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Situația actuală

Campanii de sensibilizare

Proiectul T-EST va transfera conceptul
ANGAJĂRII ASISTATE, o metodă
eficient elaborată și de succes, care
asigură accesul complet pe piața
muncii și în formarea profesională a
persoanelor cu dizabilități.

”Spune-mi și voi uita. Arată-mi și poate
o să-mi amintesc.
Implică-mă și voi înțelege”.

În urma investigării situației actuale al
sistemului de angajare asistată pentru
persoanele cu dizabilități din țările de
transfer Bulgaria, România și Turcia,
ne concentrăm în momentul actual pe
un manual de angajare asistată pentru
țările de transfer, bazată pe situația și
nevoile acestora.
Pe durata celei de-a doua întâlnire de
parteneriat din iunie 2013 din România
ne-am concentrat pe dezvoltarea
manualului conform setului original de
metode EUSE. Am planificat pregătirea
și transferul instructorilor de
implementare din Bulgaria, România și
Turcia, care a avut loc în septembrie
2013 în Graz.
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(Confuciu)

Mesajul principal al campaniei noastre
de sensibilizare este comunicat către
publicul sau grupurile țintă cu ajutorul
diferitelor tehnici și metode.
Țările de transfer au inclus deja
întâlniri cu părțile interesate și cu
reprezentanții grupului țintă în vederea
sensibilizării asupra subiectului. Astfel
de evenimente trebuie să fie
coordinate cu alte evenimente locale,
publicații și alte activități de propagare.
Sensibilizarea este foarte importantă,
dacă vrem să implementăm
metodologia asistării cu succes.
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Sensibilizare în Turcia
Administrația Cartierului Konak a
organizat în cadrului campaniei de
sensibilizare o întâlnire în Izmir pe 25
Octombrie 2013. 25 de instructori de
angajare s-au familiarizat cu proiectul
T-EST și metodologia angajării asistate
la această întâlnire.
După prezentări, instructorii de
angajare au avut posibilitatea de a-și
exprima opiniile și preocupările legate
de angajarea asistată și aplicarea ei în
Turcia.
Instructorii au susținut că ar putea
implementa metodologia angajării
asistate în Turcia cu sprijinul ISKUR, al
Ministerului pentru familie și politici
Sociale și prin alcătuirea unui cadru
legal.

În plus, CCI Dobrich a organizat o
campanile de informare în formă de
workshop, unde setul de metode al
angajării asistate T-EST a fost
prezentat organizațiilor persoanelor cu
dizabilități.

Sensibilizare în Bulgaria
Broșurile proiectului T-EST au fost
distribuite cu succes la un târg din
Dobrich, Bulgaria, care a avut loc între
27 și 30 August 2013.
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Interviuri din Bulgaria

Dl. Oleg Temelkov,
Președintele Uniunii Regionale a
Persoanelor cu Dizabilități - Dobrich,
BG

Dl. Ivan Todorov- Președintele
Hobisclub – Dobrich, BG

Care este situația persoanelor cu
dizabilități în Bulgaria cu privire la
angajare?
O. Temelkov:
Conform Institutului Național de
Statistică, problema angajării
persoanelor cu dizabilități este foarte
serioasă. În jur de 90-95% dintre ei
sunt șomeri, ceea ce este egal cu
sărăcie. Aproximativ 1 milion de
persoane din Bulgaria au diferite feluri
de dizabilități. Pensia de dizabilitate
este aproximativ 140 BGN, acest venit
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este foarte important pentru
persoanele respective. În timpul crizei
economice angajatorii nu sunt dispuși
să angajeze persoane cu dizabilități,
deși statul plătește salariul angajatului
cu dizabilitate, dacă acesta este
înregistrat la Oficiul de Muncă.
Guvernul plătește asigurarea de
sănătate și alocația de pensie pentru
persoana respectivă timp de doi ani,
precum și o sumă pentru concediul
anual. Una din problemele principale
este complexitatea birocrației la
aplicare, precum și faptul, că
activitățile trebuie raportate lunar.

Cum se prezintă situația formării
persoanelor cu dizabilități?
O. Temelkov:
Integrarea este un proces scump și
complicat, care trebuie început la
naștere. Dificultatea cea mai mare
este, că școlile au început cu nu mult
timp în urmă adaptarea la nevoile
copiilor cu dizabilități. După clasa a 8a, studenții se confruntă cu o dilemă:
continuă școala sau încep să lucreze.
Educația și calificarea persoanelor cu
dizabilități necesită metode specifice,
care variază în funcție de felul
dizabilității. Pe de altă parte, foarte
puține centre de formare și universități
sunt accesibile persoanelor cu
dizabilități. Acest lucru împiedică
calificarea lor și posibilitățile de a găsi
lucru pe piața muncii.
Iv. Todorov:
O altă problemă este lipsa datelor
statistice despre persoanele cu
dizabilități. În prezent folosim surse de
informații variate - NII, NSI, TEMP,
agențiile de muncă și de asistență
socială. Programul de ”Dezvoltare a
resurselor umane” pregătește un
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registru cu scopul formării profilului
persoanelor cu dizabilități și al
dezvoltării unei politici adresate
nevoilor lor.

În opinia Dvs. care sunt pașii necesari
pentru
implementarea
măsurilor
angajării asistate în Bulgaria?
O. Temelkov:
Așa cum reiese din prezentarea Dvs.,
accesul la muncă este un drept uman
fundamental, iar guvernul este
responsabil pentru asigurarea

”dreptului persoanelor cu dizabilități de
a lucra în mod egal cu alții; aici este
inclus dreptul de a avea posibilitatea
de a munci într-o slujbă aleasă sau
acceptată în mod liber pe piața muncii
libere, fără discriminări și accesibil
persoanelor cu dizabilități” (vezi

Convenția ONU, 2006, art. 27, paragraf
1, alineat 19)
Este necesară o politică
guvernamentală clară și consecventă
privind persoanele cu dizabilități,
pentru a face acest lucru posibil.
Angajatorii trebuie să se informeze în
Agențiile de Muncă despre măsurile de
stimulare privind angajarea
persoanelor cu dizabilități. Rolul CCI
constă în organizarea întâlnirilor dintre
companii și organizațiile persoanelor cu
dizabilități. Cred, că implementarea
măsurilor de angajare asistată trebuie
să înceapă în liceu și trebuie să includă
orientare profesională pentru
persoanele cu dizabilități, precum și
sprijin în formarea lor profesională.
Adaptarea mediului de lucru, al
transportului și includerea persoanelor
cu dizabilități intelectuale și mentale
trebuie să aibă prioritate.
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T-EST unește și crește în România
Direcția Generală pentru Asistență
Socială și Protecția Copilului a Județului
Harghita (DGASPC HR) a găzduit a
doua întâlnire din acest proiect,
organizată la Miercurea-Ciuc. Agenda a
fost solicitantă și partenerii s-au
străduit în cele două zile să cadă de
acord despre conceptele fundamentale
ale setului de măsuri, precum și despre
pașii următori ai proiectului.
După întâlnire, DGASPC HR a început
să pregătească căi de implementare. A
devenit clar în timpul prezentării
conceptului și utilizării setului de
metode la conferințe, că angajarea
asistată este foarte relevantă și
necesară în regiune. Mai multe
organizații și instituții aflate în căutare
de soluții pentru nevoile de angajare a
persoanelor cu dizabilități au salutat
conceptul și setul de metode.

Primul atelier pentru instructorii care
vor implementa angajarea asistată
(AA), organizat între 23-25 Septembrie
în Graz, Austria a însemnat o ocazie
oportună pentru începerea dialogului
dintre reprezentanții sociali ai angajării
persoanelor cu dizabilități. Agenția
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă , Direcția pentru evaluarea
dizabilităților, precum și prestatori
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sociali, de ex. Caritas Alba-Iulia,
Asociația persoanelor cu dizabilități
fizicie din județul Harghita, Asociația
LIA au focusat pe următoarele
probleme: Cum se pot depăși
obstacolele organizaționale, structurale
și financiare pentru a putea
implementa eficient? Cum poate
funcţiona AA ca serviciu social?
Următorul plan al consorțiului este
trimiterea de recomandări către guvern
pentru ca AA să fie recunoscută ca
serviciu social.

dreptul lor de a munci. Experții din
țările europene au discutat situația
actuală și pașii necesari pentru
facilitarea accesului pe piața muncii
pentru persoanele cu dizabilități. Au
fost formate grupuri de lucru din
părțile interesate, care s-au compus
din persoane cu dizabilități, factori de
decizie, reprezentanți ai angajaților și
angajatorilor, ai autorităților și
prestatărilor de serviciu.

Conferința EASPD despre angajare
în Turcia și atelier privind setul de
metode EUSE și implementare

Conferința anuală EASPD intitulată
”Angajarea persoanelor cu dizabilități”:
Sensibilizare și oportunități de
angajare” a avut loc în Istanbul între
27 și 28 Septembrie 2013. Conferința a
avut ca scop înlăturarea barierelor și
îmbunătățirea angajării persoanelor cu
dizabilități prin schimbul de experiențe
despre dificultăți și despre bune
practici. 350 participanți din Europa și
din afara ei au luat parte la ea.
Atelierele conferinței s-au concentrat
pe dificultățile care împiedică
persoanele cu dizabilități să facă uz de
Buletin informativ nr.2/ 2013

Unul dintre atelierele conferinței a fost
dedicat setului de metode de angajare
asistată EUSE și folosirii acestui set de
metode în proiectul T-EST.
Doamna Margaret Haddock,
președintele Uniunii Europene al
Angajării Asistate (EUSE) a prezentat
modelul setului de metode pentru
angajarea asistată și doamna Guldan
Kalem din administrația cartierului
Konak (Turcia) a prezentat proiectul
T-EST.
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Pașii următori
La sfârșitul lunii noiembrie 2013 vom
elabora manualele angajării asistate
pentru cele trei țări de transfer. Aceste
manuale vor fi traduse în bulgară,
română și turcă, și trebuie folosite ca
documente de bază în implementarea
angajării asistate în aceste trei țări. În
decembrie 2013 vom avea un al doilea
atelier de instrucție în Graz, Austria
pentru instructorii de transfer din
Bulgaria și Turcia. După ultima
instrucție vom începe perioada de
implementare în cele trei țări de
transfer. Perioada aceasta va dura
până iulie 2014, când întâlnirea a patra
de parteneriat va avea loc în Izmir. În
ianuarie ne vom întâlni la Plovdiv,

Bulgaria pentru a discuta perioada de
implementare, vizitele de sprijin ale
instructorilor austrieci și nevoile
instructorilor de transfer ai angajării
asistate.

Pentru mai multe informații contactați:
Michaela Meier
Jugend am Werk Steiermark GmbH
Mobil +43 664 8000 6 5011
E-Mail: michaela.meier@jaw.or.at

Proiectul a fost finanţat cu ajutorul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicat) reflectă doar
opiniile autorului. Comisia nu este responsabilă pentru folosirea informaţiilor
conţinute în publicaţie.

În parteneriat cu:
Bundessozialamt Landesstelle Steiermark; Asociația Inimă de Copil – Dobrich; COMUNE DI FIRENZE;
CONFCOOPERATIVE TOSCANA; MGK CONSULTANȚĂ; Republica Turcă, Ministerul familiei și politicii sociale
Directoratul General pentru persoanele de vârsta a treia și persoane cu dizabilitate
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