НЕИЗКАЗАН е проект по програма Еразъм + КА -1, финансиран от Европейския Съюз  и 

реализиран от Дирекция за социална и медицинска помощ, публичен орган подчинен на Общината на 

Клуж-Напока (Румъния) в партньорство с Асоциация Вавилон Травъл  (Румъния), Средно техническо 

училище за ученици с увреден слух Клуж- Напока, Асоциация на родителите на деца с увреден слух 

(България), Фондация Култура без граници – (Полша), Международни доброволчески проекти – 

(Албания) и Автономия и Открития CRL (Португалия) 

 Одобреният бюджет на проекта е 22 550 Евро, а продължителността 9 месеца – от 1 октомври 

2018 до 30 юни 2019. Проектът е създаден с цел да се съсредоточи върху нуждите, ресурсите и 

инициативността на младите хора (18-30 г.) със и без увреждане на слуха. 

 Целта на проекта е да се преодолеят бариерите на междукултурната комуникация, пред които са 

изправени младите хора със и без увреждания на слуха и които съществуват в различните страни и 

култури партньори. Специфичните цели на проекта са: насърчаване на междукултурния диалог и 

активното участие на 30 младежи и без увреждане на слуха от 5-те страни партньори, участващи в 

младежкия обмен; популяризиране на културното разнообразие сред 30 младежи със и без увреждания 

на слуха от 5-те страни партньори, участващи в младежкия обмен; обсъждане на предизвикателствата, 

свързани с увреждането на слуха, както и аспекти, свързани с националните политики и 

законодателството на 5-те участващи страни партньори, за обмен на младежи и повишаване на 

осведомеността по въпроса за дискриминацията сред 30 младежи със и без увреждане 

 Основните дейности на проекта са: Предварителна среща, което ще се проведе о в Клуж-Напока 

през януари 2019 г. и мобилност за 30 млади участници, отново в Клуж-Напока през април 2019 г. 

Младите участници в мобилността, идващи от партньорските страни както с увреден слух, така и без 

увреждания, ще имат възможност да станат част от междукултурния диалог, ще подобрят 

осведомеността си за предизвикателствата, пред които са изправени хората с увреден слух и за 

проблемите, породени от дискриминацията, ще се запознаят с жестомимичния език, ще обменят навици, 



обичаи, тревоги, мотивация за популяризиране на знанията и ценностите на различни култури и 

междукултурен диалог, като в контекста на неформалното учене ще придобият нови социални и 

културни умения. 

 Пресконференцията ще се проведе в петък, 26 октомври 2018 г. от 11:30 часа в Tailors 'Tower, 

Клуж-Напока. Повече информация за проекта можете да намерите на уебсайта на нашата институция 

www.dasmclujnapoca.ro. Ако имате други въпроси, моля, свържете се с нас на телефон №. 0264-599316 и 

e-mail unspokenproject2018@gmail.com. 

  


