
 

 



 

Persoană cu 
deficiențe de auz 

 
Prejudecăți / Stereotipuri: 

Nu este o dizabilitate  

Nu se vede, de ce o afectează? 

De unde știm că nu se preface? 

Are probleme mintale 

Citește pe buze 

Trebuie să vorbești foarte tare să te audă 

 



 

Persoană cu 
percepție vizuală 2% 

Prejudecăți / Stereotipuri: 

Nu poate citi 

Are nevoie de asistent personal peste tot 

Nu poate avea o viață normală 

Persoană izolată social, singură 

Nu poate fi independentă 

Trăiește o viață tristă 

Persoană necăjită 

 



 

Fost dependent de 
droguri 

 
Prejudecăți / Stereotipuri: 

Nu se poate angaja 

Are un nivel de educație scăzut 

Provine dintr-o familie defavorizată 

Persoană tatuată 

Persoană pe care nu te poți baza 

Își distruge viața 

Persoană periculoasă 

 



 

Fostă parteneră a unui 
consumator abuziv de 

alcool 
Prejudecăți / Stereotipuri: 

De ce mai stă? 

Supusă abuzului fizic, verbal 

Si ea consuma alcool 

Persoană supusă, nu are încredere în ea 

Stă pentru că nu vrea să rămână singură 

Are un viitor nesigur 

Persoană neîmplinită, nu-și poate reface viața 

 



 

Feminism rom 
intersecțional 

Prejudecăți / Stereotipuri: 

Nu îi place să învețe/ nu poate avea o carieră  

Se căsătorește la o vârstă fragedă 

Este o persoană care păcălește pentru a obține ce vrea 

Are probleme cu igiena 

Are dificultăți în a se exprima  

Nu vrea să muncească 

Femeia romă are vaginul fierbinte 

Are copii pentru a primi ajutoare sociale 

Persoana feministă vrea să domine/urăște bărbații și 
este împotriva lor 

 



 

Persoană din familie 
monoparentală 
Prejudecăți / Stereotipuri: 

Familie dezbinată 

Nu se poate numi familie 

Copiii au un viitor compromis 

Doar persoanele vulnerabile trec prin asta 

Copii amărâți 

Trebuia să țină de familie, nu s-au gândit la 
viitorul copilului 

Copilul rămâne cu mama 

 



 

Persoană non-binară 
 

Prejudecăți / Stereotipuri: 

Persoană confuză sexual 

Nu acceptă că e gay 

E confuză față de genul său 

Vrea să fie rebelă 

Nu știe ce vrea de la viață 

O practică a “tineretului” 

 



 

  


