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Proiectul
Proiectul “Transferul metodelor angajării asistate pentru persoanele cu dizabilităţi” a
reunit parteneri din 6 ţări diferite în vederea realizării accesibilităţii depline a persoanelor
cu dizabilităţi la educaţie precum şi pentru piaţa forţei de muncă. Acesta este şi unul
dintre elementele cheie a Strategiei Europene 2010-2020 pentru Persoanele cu
Dizabilităţi. În multe ţări europene accesibilitatea deplină încă lipseşte datorită absenţei
unor concepte de sprijin adecvate şi puternice. Prin urmare, proiectul T-EST transferă
conceptul de Angajare Asistată, care include instrumente puternice și de
succes, astfel încât persoanele cu dizabilități să fie în măsură de a
accesa pe deplin piața forței de muncă și de a beneficia de
formare vocaţională. Durata proiectului este de 2
ani - din noiembrie 2012 până în
octombrie 2014..

Cum să transferăm conceptul angajării
asistate?
■■ Adaptarea şi modificarea culturală a setului de instrumente pentru angajare asistată
■■ Sprijinirea cu materiale de specialitate, expertiză şi instruire a ţărilor de transfer
■■ Activarea managerilor şi profesioniştilor cheie în domeniul personalului pentru

implementarea instrumentelor de angajare asistată.
■■ Transferul geografic în domeniul asistenţei sociale pentru persoanele cu dizabilităţi
■■ Etapa de transfer extensivă cu implementarea conceptului de către furnizorii de servicii.
■■ Conştientizarea şi informarea părților interesate din cele trei ţări în vederea creării

condiţiilor pentru transfer şi pentru asigurarea implementării durabile.

Efecte şi rezultate:
De ce este necesar acest proiect?
Conceptul Angajării Asistate este o metodă de lucru cu
persoanele cu dizabilităţi şi cu alte grupuri dezavantajate în
vederea asigurării accesului şi menţinerii locului de muncă
plătit pe piaţa liberă a muncii. În mod deosebit la nivelul
formării profesionale şi a interfeţei între formare vocaţională
şi piaţa muncii, ţări ca Bulgaria, România şi Turcia se
confruntă cu o provocare. Acesta poate fi îndeplinită prin
conceptul Angajării Asistate.

■■ Transferul concret a unei strategii deja existentă şi bine testată a angajării asistate

în ţări noi constituie o valoare adăugată europeană clară
■■ Un manual pentru angajarea asistată adaptat necesităţilor din Bulgaria, România,

Turcia
■■ Un program de formare pentru specialişti în angajarea asistată pentru sprijinirea

procesului de transfer şi de implementare
■■ Trei implementări pilot al serviciului de angajare asistată în cele trei ţări

Impactul preconizat constituie îmbunătățirea calității accesului pe piața muncii prin
formare profesională, formare la locul de muncă și utilizarea instrumentelor angajării
asistate a persoanelor cu dizabilități din Bulgaria, România și Turcia. Grupurile țintă
din țările de destinație se vor familiariza și vor câştiga experiență privind conceptul de
angajare asistată, care va permite transferul în continuare, precum şi implementarea
mai profundă. Transferul geografic va mări nivelul de conştientizare şi prin învățarea
reciprocă, beneficiile sale va influenţa întregul parteneriat European.

Grupuri ţintă
Grupurile de a ţintă ale proiectului sunt: persoane cu dizabilităţi, instituţii de
învăţământ, consilieri, angajatori, furnizori de servicii, instituţii europene, factori
de decizie politică, academicieni şi jurnalişti. Accentul se va îndrepta spre
transferul acestui concept în Bulgaria, România şi Turcia.
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Parteneri
Jugend am Werk Steiermark GmbH
Graz, Austria
www.jaw.or.at

EASPD
Brussel, Belgia
www.easpd.eu

Chamber of Commerce Dobrich (Camera de Comerţ Dobrich)
Dobrin, Bulgaria
www.cci.dobrich.net

Asociaţia Marie Curie
Plovdiv, Bulgaria
www.marie-curie.bg.org

Formazione Co&So Network
Florence, Italia
www.formazionenet.eu

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita
Miercurea Ciuc, Romania
www.dgaspchr.ro

T.C. Konak Kaymakamlığı (Konak District Governorship)
Izmir, Turkey
www.konak.gov.tr
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