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Pentru mai multe informa]ii, v` rug`m
contacta]i-ne:
Asocia]ia Român` Spina Bifida [i Hidrocefalie
Diga George
Str. Secuilor nr. 7,
sector 4, Bucure[ti
România
Tel.: +4 021 332 42 72
diga_george@yahoo.com
office@arsbh.ro
www.arsbh.ro
www.we-empower-us.eu

Asociatia Romana de Spina bifida
si Hidrocefalie,
Rumania
www.arsbh.ro

Dezvoltarea transna]ional`,

Schweizerische Vereinigung zugunsten
von Personen mit Spina bifida &
Hydrocephalus,
Switzerland
www.spina-hydro.ch

testarea pilot [i transferul conceptelor de
suport ocupa]ional pentru persoanele cu
Spina bifida [i Hidrocefalie
www.we-empower-us.eu

Technische Universität Dortmund,
Germany
www.tu-dortmund.de

Acest proiect este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.
Responsabilitatea pentru con]inutul acestei publica]ii revine exclusiv autorului.
Comisia nu este responsabil` pentru orice utilizare ulterioar` a informa]iilor din acest material.

Obiective

Rezultate [i produse

• Schimbul de experien]` pe tot cuprinsul europei
asupra preg`tirii voca]ionale [i angaj`rii
persoanelor cu spina bifida [i hidrocefalie
• Preg`tirea re]elelor
• Dezvoltarea unificat` a unui catalog suport
Acest proiect reune[te persoane cu dizabilit`]i, organiza]ii de autoajutoare [i centre de reabilitare voca]ional` în scopul de a dezvolta un concept
suport pentru persoanele tinere cu spina bifida [i
hidrocefalie. Baza acestei activi-t`]i este abordarea
orientat` spre fortificare. Studiile medicale existente
[i publica]iile despre simptomele dizabilit`]ii vor fi
folosite pentru prima dat` pentru dezvoltarea suplimentar` a conceptului de preg`tire ocupa]ional`.
Este de asemenea prev`zut s` fie consulta]i cei implica]i care sunt exper]ii propriilor afaceri, de a conduce un viitor atelier. Autodeterminarea [i participarea în activitate vor fi punctele centrale ale proiectului. Proiectul sus]ine persoanele tinere cu dizabilit`]i prin intermediul consilierii profesionale prin
identificarea posibilit`]ilor de dezvoltare ocupa]ional`. Consilierea de perspectiv` se va folosi ca un
instrument de fortifiere.

• Dezvoltarea unui concept orientat spre resurse
astfel încât persoanele cu spina bifida [i
hidrocefalie s` ob]in` poten]ialul lor maxim de
înv`]are [i munc`
• Înt`rirea abilit`]ilor metodice ale acestui grup de
persoane
• Informarea centrelor de reabilitare voca]ional` [i
angajatorilor
• Mai mult` transparen]` referitor la simptomelor
afec]iunii
• Consiliere reciproc`: persoane cu dizabilit`]i
sf`tuiesc persoane cu dizabilit`]i
• Preg`tirea suplimentar` pentru angajatori,
consilieri de reabilitare, servicii de integrararea,
antrenori pentru job [i manageri de caz
• Evalueaz` necesitatea preg`tirii suplimentare
pentru personalul de specialitate

„Cutia de instrumente metodic` va fi completat`
cu instrumente care au fost identificate [i definite
prin consultarea „Exper]ilor în propria afacere“ [i
personalului de specialitate, literaturii de cercetare
ca [i conducerea unui atelier. Aceste instrumente
sunt flexibile [i pot fi folosite individual.
• Direc]ii de ac]iune [i ajutor practic în preg`tirea la
munc`
• Auto managementul persoanelor cu spina bifida
[i hidrocefalie: concept [i recomand`ri specifice
• Informa]ii pentru angajatori [i reprezentan]ii structurilor de personal ai institu]iilor [i
companiilor
• Biografiile persoanelor cu aceste afec]iuni
• Exemple de integrare ocupa]ional` de succes a
persoanelor cu spina bifida [i hidrocefalie
• Reguli generale [i informa]ii
• Ateliere de consiliere de perspectiv`
„Noi st`pânim SBH“ se va finaliza cu un
simpozion interna]ional în Aprilie 2013.

