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Situația actuală
Proiectul T-EST va transfera conceptul
de ANGAJARE ASISTATĂ (AA), o
metodă bine elaborată și de succes,
care asigură persoanelor cu dizabilități
acces total la piața forței de muncă,
precum și la formarea profesională.
Țările de transfer, Bulgaria și România,
au început deja faza de implementare
a proiectului cu câteva persoane cu
dizabilități și firme, prin implementarea
și
testarea
conceptului/metodei
Angajării Asistate. Asistarea și sprijinul
persoanelor cu dizabilități în vederea
angajării plătite a început în februarie
2014
conform
manualelor
de
implementare națională a metodei
Angajării Asistate care sunt disponibile
în trei limbi diferite ale partenerilor.

Vizită de asistență în Bulgaria
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În luna mai 2014 formatorii din Austria
au vizitat România și Bulgaria unde au
purtat discuții cu lucrătorii AA locali
despre activitățile efectuate, provocări
și dificultăți în aceste țări.

Workshop pentru lucrători AA, Izmir

Faza de implementare a proiectului în
aceste țări se termină în luna iulie
2014, iar experiențele pot fi discutate
între partenerii proiectului T-EST. În
Turcia formarea celor șase lucrători AA
s-a finalizat la începutul lunii iunie
2014 în Izmir. Implementarea metodei
Angajării Asistate în Turcia a început
numai în luna precedentă, după
formarea lucrătorilor AA, și astfel toată
faza de implementare a metodei va fi
extins până în luna octombrie 2014.
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Workshop, Romania

Faza de implementare în Bulgaria

Absolvenții cursului AA primesc
certificatele
Echipa ZGURA-M a recrutat 16 lucrători
AA din diferite instituții din localitățile
Plovdiv și Sliven. Fiecare lucrător AA
are o experiență vastă și cunoștințe în
domeniul
serviciilor
destinate
persoanelor cu dizabilități.
Fiecare
lucrător AA deține diplomă de master
în domeniul psihologiei sau asistenței
sociale și formare specializată. Unul
dintre lucrători dispune de educație
medicală.
Participanții
erau
entuziasmați și au participat voluntar în
proiect. 30 de persoane cu dizabilități
(20 femei și 10 bărbați) cu vârste
cuprinse între 18 și 53 au participat în
proiect în calitate de beneficiar al
procesului de Angajare Asistată din
Bulgaria. Fiecare beneficiar provine din
instituțiile
mai
sus
menționate.
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Participanții
suferă
de
diferite
dizabilități
precum
dificultăți
de
învățare,
dizabilitate
intelectuală
ușoară, dizabilități neurologice. Trei
dintre beneficiarii programului aparțin
publicului țintă cu comportament
deviant. La începutul perioadei de
implementare s-au ținut două cursuri
introductive (Angajare Asistată –
etape, activități, etc.) în localitățile
Plovdiv și Sliven. În primul rând
lucrătorii AA au făcut cunoștință cu
clienții lor, au identificat nevoile și
așteptările acestora privind procesul de
AA. Totodată persoanele cu dizabilități
au constatat schimbări pozitive privind
atitudinea, cunoștințele și abilitățile lor.
Persoanele cu dizabilități intelectuale
au devenit mai receptivi și mai curajoși
privind comunicarea cu persoane
necunoscute. În ultima lună a
procesului de implementare echipa
ZGURA-M a monitorizat și a evaluat
activitățile derulate în cadrul proiectului
de Angajare Asistată. Atât lucrătorii AA
cât și beneficiarii proiectului au
completat un chestionar de evaluare.
Rezultatele chestionarelor vor fi
prezentate într-un raport separat și în
cadrul conferinței finale și întâlnirii
partenerilor la Izmir, Turcia.

Eveniment de absolvire a cursului AA
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Faza de implementare în România
Ca parte a strategiei de implementare,
Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului a organizat un
seminar la Miercurea Ciuc (România)
pe data de 29 aprilie 2014.
Evenimentul restrâns a devenit un
forum național. În cursul acestui
eveniment mai mult de 70 de
participanţi,
experți,
reprezentanți
ONG, instituții din domeniul social și
întreprinderi din toată țara au avut
șansa să cunoască metodele și bunele
practici legate de Angajarea Asistată a
persoanelor cu dizabilități.
Reacția unui participant a fost cum
urmează: “Sunt foarte fericit că am
avut șansa să particip la această
conferință. Lucrez la un centru de
îngrijire pentru adulți. Am încercat deja
câteva activități despre care am auzit
aici, dar nu am știut că fac parte din
metoda Angajării Asistate. Aș vrea să
aflu mai mult despre acest subiect. “
O mulțime de neclarități s-au lămurit
de
când
a
început
faza
de
implementare a proiectului de Angajare
Asistată în județul Harghita. Cel mai
important lucru este că lucrătorii AA au
conștientizat că rădăcinile AA există
deja ca parte a unor servicii oferite de
către ei. Valoarea adăugată a
proiectului T-EST constă în abordarea
metodologică și structurală a întregului
proces. Mai sunt încă câteva dificultăți
precum și atitudinea socială generală
față de capacitatea de muncă a
persoanelor cu dizabilități și lipsa
sprijinului legislativ.
Vizita de implementare a lui Peter
Amon (lucrător AA) a confirmat
succesul metodei AA însă a scos în

evidență niște probleme care trebuie
soluționate.
Procesul de implementare în județul
Harghita este sprijinit de Agenția
Județeană pentru Ocuparea Forței de
Muncă, de Comisia Județeană de
Evaluare Medicală a Persoanelor cu
Handicap din cadrul DGASPC Harghita,
Caritas-Alba Iulia, Miercurea Ciuc, de
Asociația Handicapaților Fizici din
județul Harghita, și de Asociația LIA.

Vizită de implementare, 2014 mai

Situația actuală în Turcia

Vizită la DepartamentulKonakİŞKUR

Workshop-ul de formare al lucrătorilor
AA din Turcia a avut loc pe data de 5-6
iunie 2014 la care au participat șase
consilieri
vocaționali
de
la
Departamentul İŞKUR Konak.
Pe parcursul celor două zile de formare
participanții din Turcia au cunoscut
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conceptul și metoda Angajării Asistate
și modul în care acest concept este
introdus în Austria și în cadrul
programului ”Jugend am Werk”.
Obiectivul acestui workshop era să
formeze participanții pentru a deveni
lucrători AA care să participe la faza de
implementare a proiectului – servicii de
angajare asistată și asistență la locul
de muncă în İzmir, Turcia. De
asemenea, formarea a avut ca scop
conștientizarea participanților privind
posibilitățile de muncă a persoanelor
cu dizabilități. Prezentările și discuțiile
au însemnat un mare pas înainte
pentru implementarea proiectului în
Turcia. Mai mult, formatorii au vizitat
Departamentul de Konak İŞKUR care ia ajutat să înțeleagă mai bine sistemul
de intermediere și plasare a forței de
muncă în Turcia și a permis
formatorilor să facă comparații cu
sistemul celorlalte țări membre,
România și Bulgaria. Formatorii și
participanții sper ca implementarea
proiectului în Turcia să aibă mare
success.

Pașii următori
Conferința finală va avea loc pe data
de 19 septembrie 2014 în Izmir,
Turcia. Conferința va pune accentul pe
setul de metode pentru angajarea
asistată și transferul acestor metode
către
țările
partenere,
Bulgaria,
România și Turcia. Partenerii de proiect
vor discuta despre procesul de
implementare a Angajării Asistate în
țările lor și despre manualele regionale
elaborate.
Conferința
va
oferi
oportunități pentru diferitele părți
interesate
să
facă
schimb
de
experiență în domeniul integrării
profesionale
a
persoanelor
cu
dizabilități. În cadrul conferinței se vor
prezenta studiile de caz din țările de
transfer iar Uniunea Europeană a
Angajării Asistate (EUSE) va intra în
discuție pentru a duce discuția la un
nivel European. Pe baza acestei
conferințe și a experiențelor de
implementare națională, manualele de
Angajare Asistată deja elaborate vor fi
revizuite și corectate până la sfârșitul
proiectului cu scopul de a avea un
manual sustenabil pe termen lung în
cele trei țări de transfer.
Pentru mai multe informații contactați:
Direcţia
Generală
de
Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Harghita
Piaţa Libertăţii, nr. 5
530140 Miercurea Ciuc, Judeţul Harghita
Telefon: +40 266 314 711
E-Mail: office@dgaspchr.ro
Pagina web: www.t-est.eu
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Acest proiect a fost finanțat de Comisia Europeană.
Această publicație (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului,
iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru orice altă utilizare a
informațiilor conținute în această publicație.

În parteneriat cu:
Sozialministeriumservice Landesstelle Steiermark, Austria
Child's Heart Association Dobrich, Bulgaria
COMUNE DI FIRENZE, Italy
CONFCOOPERATIVE TOSCANA, Italy
MGK CONSULTANCY, Turkey
Republic of Turkey Ministry of Family and Social Policies General Directorate for Elderly
Services and Disabled Persons, Turkey
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