Asociația Națională a Surzilor din România (ANSR) este o organizație nonguvernamentală,
independentă, non-profit, necondiționată politic și religios, cu personalitate juridică, de utilitate
publică, care apară și promovează drepturile și interesele sociale, profesionale, culturale și
educative ale persoanelor cu deficiență de auz (surzi, surdo-muți, hipoacuzici) pentru
incluziunea socială și egalizarea șanselor. ANSR a sărbătorit, pe data de 9 noiembrie 2019, 100
de ani de la înființare, fiind continuatoarea „Societății Amicale a Surdo-Muților din România”.
De-a lungul deceniilor, ANSR s-a implicat activ în atingerea principalelor sale obiective, iar în
prezent, numără 37 de filiale la care se adaugă sediul central.
Printre activitățile majore pe care ANSR le desfășoară se numără:
1. Oferirea de servicii sociale cu caracter primar, care au drept scop prevenirea sau limitarea
unor situații de dificultate sau vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune
social.
2. Oferirea de servicii sociale specializate, care au drept scop menținerea, refacerea sau
dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de nevoie social.
3. Asigurarea de servicii de interpretariat în limbaj mimico-gestual/limba semnelor române prin
interpreți autorizați. Contextele sunt dintre cele mai variate: instanța de judecată, poliție,
notariat, spitale, primărie, conferințe, seminarii, muzee, interviuri pentru un loc de muncă etc.
4. Oferirea de servicii de informare în limbajul mimico-gestual / limba semnelor române,
destinate persoanelor surde, în cadrul ședințelor care au loc la sediile Filialelor;
5. Oferirea de servicii de sprijinire: întocmirea de dosare cu documentația necesară evaluării în
vederea încadrării în tip și grad de handicap, pentru revizuirea certificatelor de încadrare în
gradul de handicap sau în vederea pensionării;
6. Formarea de interpreți de limbaj mimico-gestual românesc şi sprijinirea acestora în vederea
obţinerii autorizaţiei de interpret, conform legislației în vigoare;
7. Promovarea integrării sociale a surzilor și informarea concretă şi corectă a societății civile
asupra nevoilor specifice persoanelor cu handicap auditiv;
8. Cooperarea pe plan național și internațional cu organizații ale surzilor, hipoacuzicilor şi alte
grupuri de persoane cu handicap precum şi cu autorităţile naţionale şi internaţionale.
9. Organizarea de acțiuni locale și naționale (concursuri, festivaluri etc.) cu scopul de a promova
și conserva tradițiile culturii surzilor, valorile comunității.

