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INTRODUCERE 

 

SCOP ȘI METODOLOGIE 

 

Manualul WorkABLE este rezultatul cercetărilor și analizelor efectuate în timpul proiectului 

în domeniul consilierii (coaching) în vederea identificării de locuri de muncă și al plasării și 

sprijinului individual (IPS) pentru persoanele cu dizabilități mintale (PDM). Acesta se 
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bazează pe constatările celor patru țări partenere (Italia, Cipru, Slovenia, România) în urma 

analizelor și modelează contextele naționale privind consilierea pentru identificarea locurilor 

de muncă pentru PDM, evidențiind metodologii și studii de caz. 

Obiectivul manualului este de a oferi un studiu cuprinzător ce conține o analiză a cadrului 

legislativ, inclusiv național și european, mecanisme de sprijin pentru angajarea PDM, procese 

și metodologii de coaching, competențe cerute de un consilier vocational în fiecare țară 

parteneră și în Uniunea Europeană, studii de caz ale organizațiilor și / sau atelierelor care 

implică activitatea PDM și un ghid pentru implementarea IPS. 

Metodologia utilizată cuprinde în principal colectarea de date prin cercetare secundară / 

cercetare de birou și folosește datele existente publicate în rapoarte de cercetare, eseuri 

academice, rapoarte guvernamentale și materiale disponibile pe paginile de internet al 

diferitelor institutii si organizatii de la nivelul Uniunii Europene si al celor patru țări. Motivul 

alegerii acestei metode se datorează în principal rentabilității cercetării de birou. 

În plus, cercetarea primară a fost utilizată de către parteneri pentru documentarea studiilor de 

caz. În acest context, partenerii au obținut și au folosit date brute pentru a produce analiza 

sumară a fiecărui studiu de caz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CADRU LEGISLATIV 

 

1.1.Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD) 

 

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), peste un miliard de oameni, care reprezintă 

aproximativ 15% din populația lumii, trăiesc cu o formă de dizabilitate, dintre care 2-4% se 
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confruntă cu dificultăți semnificative în funcționare. Ratele de dizabilitate sunt în creștere din 

cauza îmbătrânirii populației și a creșterii problemelor cronice de sănătate. 

Persoanele cu dizabilități sunt deseori private de dreptul lor de a trăi independent, așa cum se 

prevede la articolul 19 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități 

(CDPD), fiind, de cele mai multe ori, plasate în instituții rezidențiale.  

Drepturile persoanelor cu dizabilități sunt drepturile omului, persoanele cu dizabilități având 

dreptul de a participa la toate domeniile vieții, la fel ca oricine altcineva. Astfel, UE și toate 

statele membre sunt semnatare ale CDPD. CDPD a servit ca bază a Strategiei Europene 

2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament reînnoit pentru o Europă fără 

bariere, precum și a proiectului Strategiei Europene pentru drepturile persoanelor cu 

dizabilități 2021-2030, ce are la bază Pilonul European al Drepturilor Sociale. 

 

Strategia sprijină punerea în aplicare de către UE și statele sale membre a Convenției 

Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități atât la nivelul UE, cât și la nivel 

național. 

CDPD a fost adoptată la 13 decembrie 2006 la sediul ONU din New York și a intrat în 

vigoare la 3 mai 2008.  

CDPD provoacă oamenii din întreaga lume să înțeleagă dizabilitatea ca pe o problemă a 

drepturilor omului, însă sunt multe zone în care pot apărea obstacole, cum ar fi accesul fizic 

la clădiri, drumuri și transport și accesul la informații prin intermediul comunicațiilor scrise și 

electronice. CDPD își propune, de asemenea, reducerea stigmatizării și discriminării, care 

sunt adesea motive pentru care persoanele cu dizabilități sunt excluse din educație, ocuparea 

forței de muncă, sănătate și alte servicii. 

CDPD, aplică principiile stabilite ale drepturilor omului din Declarația Universală a 

Drepturilor Omului și din convențiile internaționale cu privire la drepturile omului și susține 

drepturile și libertățile tuturor indivizilor fără nicio distincție de niciun fel, asigură drepturile 

persoanelor cu dizabilități și promovează respectarea demnității acestora.  

Statele care au ratificat CDPD se angajează să ofere drepturi civile și politice persoanelor cu 

dizabilități și să realizeze progresiv drepturile sociale și economice.  

CDPD nu definește în mod explicit dizabilitatea. Preambulul afirmă că „dizabilitatea este un 

concept în evoluție și că dizabilitatea rezultă din interacțiunea dintre persoanele cu deficiențe 

și barierele atitudinale și de mediu care împiedică participarea deplină și efectivă în societate 

pe o bază egală cu ceilalți”. Mediile - fizice, sociale și atitudinale - pot fie să incapaciteze 

persoanele cu deficiențe, fie să le hrănească participarea și incluziunea. Potrivit articolului 1, 

„Persoanele cu dizabilități includ pe cei care au tulburări fizice, mintale, intelectuale sau 

senzoriale pe termen lung, care, în interacțiunea cu diverse bariere, pot împiedica participarea 

lor deplină și efectivă în societate pe o bază egală cu ceilalți”. 

Articolul 3 din CDPD prevede următoarele principii generale: 

● Respectarea demnității inerente, autonomia individuală, inclusiv libertatea de a face 

propriile alegeri și independența persoanelor 

● Nediscriminare 

● Participare și incluziune deplină și eficientă în societate 
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● Respectarea diferenței și acceptarea persoanelor cu dizabilități ca parte a diversității 

umane și a umanității 

● Egalitate de șanse 

● Accesibilitate 

● Egalitatea dintre bărbați și femei 

● Respectarea capacităților în evoluție ale copiilor cu dizabilități și respectarea dreptului 

copiilor cu dizabilități de a-și păstra identitatea. 

Drepturile prevăzute în CDPD sunt: 

● Articolul 5: Egalitatea în fața legii fără discriminare 

● Articolele 10 și 14: Dreptul la viață, libertate și securitate al persoanei 

● Articolul 12: Recunoaștere egală în fața legii și capacitate juridică 

● Articolul 15: Eliberarea de tortură 

● Articolul 16: Eliberarea de exploatare, violență și abuz  

● Articolul 17: Dreptul la respectarea integrității fizice și mintale 

● Articolul 18: Libera circulație și naționalitate 

● Articolul 19: Dreptul de a trăi în comunitate 

● Articolul 21: Libertatea de exprimare și opinie 

● Articolul 22: Respectarea vieții private 

● Articolul 23: Respectul pentru casă și familie 

● Articolul 24: Dreptul la educație 

● Articolul 25: Dreptul la sănătate 

● Articolul 27: Dreptul la muncă 

● Articolul 28: Dreptul la un nivel de trai adecvat 

● Articolul 29: Dreptul de a participa la viața politică și publică 

● Articolul 30: Dreptul la participarea la viața culturală 

Articolul 19 prevede că persoanele cu dizabilități își pot alege locul de reședință, unde și cu 

cine locuiesc și nu sunt obligați să locuiască într-un anumit aranjament de locuit. Multe dintre 

aceste încălcări ale drepturilor omului sunt o combinație de lipsă de servicii comunitare și 

naționale, dar și mecanisme care să asigure aceste drepturi; și oportunități pentru prosperarea 

persoanelor cu dizabilități. 

Articolul 25 recunoaște dreptul persoanelor cu dizabilități de a se bucura de cel mai înalt 

standard de sănătate atins fără discriminare pe motiv de handicap.  

Articolul 27, consolidează dreptul persoanelor cu dizabilități de a lucra în mod egal cu 

ceilalți, care include dreptul la oportunitatea de a-și câștiga existența prin munca aleasă liber 

sau acceptată pe o piață a muncii și un mediu de lucru deschis, inclusiv și accesibil 

persoanelor cu dizabilități. 

 

1.2.Convenția Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr.159 privind reabilitarea 

profesională și ocuparea forței de muncă (persoane cu dizabilități), 1983 și 

Recomandarea nr. 168 
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Convenția OIM privind reabilitarea profesională și ocuparea forței de muncă a fost ratificată 

de 84 de țări și a intrat în vigoare la 20 iunie 1985. 

Articolul 1 al Convenției definește termenul „persoană cu dizabilități” ca fiind o persoană ale 

cărei perspective de asigurare, menținere și avansare într-un loc de muncă adecvat sunt 

substanțial reduse ca urmare a unei deficiențe fizice sau psihice recunoscute în mod 

corespunzător. 

Articolul 2 prevede că fiecare membru trebuie, în conformitate cu condițiile, practicile și 

posibilitățile naționale, să formuleze, să pună în aplicare și să revizuiască periodic o politică 

națională privind reabilitarea profesională și încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități. 

Cele de mai sus trebuie puse la dispoziția tuturor categoriilor de persoane cu dizabilități și la 

promovarea oportunităților de angajare pentru persoanele cu dizabilități pe piața liberă a 

muncii (articolul 3). 

Interesant este faptul că principiul tratamentului egal este protejat în recomandarea OIM nr. 

99 (1955) paragraful 29 (a), potrivit căreia, persoanelor cu dizabilități „ar trebui să li se ofere 

o șansă egală cu persoanele cu dizabilități de a îndeplini o muncă pentru care sunt calificați ", 

și recomandarea OIM 168 (1983), paragraful 8, care prevede egalitatea de gen în angajarea 

persoanelor cu dizabilități. 

 

1.3.Uniunea Europeană 

 

Răspunzând la impactul economic și social al bolilor mintale, UE ia măsuri pentru prevenirea 

și tratarea bolilor mintale. Una dintre prioritățile UE și ale statelor sale membre este 

abordarea situației sociale și economice a persoanelor cu dizabilități. În consecință, există o 

serie de tratate, convenții și strategii: 

● Carta drepturilor fundamentale a UE: articolele 21 și 26 din Cartă afirmă necesitatea 

respectării și protejării demnității umane, asigurării integrării persoanelor cu 

dizabilități în comunitate și interzicerea discriminării pe motiv de handicap. 

● Tratatul privind funcționarea UE: articolele 10 și 19 din tratat prevăd că UE va 

combate discriminarea bazată pe dizabilități atunci când elaborează și implementează 

politici și adoptă legislația.  

UE și toate statele sale membre sunt părți la CRPD, care pentru UE a intrat în vigoare în 

ianuarie 2011. Toate statele membre ale UE au semnat și ratificat CRPD. CRPD este baza 

strategiei europene pentru handicap 2010-2020 și reflectă elementele sale principale. 

STRATEGIA EUROPEANĂ A DIZABILITĂȚII 2010 - 2020 

● Strategia europeană pentru persoanele cu dizabilități își propune să promoveze o 

Europă fără bariere și să împuternicească persoanele cu dizabilități, astfel încât să se 

poată bucura de drepturile lor și să participe pe deplin în societate și economie.  

● Acesta descrie acțiunile și obiectivele politicilor privind dizabilitățile și sprijină statele 

membre ale UE să pună în aplicare CRPD.  
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● Se concentrează pe eliminarea barierelor pentru persoanele cu dizabilități în opt 

domenii de acțiune:  

⮚ Accesibilitate 

⮚ Participare 

⮚ Egalitate 

⮚ Ocuparea forței de muncă 

⮚ Educație și formare profesională 

⮚ Protecție socială 

⮚ Sănătate 

⮚ Acțiune externă (adică acțiuni în afara UE). 

● Antreprenoriatul este susținut indirect de această strategie prin reducerea barierelor 

din temele „Participare” și „Ocupare”. 

Strategia pentru dizabilități a condus la inițiative precum: 

● Directiva UE 2019/882 - Legea europeană privind accesibilitatea, care stabilește 

cerințele de accesibilitate pentru produse și servicii  

● Regulamentul privind drepturile pasagerilor cu mobilitate redusă: 

▪ Regulamentul UE privind drepturile persoanelor cu handicap și ale 

persoanelor cu mobilitate redusă atunci când călătoresc cu avionul 

▪ Regulamentul UE privind drepturile pasagerilor cu autobuzul și autocarul 

▪ Regulamentul UE privind drepturile pasagerilor atunci când călătoresc pe 

mare sau pe căi navigabile interioare 

▪ Regulamentul UE privind drepturile călătorilor feroviari 

● Directiva UE 2016/2102 despre accesibilitatea web, care va face site-urile publice 

accesibile tuturor.  

●  Cardul de invaliditate al UE, proiect care facilitează deplasarea persoanelor cu 

dizabilități în aceste state membre. A fost pilotat în opt state membre și este acum în 

curs de evaluare înainte de continuare. 

● Dispoziții în Programul Erasmus +pentru a permite o mobilitate mai bună studenților 

cu dizabilități. 

● Cardul de parcare al UE 

●  Directiva UE 2000/78 / CE a stabilit un cadru general pentru egalitatea de tratament 

în muncă și ocupare. Directiva privind egalitatea în muncă - 2000/78 / CE - interzice 

discriminarea în muncă și ocupare pe motive de religie sau convingeri, handicap, 

vârstă și orientare sexuală, care acoperă: 

▪ Angajarea și ocuparea forței de muncă 

▪ Formarea profesională 

▪ Apartenența la organizațiile angajatorilor și angajaților 

▪ Deși nu există o definiție a handicapului în directivă, Curtea de Justiție (CJUE) a 

stabilit că include și dizabilitățile care decurg din „deficiențe psihologice” și 

persoanele care se confruntă cu probleme de sănătate mintală. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32006R1107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32006R1107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32011R0181
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32010R1177
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32010R1177
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32007R1371
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:327:TOC
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1139&langId=en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0078
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▪ Directiva pentru sănătate transfrontalieră 

▪ Inițiative educaționale pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv Agenția 

Europeană pentru Nevoi Speciale și Educație Incluzivă precum și un grup de 

studiu specific privind dizabilitățile și învățarea pe tot parcursul vieții 

▪ Activități de acțiune externă, cum ar fi finanțarea a cel puțin peste 400 de proiecte 

specifice dizabilităților în peste 100 de țări, în principal în parteneriat cu societatea 

civilă, precum și în sprijinul eforturilor guvernelor partenere de implementare și 

monitorizare a CRPD 

▪ Un plan de acțiune care conține 100 de acțiuni în toate cele opt domenii acoperite 

de strategie. 

 

SĂNĂTATEA MINTALĂ ÎN UE 

În UE, deși politicile de sănătate mintală intră în responsabilitatea statelor membre 

individuale ale UE, sănătatea mintală este inclusă în prioritățile agendei de sănătate 

publică. 

 Cadrul european de acțiune privind sănătatea mintală și bunăstarea sprijină statele 

membre ale UE să își revizuiască politicile și să împărtășească experiențe pentru a 

îmbunătăți eficiența și eficacitatea politicilor, urmărind: 

Dezvoltarea programelor de promovare a sănătății mintale și prevenire și intervenție 

timpurie a problemelor de sănătate mintală 

Asigurarea tranziției către un tratament cuprinzător de sănătate mintală și îngrijiri de 

calitate 

Consolidarea cunoștințelor, dovezilor și diseminarea celor mai bune practici în domeniul 

sănătății mintale. 

 

De asemenea, platforma online EU-Compass pentru acțiune în domeniul sănătății mintale și 

al bunăstării contribuie la colectarea, schimbul și analiza informațiilor privind acțiunile în 

domeniul sănătății mintale. 

 

Platforma Compass a monitorizat politicile și activitățile de sănătate mintală și bunăstare ale 

statelor membre ale UE și ale ONG-urilor prin: 

- Identificarea și diseminarea bunelor practici europene în domeniul sănătății mintale 

- Colectarea datelor cu privire la activitățile părților interesate și la nivel național în 

domeniul sănătății mintale 

- Organizarea a trei rapoarte anuale și evenimente forum 

- Organizarea unor ateliere de sănătate mintală în întreaga UE și în Islanda și Norvegia. 

 

2. CONTEXTE NAȚIONALE 

 

2.1.Cipru 

 

http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy_en
http://www.european-agency.org/
http://www.european-agency.org/
http://www.mentalhealthandwellbeing.eu/assets/docs/publications/Framework%20for%20action_19jan%20%281%29-20160119192639.pdf
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Cipru a adoptat diferite legi și reglementări care decurg din standardele internaționale 

și ale UE, care protejează persoanele cu dizabilități și, mai precis, capacitatea de 

angajare a acestora și prevenirea discriminării la locul de muncă. 

 

1. Legea persoanelor cu dizabilități din 2000 acoperă drepturile de bază ale persoanelor 

cu dizabilități, inclusiv tratamentul egal și interzicerea discriminării în sectorul 

ocupării forței de muncă. Conform legii, „handicap” înseamnă orice tip de 

insuficiență sau afectare care cauzează restricții corporale sau intelectuale sau mintale 

permanente sau de lungă durată persoanei […]. 

 

De asemenea, „angajare” înseamnă furnizarea de muncă sau servicii pentru un venit 

sau salariu, în baza unui contract de servicii, a unui contract individual de muncă, a 

relației de ucenicie sau a altui tip de contract sau relație individuală, reglementate fie 

de dreptul privat, fie de dreptul public, inclusiv Serviciul public, Serviciul judiciar, 

Serviciul Educațional Public, Autoritățile Locale, entitățile juridice și organizațiile de 

drept public sau privat, Forțele Armate și Forțele de Securitate.  

 

„Discriminare” înseamnă discriminarea indirectă sau directă, inclusiv hărțuirea și 

dispunerea aplicării unui tratament discriminatoriu. 

 

Articolul 5 din lege prevede principiul egalității de tratament în ceea ce privește 

angajarea, interzicând discriminarea unei persoane cu dizabilități cu privire la: 

 

(a) condițiile de acces la ocuparea forței de muncă, independență și ocupare, inclusiv 

criteriile de selecție și condițiile de recrutare, indiferent de sectorul sau ramura de 

activitate și la toate nivelurile ierarhiei profesionale, inclusiv promovarea;  

 

(b) acces la toate tipurile și la toate nivelurile, de orientare profesională, formare 

profesională, formare profesională avansată și recalificare, inclusiv experiență 

practică de lucru; 

 

(c) condițiile de angajare și de muncă, inclusiv concedierea și salariile; 

 

(d) apartenența și implicarea într-o organizație de lucrători sau angajatori sau orice 

altă organizație ai cărei membri exercită o anumită profesie, inclusiv beneficiile 

prevăzute de astfel de organizații; 

 

2. Recrutarea persoanelor cu dizabilități în sectorul public Legea 146 (1) / 2009 

prevede dreptul persoanelor cu dizabilități de a lucra și reglementează un număr de 

posture pentru recrutarea persoanelor cu dizabilități în sectorul public la o cotă de 

10% din numărul locurilor de muncă vacante. Legea acoperă, de asemenea, obligațiile 

statelor de a-și îndeplini dreptul la muncă, astfel cum se specifică în CDPD, 

Convenția OIM nr. 159 privind reabilitarea profesională și angajarea persoanelor cu 

dizabilități și Directiva UE 2000/78 / CE. Conform legii, „o persoană cu dizabilități” 

înseamnă persoana care, conform evaluării de către un comitet special 
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multidisciplinar, se confruntă cu orice tip de deficiență care cauzează restricții fizice, 

intelectuale sau mintale permanente sau pe termen lung, reducând sau excluzând în 

mod substanțial posibilitatea să găsească și să mențină un loc de muncă adecvat. 

 

3. Organizațiile neguvernamentale care reprezintă sau oferă servicii persoanelor cu 

dizabilități fizice, psihice, intelectuale sau senzoriale și sunt active în proiectarea și 

implementarea programelor, inclusiv formarea pentru personalul lor și / sau 

persoanele cu dizabilități, pot beneficia de o schemă pentru subvenționarea 

organizațiilor pentru programe de formare profesională pentru persoanele cu 

dizabilități. În consecință, fiecare program poate fi sponsorizat până la 5.000 EUR, cu 

excepția programelor cofinanțate din fonduri UE, care pot fi sponsorizate până la 

10.000 EUR.  

 

4. Organizațiile neguvernamentale care reprezintă sau oferă servicii persoanelor cu 

dizabilități fizice, psihice, intelectuale sau senzoriale și sunt active în proiectarea și 

implementarea programelor, inclusiv formarea pentru personalul lor și / sau 

persoanele cu dizabilități, pot beneficia de asemenea, de  

Schema de subvenționare a organizațiilor pentru programe de formare profesională 

pentru profesioniștii cu dizabilități. Programul are o limitare a sponsorizării până la 

3000 EUR, cu excepția programelor care sunt cofinanțate din fonduri UE, care pot fi 

sponsorizate până la 5.000 EUR.  

 

5. Persoanele cu dizabilități pot beneficia direct de Schema de formare profesională a 

persoanelor cu dizabilități. Acest sistem specific este acordat indifferent de nivelul de 

educație al persoanei și poate fi de până la 1.708 EUR. 

 

6. Persoanele cu dizabilități fizice, senzoriale, psihice sau de altă natură, care le-au 

determinat acestora o reducere severă a posibilității de angajare pe piața liberă a 

muncii și permit doar alegerea unor profesii într-un cerc limitat de opțiuni, pot 

beneficia de Schema de creare și funcționare de unități mici în scopuri independente 

ale persoanelor cu dizabilități, cu o sumă de până la 8.543 EUR. 

 

7. Schema pentru Angajarea Asistată de care pot beneficia organizațiile 

neguvernamentale care oferă servicii de ocupare a forței de muncă prin angajarea unui 

consilier vocational (job coach) pentru asistarea persoanelor cu dizabilități fizice, 

psihice, intelectuale sau senzoriale. Suma maximă oferită poate fi de 13.500 EUR pe 

an pentru fiecare program. 

 

8. Departamentul pentru Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități oferă, de 

asemenea, servicii suplimentare și beneficii sociale persoanelor cu dizabilități, 

inclusive celor cu dizabilități mintale. De exemplu, schema cardului de parcare pentru  

persoanele cu dizabilități (Blue Card), asistența financiară pentru organizațiile 

persoanelor cu dizabilități. De o altă schemă beneficiază organizațiile persoanelor cu 

dizabilități sau organizațiile părinților lor, în cazurile în care acestea nu sunt în măsură 

să se reprezinte, și include finanțarea cheltuielilor de funcționare ale organizației și a 

cheltuielilor programelor de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități. De 

asemenea, asistența financiară pentru organizațiile persoanelor cu dizabilități poate fi 
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acordată pentru angajarea de asistenți personali pentru membrii acestora. Organizațiile 

pentru persoanele cu dizabilități vor fi responsabile să coordoneze și să aloce 

serviciile însoțitorilor pentru persoanele cu dizabilități, în funcție de nevoile lor. 

Finanțarea oferită poate fi de până la 10.000 EUR pe an, până la maximum 70% din 

costurile salariale pentru un asistent personal. 

 

Prima Strategie națională privind dizabilitatea 2018-2028 și al doilea Plan național de 

acțiune privind dizabilitatea 2018-2020 au fost pregătite de către Departamentul pentru 

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, împreună cu serviciile guvernamentale 

responsabile pentru aspectele legate de dizabilitate și se bazează pe principiile Ghidului de 

planificare strategică al Ministerului Finanțelor. Acestea sunt corelate cu recomandările 

făcute Republicii Cipru de către Comitetul privind drepturilor persoanelor cu dizabilități, 

Strategia europeană pentru dizabilitate 2010-2020 și Strategia Consiliului Europei pentru 

dizabilități 2017-2023. 

 

Scopul principal al Strategiei naționale pentru dizabilitate este de a contura viziunea, valorile, 

obiectivele strategice și obiectivele Republicii Cipru pentru drepturile persoanelor cu 

dizabilități. Acest lucru se face oferind indicații către autoritățile statului. 

 

Al doilea plan național de acțiune pentru persoanele cu dizabilități își propune să promoveze: 

a) Viața independentă, incluziunea socială, mobilitatea și protecția socială a persoanelor 

cu dizabilități 

b) Ocuparea forței de muncă și formarea profesională 

c) Educaţia 

d) Accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la mediul natural și construit, la transport și 

la informații 

e) Furnizarea de servicii de sănătate și reabilitare 

f) Informații și conștientizare cu privire la problemele legate de dizabilități. 

 

 

2.2.Slovenia 

 

Republica Slovenia a adoptat mai multe reglementări referitoare la diferite domenii ale vieții 

și muncii persoanelor cu dizabilități. Slovenia a fost printre primele țări din lume care a 

ratificat Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități 

și a adoptat un program de acțiune pentru punerea sa în aplicare. Principalele documente 

legislative care abordează domeniul dizabilității
1
: 

 

„Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami” - Legea privind îndrumarea copiilor cu 

nevoi speciale reglementează îndrumarea specială pentru copiii cu nevoi speciale care, pentru 

a participa cu succes la procesul de educație, au nevoie de programe educaționale adecvate și 

oferă diverse modalități și forme de asistență
2
. 

                                                           
1
Pravno informacijski sistem Republike Slovenije (2020). Sursa: http://www.pisrs.si/Pis.web/#  

2
Zavod Republike Slovenije za šolstvo. (2020). Sursa: https://www.zrss.si/o-nas/usmerjanje-otrok-s-pp  

http://www.pisrs.si/Pis.web/
https://www.zrss.si/o-nas/usmerjanje-otrok-s-pp
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Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - Legea privind asigurarea de pensii și 

invaliditate prin care asigurarea de pensii și invaliditate în Republica Slovenia este obligatorie 

și uniformă pentru toți cei care îndeplinesc condițiile legale pentru asigurare.
3
 

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov - Legea privind reabilitarea 

ocupării forței de muncă și ocuparea forței de muncă a persoanelor cu dizabilități, care 

reglementează dreptul la reabilitare profesională și anumite probleme de ocupare a forței de 

muncă ale persoanelor cu dizabilități și stabilește alte forme, măsuri și stimulente pentru 

angajarea acestora și modul în care acestea sunt finanțate. 

Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika - Legea cu privire la utilizarea limbii 

semnelor slovene care reglementează dreptul persoanelor surde de a utiliza limbajul semnelor 

slovene și dreptul persoanelor surde de a fi informate în tehnicile adaptate acestora, 

includerea egală a persoanelor surde în mediul de viață și de lucru, etc.  

Zakon o numečevanju možnosti invalidov - Legea privind egalitatea de șanse pentru 

persoanele cu dizabilități, cu scopul principal de a preveni și elimina discriminarea pe motiv 

de handicap și de a crea șanse egale pentru persoanele cu dizabilități în toate domeniile vieții. 

Zakon o socialnem vključevanju invalidov - Legea privind incluziunea socială a persoanelor 

cu dizabilități care reglementează drepturile și procedura pentru obținerea statutului 

persoanelor cu dizabilități cu dizabilități permanente congenitale sau dobândite care nu se pot 

integra social în comunitate fără servicii de incluziune socială furnizate și nu pot acționa și 

funcționa independent în cele mai multe sau în toate activitățile de viață.  

 

Pentru acest manual, cele mai importante aspecte practice care derivă din reglementări sunt:
4
  

 

● Sistemul de cote și stimulente pentru angajarea persoanelor cu dizabilități 

 

Sistemul de cote este stabilit în Legea privind reabilitarea profesională și ocuparea forței de 

muncă, în vigoare din ianuarie 2006, care prevede obligația angajatorilor care au cel puțin 20 

de angajați, de a angaja un anumit procent din persoanele cu dizabilități. Procentul din 

proporția obligatorie de angajați cu dizabilități este determinat de Decretul privind 

desemnarea cotelor de muncă pentru persoanele cu dizabilități și variază de la 2 la 6% în 

funcție de tipul de activitate majoră pentru care este înregistrată compania. Obligația din 

cadrul sistemului de cote poate fi îndeplinită fie prin: 

a) Angajarea persoanelor cu dizabilități; 

b) Îngrijirea îndeplinirii înlocuitoare a cotei (cota de înlocuire), adică încheierea unui contract 

de cooperare comercială cu centrul de ocupare a forței de muncă, respectiv o întreprindere cu 

dizabilități; 

c) Plata unei contribuții pentru promovarea angajării persoanelor cu dizabilități într-un fond 

național special pentru dizabilități. 

                                                           
3
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. (2020). Sursa: 

https://www.zpiz.si/cms/?ids=content2019&inf=1192  
4
Brumnič - Smrekar, T. și colab. (2009). Kaj mora o zaposlovanju invalidov vedeti vsak delodajalec? : od 

davčnih olajšav za delodajalce do smernic po zakonodaji Evropske unije. Sursa:http://www.ir-

rs.si/f/docs/RR/smernice_vlozni_listi.pdf 

https://www.zpiz.si/cms/?ids=content2019&inf=1192
http://www.ir-rs.si/f/docs/RR/smernice_vlozni_listi.pdf
http://www.ir-rs.si/f/docs/RR/smernice_vlozni_listi.pdf
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În ceea ce privește aspectul promovării oportunităților egale de angajare, sistemul 

recompensează angajatorii care depășesc cota, iar aceste stimulente includ, de exemplu, 

finanțarea costurilor de ajustare a funcției. 

 

● Reabilitarea ocupării forței de muncă 

 

Legea privind reabilitarea ocupării forței de muncă și ocuparea forței de muncă a persoanelor 

cu dizabilități definește reabilitarea ca un drept al persoanelor cu dizabilități. Reprezintă un 

set de servicii cu care capacitatea de angajare a persoanei cu dizabilități este sporită prin 

posibilitatea de a se pregăti pentru muncă, de a fi angajat, de a păstra poziția actuală sau de a 

modifica sau urmări (o nouă) carieră profesională. Persoanele cu dizabilități (PD) sunt 

eligibile pentru reabilitare profesională în cazurile în care, conform altor reglementări, nu au 

dreptul la aceleași servicii de reabilitare și dacă îndeplinesc criteriile legale. O persoana cu 

dizabilitati, în calitate de utilizator al serviciilor de reabilitare profesională, este tratat ca un 

membru egal (echipă / angajat) în procesul de reabilitare profesională, dezvoltând astfel 

sentimentul de apartenență, participare și coresponsabilitate în procesul de reabilitare. 

 

Reabilitarea ocupării forței de muncă are opțiuni mai specificate pentru PD; include abordări 

speciale și personalizate pentru instruire / recalificare și posibilă perfecționare. Serviciile de 

reabilitare a ocupării forței de muncă includ deja consiliere, abilitare și motivație pentru a 

aborda un rol activ în viață; sprijinirea și consilierea în scopuri și orientări profesionale 

gestionabile, dezvoltarea abilităților sociale, sprijin profesional în recalificare și educație
5
.
 

 

 

● Angajare asistată 

 

Angajarea asistată ca atare este un concept special de angajare a persoanelor cu dizabilități 

într-un mediu de lucru integrator în cadrul angajatorilor obișnuiți și se bazează pe asigurarea 

și oferirea de sprijin profesional persoanelor cu dizabilități, mediului de lucru și 

angajatorului. Este definită în Legea privind reabilitarea ocupării forței de muncă și angajarea 

persoanelor cu handicap. În acest mod este prevăzut sprijin special, prin care atât angajatorul, 

cât și mediul de lucru au dreptul la asistență profesională (informații și consiliere). Există, de 

asemenea, câteva condiții speciale pentru un astfel de model: include doar persoanele cu 

dizabilități pentru care Serviciul de Ocupare a Forței de Muncă din Slovenia a emis o decizie 

cu privire la angajabilitatea în munca asistată asistată (statutul de dizabilitate obținut), 

procesul finalizat de reabilitare a ocupării forței de muncă, plan individualizat de sprijin 

elaborat pentru persoana cu dizabilități și disponibilitatea angajatorului pentru cooperare și 

adaptare a mediului de muncă și a postului de lucru pregătit în cadrul planului individualizat 

menționat), persoana cu dizabilități este calificată pentru a îndeplini munca într-un anumit loc 

                                                           
5
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. (2014). Sursa: 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3841 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3841
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de muncă, este motivată, se întocmește un plan de sprijin pentru persoana cu dizabilități și 

angajator, angajatorul este gata să lucreze împreună și să adapteze mediul de lucru și locul de 

muncă cu un plan de sprijin individualizat. 

 

● Angajarea protejată 

 

Angajarea protejată este angajarea unei persoane cu dizabilități la locul de muncă și într-un 

mediu de lucru adaptat capacității de muncă și nevoilor persoanei cu dizabilități care nu este 

angajabilă într-un loc de muncă normal (loc de muncă protejat). Acest tip de angajare este 

foarte legat de tipul special de entități economice care funcționează ca centre de ocupare a 

forței de muncă; sunt o entitate juridică înființată cu singurul scop de a angaja persoane cu 

dizabilități în locuri de muncă protejate și trebuie să îndeplinească măsuri specifice în ceea ce 

privește personalul, organizarea, tehnica și alte condiții prescrise de ministerul responsabil cu 

protecția persoanelor cu dizabilități și un plan de afaceri pregătit în prealabil. Municipalitățile 

sunt responsabile pentru promovarea înființării și funcționării centrelor de ocupare a forței de 

muncă în zona lor. 

 

2.3. Italia 

 

Procesul legislativ privind dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilități a găsit un impuls în 

Italia în anii șaizeci începând cu Legea 482/1968 „Disciplina generală a angajării obligatorii 

în administrațiile publice și companiile private”, cunoscută și sub denumirea de „legea 

privind plasarea obligatorie”. O caracteristică cheie a legislației a fost o abordare a 

dependenței pasive de bunăstare: organismele publice și (unele) companii private erau 

obligate să angajeze un anumit număr de persoane cu dizabilități. În aceeași lege s-a acordat 

puțină atenție sporirii abilităților persoanelor cu dizabilități, pentru care este puțin probabil ca 

munca să devină o oportunitate pentru împlinirea personală.  

Articolul 5 din vechea Lege 482/1968 (abrogată prin Legea 68/99) nu includea persoanele cu 

dizabilități mintale printre destinatarii legii privind plasamentul obligatoriu. Curtea 

Constituțională cu sentința nr. 50 din 2 februarie 1990 și-a declarat nelegitimitatea 

constituțională. 

O evoluție în acest sens are loc cu Legea cadru privind handicapul 104/1992, care a extins 

aplicarea normelor privind angajarea obligatorie la persoanele cu dizabilități mintale cu o 

capacitate de muncă care le permite să fie utilizată în sarcini și locuri de muncă compatibile și 

care introduce principiul evaluării abilităților de muncă și relaționale ale persoanei cu 

dizabilități și nu numai a deficienței fizice sau psihice în raport cu caracteristicile locului de 

muncă. Articolul 19 din Legea 104/92 prevede, de asemenea, că capacitatea de muncă este 

constatată de comisiile responsabile cu evaluarea handicapului, completate de un specialist în 

discipline neurologice, psihiatrice sau psihologice. 

Acesta este primul pas către o evoluție semnificativă a legislației care este îndeplinită de 

Legea 68/1999, „Reguli pentru dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilități”, care extinde 
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conceptul de plasament direcționat introdus în multe regiuni italiene și pe întreg teritoriul 

national, în urma inițiativei „Ocuparea forței de muncă” promovată de Comisia Europeană. 

 

Acest concept este definit ca acea serie de instrumente tehnice și de sprijin care permit 

persoanelor cu dizabilități să fie evaluate în mod adecvat în abilitățile lor de lucru și să le 

plaseze în locul potrivit, prin analiza locului de muncă, forme de sprijin, acțiuni pozitive și 

soluții de probleme legate de mediile, instrumentele și relațiile interumane în activitatea de zi 

cu zi. 

Legea pleacă de la presupunerea că nu poate exista o excludere a priori de pe piața muncii, 

deoarece un anumit tip sau grad de handicap nu corespunde neapărat unei scăderi sau 

absenței capacității de muncă. 

O condiție necesară pentru înregistrarea pe listele de plasament direcționat este deținerea 

diagnosticului funcțional, un formular întocmit de o comisie medicală specială. Diagnosticul 

funcțional este transmis comisiei provinciale de muncă însoțit de îndrumări pentru proiectul 

individualizat de angajare care urmează a fi implementat și de caracteristicile celor mai 

potrivite locuri de muncă pentru individ. 

 

Angajarea lucrătorului cu dizabilități implică diferite momente și metode în funcție de situația 

personală și de contextul în care trebuie inserată. Cu această metodologie, s-au realizat 

experiențe pozitive și de succes care au beneficiat de cooperarea și angajamentul tuturor 

actorilor implicați. 

 

Plasamentul direcționat poate fi implementat cu instrumente flexibile menite să ia în 

considerare atât nevoile întreprinderilor, cât și cele ale persoanelor cu dizabilități. Legislația 

(Legea nr. 68/1999) prevede, pentru companiile cu mai mult de 15 angajați, obligația de a 

avea un anumit număr de persoane cu dizabilități și categorii defavorizate în personal („cota 

de rezervă”). Companiile pot acoperi cota de rezervă cu personal care sunt deja încadrați sau 

pot continua recrutarea de la zero prin solicitarea de nume de la centrele de ocupare a forței 

de muncă sau prin încheierea unor acorduri speciale cu organismele publice sau cooperativele 

sociale. Companiile pot alege persoanele care urmează să fie angajate pe baza listelor 

întocmite de centrele de ocupare a forței de muncă, care corelează persoanele cu dizabilități 

aflate într-o stare de șomaj cu caracteristicile și experiența profesională cerute chiar de 

companie. 

 

Odată cu cererea de loc de muncă, compania indică agențiilor de ocupare a forței de muncă 

numele lucrătorului pentru care se solicită începerea locului de muncă. Cererea poate fi 

precedată de solicitarea către birourile competente de a proceda la o preselecție a persoanelor 

cu dizabilități înregistrate pe listele de plasare obligatorie. 

 

Angajarea persoanelor cu dizabilități poate avea loc și prin stipularea unor acorduri specifice 

cu organisme publice, cum ar fi, de exemplu, acordurile-cadru care promovează includerea 

persoanelor cu dizabilități în cadrul cooperativelor sociale. Legea 247/2007 insistă asupra 

acestui obiectiv prin introducerea articolului 12bis, preluat ulterior de Decretul legislativ 

276/2003, care vizează facilitarea recrutării persoanelor cu dizabilități prin acorduri între 
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companii și „cooperativele sociale de tip B
6
”. În acest caz, cooperativa angajează lucrătorul 

în locul unei companii de profit, care, în schimb, atribuie ordinele de lucru către cooperativă 

proporțional cu costul personalului angajat. 

 

În ceea ce privește companiile, legislația, alături de obligația de a angaja lucrători cu 

handicap, duce la anularea sistemului birocratic fiscal legat de legislația anterioară și 

introduce măsuri de stimulare. Fondul național și fondurile regionale pentru dreptul la muncă 

al persoanelor cu dizabilități merg în această direcție. Primul, înființat la Ministerul 

bunăstării, servește la finanțarea acordurilor dintre angajatori și birourile competente pentru 

angajarea persoanelor cu dizabilități, de ex. rambursări parțiale pentru cheltuielile efectuate 

pentru adaptarea locului de muncă. Al doilea, alimentat de sancțiunile pentru companiile care 

nu respectă obligațiile de angajare prevăzute de legea 68/99, este utilizat pentru 

implementarea politicilor active specifice în zona locală. 

 

Printre oportunitățile oferite de Legea 68/1999 există, de asemenea, posibilitatea de a utiliza 

stagiul destinat recrutării ca formă de inserare în muncă, cu posibilitatea unei durate mai 

lungi decât se preconizează în mod normal, adică 24 de luni (inclusiv prelungiri). Persoana cu 

dizabilități este angajată într-un context organizațional mai sensibil la nevoile sale, în timp ce 

compania are o oportunitate de creștere. 

 

Decretul legislativ nr. 151/2015 emis în aplicarea Legii 183/2014 a extins apelul nominal la 

toate angajările pe care angajatorii trebuie să le facă indiferent de numărul de angajați. 

 

 

2.4.România 

 

În România, Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

dizabilități este legea specială pentru persoanele cu dizabilități care afirmă statutul lor de 

cetățeni cu drepturi depline și accentuează rolul societății în asigurarea măsurilor de protecție 

socială care să permită exercitarea acestui statut.  

 

Există alte legi care reglementează în general condițiile de angajare, mecanismele de pensii, 

formarea profesională continuă a adulților etc., care au impact asupra statutului sau 

oportunităților persoanelor cu dizabilități.  

 

Printre acestea se numără: 

 

● Legea nr. 76/2002 privind sistemul de asigurări pentru șomaj și stimularea ocupării 

forței de muncă 

● Legea nr. 53/2003, Codul muncii 

● Ordonanța nr. 129/2000 (republicată) privind pregătirea profesională a adulților 

                                                           
6 

 Categorie specifică de companie care desfășoară activități productive destinate inserării în 

muncă a persoanelor cu dezavantaje fizice sau psihice și a altor grupuri defavorizate, altfel excluse de 

pe piața muncii, cum ar fi mamele singure, foști deținuți, foști dependenți de droguri 
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● Legea nr. 263/2010 privind sistemul public unitar de pensii 

● Legea nr. 219/2015 privind economia socială 

● Legile 98, 99 și 100/2016 privind achizițiile publice, achizițiile sectoriale, concesiunile 

de lucrări și concesiunile de servicii 

● Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și 

mijlocii 

● Ordin privind aprobarea regulamentului tehnic „Normă privind adaptarea clădirilor 

civile și a spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilități, indicativ 

NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000” 

 

Acces gratuit la evaluare și orientare profesională pentru PDM 

Capitolul nr. V din Legea nr. 448/2006 se axează pe orientarea, formarea profesională și 

angajarea persoanelor cu dizabilități. O primă dispoziție a legii este că orice persoană cu 

dizabilități care dorește să se integreze sau să se reintegreze în muncă are acces gratuit la 

evaluare și îndrumare profesională, indiferent de vârstă, tip și grad de dizabilitate. Evaluarea 

și orientarea profesională a adulților cu dizabilități se realizează de către comisia de evaluare 

a adulților cu dizabilități și pe baza certificatului de angajare emis în grad de handicap, 

aceștia pot fi angajați în funcție de pregătirea profesională și capacitatea lor de muncă. 

 

Oportunități de angajare și avansare în carieră 

În 2017, a fost introdusă obligația instituțiilor publice de a organiza concursuri de ocupare a 

forței de muncă exclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Această măsură nu exclude 

posibilitatea ca persoanele cu dizabilități să participe la toate celelalte concursuri de angajare 

organizate de instituția publică. 

Angajarea persoanelor cu dizabilități se poate face pe piața liberă a muncii, acasă sau în 

unități protejate (care pot fi un loc de muncă protejat sau unitate protejată autorizată). 

Persoanele cu handicap angajate la domiciliu beneficiază de la angajator de transportul la 

domiciliu a materiilor prime necesare activității, precum și a produselor finite realizate. 

 

Unitățile protejate pot fi înființate de orice persoană fizică sau juridică, publică sau privată, 

care angajează persoane cu dizabilități și poate avea sau nu personalitate juridică, fiind 

înființate sub formă de secții, ateliere sau alte structuri ale persoanelor juridice. Unitățile 

protejate autorizate sunt scutite de la plata taxelor de autorizare sau a impozitului pe profit, cu 

condiția ca cel puțin 75% din fondul obținut prin scutire să fie reinvestit pentru restructurare 

sau pentru achiziționarea de echipamente tehnologice, mașini, instalații de lucru și / sau 

amenajarea locurilor de muncă protejate, în condițiile prevăzute de legea fiscală (Legea nr. 

227/2015). În România există două tipuri majore de muncă protejată: unitățile protejate 

autorizate și întreprinderile de inserție socială. Unitățile protejate autorizate (UPA) sunt acele 

entități de drept public sau privat, sub propria conducere, care angajează cel puțin 3 persoane 

cu un grad de handicap, care reprezintă cel puțin 30% din numărul total de angajați, iar 

timpul de lucru total al acestora reprezintă cel puțin 50% din timpul total de lucru al tuturor 

angajaților. UPA sunt coordonate metodologic de Autoritatea Națională pentru Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții. Întreprinderile de inserție socială (IIS) sunt 

întreprinderi sociale care angajează persoane din grupuri vulnerabile, inclusiv persoane cu 

dizabilități, în proporție de cel puțin 30% din personal, iar timpul lor de lucru cumulat 

reprezintă cel puțin 30% din timpul total de lucru al tuturor angajați; în plus, trebuie să 

îndeplinească și condiția de a avea drept scop lupta împotriva excluziunii, discriminarea și 
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șomajul prin inserția socio-profesională a persoanelor defavorizate. IIS sunt coordonate 

metodologic de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. 

 

Servicii de sprijin pentru ocuparea forței de muncă pentru PD 

Persoanele cu dizabilități care caută un loc de muncă sau sunt angajate au următoarele 

drepturi: 

● Cursuri de formare profesională; 

● Adaptare rezonabilă la locul de muncă; 

● Consiliere în perioada anterioară angajării și în timpul angajării, precum și în 

perioada de probă, de la un consilier specializat în medierea muncii; 

● O perioadă de probă plătită de angajare de cel puțin 45 de zile lucrătoare; 

● O notificare plătită, de cel puțin 30 de zile lucrătoare, acordată la încetarea 

contractului individual de muncă la inițiativa angajatorului din motive care nu îi sunt 

imputabile; 

● Posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi, în conformitate cu legea, dacă 

beneficiază de recomandarea comisiei de evaluare în acest sens (Legea 448/2006) 

 

Stimularea angajatorilor prin sistemul de cote 

O altă prevedere legală menită să sprijine angajarea persoanelor cu dizabilități este aceea că 

orice entitate juridică publică sau privată, care are cel puțin 50 de angajați, are obligația de a 

angaja persoane cu dizabilități într-un procent de cel puțin 4 la sută din numărul total de 

angajați. Cei care nu angajează persoane cu dizabilități în condițiile menționate mai sus, ar 

trebui să plătească lunar la bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe 

țară înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu dizabilități. 

 

Schema de subvenții pentru angajatori 

Angajatorii pot primi o subvenție lunară timp de 12 luni pentru angajarea permanentă a 

persoanelor cu dizabilități și 18 luni pentru angajarea absolvenților cu dizabilități, dacă își 

mențin angajarea timp de 18 luni (Legea 76/2002). 

 

Alte facilități pentru angajatorii PD 

● Deducerea, la calcularea profitului impozabil, a sumelor aferente adaptării locurilor 

de muncă protejate și achiziționării de către persoana cu dizabilități a utilajelor și 

echipamentelor utilizate în procesul de producție. 

● Deducerea, la calcularea profitului impozabil, a cheltuielilor pentru transportul 

persoanelor cu dizabilități de la domiciliu la serviciu, precum și pentru cheltuielile 

pentru transportul materiilor prime și produselor finite către și de la domiciliul 

persoanei cu dizabilități angajate pentru muncă de acasă. 

● Decontarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj a cheltuielilor specifice pentru 

formare, orientare profesională și pentru angajarea persoanelor cu dizabilități. 

● O subvenție de la stat, în condițiile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. 

 

Achiziții publice rezervate 

Autoritățile contractante publice pot rezerva achiziții publice pentru unități protejate 

autorizate sau întreprinderi de inserție socială, dar în practică acest lucru nu este încă cazul. 

Legislația românească în domeniul achizițiilor publice a transpus directiva europeană în 

domeniu în mai multe articole din Legile nr. 98, 99 și 100/2016, care prevăd în esență că, în 
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anumite situații, „autoritatea contractantă își poate rezerva dreptul de a participa la procedura 

de atribuire numai unităților protejate autorizate conform Legii 448/2006 și întreprinderilor 

de inserție socială prevăzute de Lege Nu. 219/2015 ”. Aceste prevederi nu au condus la 

realizarea unui număr consistent de contracte rezervate și la dezvoltarea sectorului economiei 

sociale, din cauza lipsei de reglementări și a conștientizării slabe a impactului social potențial 

al utilizării acestui tip de contract. 

 

Adaptări ale spațiului de lucru, accesului, rutelor de călătorie și altor facilități din 

clădire 

Deși există norme privind adaptarea clădirilor civile și a spațiului urban la nevoile individuale 

ale persoanelor cu dizabilități, adaptarea clădirilor este în mod clar o problemă majoră în 

România, datele ultimei inspecții efectuate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție 

Socială indicând că practic niciuna dintre cele 1.445 de clădiri inspectate în 2020 nu 

îndeplinește toate criteriile de adaptare
7
. 

 

Strategii naționale  

În perioada 2016-2020, au existat strategii pentru angajarea persoanelor cu dizabilități, dar cu 

rezultate modeste. Printre acestea se numără: 

● Strategia Națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități pentru 

2016 - 2020”, aprobată prin HG nr. 655/2016. Strategia vizează promovarea, 

protejarea și asigurarea exercitării depline și egale a tuturor drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilități, precum și 

promovarea respectului pentru demnitatea lor intrinsecă; 

● Strategia națională privind incluziunea socială și combaterea sărăciei 2015-2020; 

● Strategia națională pentru ocuparea forței de muncă 2015-2020; 

● Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții 2015 -2020. 

 

Strategia națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități pentru 2016 - 

2020” a propus realizarea obiectivelor privind accesul la un mediu de lucru deschis, incluziv 

și accesibil și promovarea contribuțiilor valoroase pe care persoanele cu dizabilități le pot 

aduce comunității, prin angajare. Cu toate acestea, din cele 24 de măsuri aprobate, doar una a 

fost considerată de către instituțiile responsabile ca fiind îndeplinită, nouăsprezece fiind în 

proces de implementare și trei nefiind implementate deloc (nu s-au colectat informații despre 

una). Aceasta este măsura „Dezvoltarea măsurilor de sprijin (de orice fel: fiscal, economic, de 

cunoștințe etc.) pentru angajatori,
8
. În Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 

2015-2020, persoanele cu dizabilități sunt menționate de mai multe ori, dar fără argumente 

sau explicații suplimentare, deoarece prezintă un risc mai mare de a nu lucra și nu sunt 

stabilite obiective specifice pentru acest grup vulnerabil. 

 

Ca atare, în prezent rata de ocupare
9
 a persoanelor cu dizabilități din România este mult mai 

mică decât cea a persoanelor fără dizabilități și cu mult sub media celorlalte țări ale Uniunii 

Europene. În România, dacă 74% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani 

                                                           
7
 Diagnoza situației persoanelor cu dizabilități din România, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Banca 

Mondială, decembrie 2020 
8
 Banca Mondială (2020), Raport de evaluare a conținutului și a etapei de implementare a SNPD 2016-2020 

9
 Rata ocupării este definită ca proporția populației cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani care a desfășurat o 

activitate economică sau socială producătoare de bunuri sau servicii timp de cel puțin o oră în perioada de 

referință (o săptămână). 
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sunt fără angajare, procentajul este de doar 51% pentru persoanele cu unele limitări și scade 

dramatic pentru persoanele cu limitări severe (doar 12% dintre aceștia sunt angajați) (Figura 

1). România are cea mai scăzută rată de ocupare în comparație cu alte țări din Uniunea 

Europeană pentru persoanele cu limitări severe (cu o diferență de peste trei ori mai mare între 

România și cele mai bine plasate țări)
10

. 

 

 
 

Figura 1: Rata ocupării, sub rezerva limitărilor, pentru țările Uniunii Europene, 2018, 

(procent)
11

 

 

3. PDM JOC COACHING: PROCESE ȘI METODOLOGII  

 

3.1.Cipru 

 

De Schema pentru ocuparea forței de muncă sprijinite (Schema pentru sponsorizarea 

organizațiilor pentru punerea în aplicare a programelor de ocupare a forței de muncă) pot 

beneficia organizațiile neguvernamentale care oferă servicii de angajare asistată prin 

angajarea unui consilier vocational (job coach) pentru persoanele cu dizabilitate fizică, 

mintală, intelectuală sau senzorială. Suma maximă oferită poate fi de 13.500 EUR pe an 

pentru fiecare program. Suma dată este utilizată pentru acoperirea cheltuielilor pentru 

angajarea unui job coach.  

Scopul Schemei este de a sprijini angajarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii, prin 

îndrumarea primită din partea unui job coach, astfel asigurând incluziunea socială, economică 

și profesională a persoanelor cu dizabilități. 

 

În consecință, Schema de susținere pentru job coach trebuie să îndeplinească anumite 

condiții: 

                                                           
10

 Diagnoza situației persoanelor cu dizabilități din România, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Banca 

Mondială, decembrie 2020 
11 Sursă: Calcule efectuate de Banca Mondială folosind datele EU-SILC 2018 pentru țările Uniunii Europene, cu 

excepția Germaniei. 
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1. El / ea trebuie să angajeze cel puțin cinci persoane cu dizabilități în programul lor 

2. Persoanele înscrise în programe trebuie să mențină un loc de muncă plătit pe piața 

muncii 

3. Serviciile de ocupare a forței de muncă trebuie să fie furnizate de către un job coach  

instruit profesional ca să poată aborda fiecare persoană în funcție de potențialul și 

nevoile acesteia. Perioada de sprijin poate dura atâta timp cât este necesară pentru 

includerea persoanei în mediul de lucru și în societate. 

4. Job coach-ul trebuie să aibă calificările necesare pentru a răspunde pe deplin la 

sarcinile funcției. 

5. Fiecare organizație poate opera mai mult de un program.  

6. Organizația permite instituțiilor relevante să instruiască job coach-ul, dacă este 

necesar. 

 

Departamentul pentru Incluziunea Socială a persoanelor cu dizabilități este responsabil pentru 

gestionarea sistemului. În consecință, oferă îndrumări tehnice organizațiilor implicate și job 

coach-ilor (dacă se consideră necesar) și supraveghează calitatea programelor. Un 

reprezentant autorizat al Departamentului trebuie să participe la procedura de selectare a job 

coach-ului, pentru a se asigura că toate regulile și prevederile sunt respectate. 

 

 

3.2.Slovenia 

 

Informațiile pentru această secțiune sunt observate în mod specific din punctul de vedere al 

procesului de ocupare a forței de muncă și de reabilitare profesională efectuat în conformitate 

cu actul de reglementare deja menționat
12

. 

Atunci când folosim terminologia coaching-ului în legătură cu obiectivul proiectului 

(personalul de educație pentru adulți care va beneficia de el), la nivel național putem vorbi 

despre un sprijin legislativ bine dezvoltat și gândit (standarde și proceduri, profesii, rețele 

naționale și organizații care stabilesc standarde profesionale) când vine vorba de formare. Cu 

toate acestea, la nivel național, vorbim în cea mai mare parte despre serviciile legate de 

proceduri foarte standardizate, toate facând parte din contextul legislativ principal menționat, 

ceea ce înseamnă formarea (procesele și metodologiile) și toate serviciile de sprijin pentru 

PD, inclusiv PDM, sunt formalizate și standardizate. Pentru sectorul educației pentru adulți, 

acest lucru este legat de cunoștințe, puterea voinței și mecanismele de sprijin (în principal de 

natură financiară - finanțare publică și privată). Privind cu atenție versiunea în limba engleză 

a „Programului de acțiune pentru persoanele cu dizabilități 2014–2021” pentru Republica 

Slovenia, termenul de coaching nu poate fi localizat. Poate fi observat prin planul de acțiune 

(adică OBIECTIVE: Muncă și ocuparea forței de muncă), precizând următoarele măsuri 

pentru atingerea obiectivului (au fost menționate doar câteva exemple legate de subiect)
13

: 

                                                           
12

 Legea privind reabilitarea ocupării forței de muncă și angajarea persoanelor cu handicap 
13

 Program de acțiune pentru persoanele cu dizabilități 2014–2021. Sursa: 

https://www.legislationline.org/download/id/7083/file/Slovenia_Action_Programme_Persons_with_Disabilities

_2014_2021_en.pdf  

https://www.legislationline.org/download/id/7083/file/Slovenia_Action_Programme_Persons_with_Disabilities_2014_2021_en.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/7083/file/Slovenia_Action_Programme_Persons_with_Disabilities_2014_2021_en.pdf
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● Asigurarea includerii cât mai timpurii a persoanelor cu dizabilități șomere într-una dintre 

formele active de abordare a problemelor (orientare profesională pe tot parcursul vieții, 

programe active de politici de ocupare a forței de muncă, servicii de reabilitare 

profesională, acordarea de sprijin tinerilor cu dizabilități în tranziția lor de la educație la 

ocuparea forței de muncă , beneficii de stimulare în numerar pentru toate persoanele cu 

dizabilități incluse, indiferent de statutul lor).  

● Asigurarea unei rețele de sprijin profesional pentru furnizarea de servicii de reabilitare 

profesională: îmbunătățirea raportului dintre șomerii cu dizabilități și numărul 

consilierilor în reabilitare în serviciile regionale ale Serviciului de Ocupare a Forței de 

Muncă; asigurarea unei rețele de furnizori de servicii de reabilitare profesională; 

reducerea perioadelor de așteptare pentru includerea în servicii; încurajarea dezvoltării 

rețelei angajatorilor pentru furnizarea de instruire, educație suplimentară și instruire a 

tuturor lucrătorilor profesioniști; includerea organizațiilor neguvernamentale și / sau a 

persoanelor cu dizabilități în sistemul serviciilor de sprijin în cadrul angajării sprijinite. 

● Crearea unui sistem care să asigure tranziția unei persoane cu dizabilități de la statutul de 

beneficiar al drepturilor sociale la statutul de solicitant de loc de muncă sau de persoană 

angajată și înapoi (să ofere persoanelor cu dizabilități o suspendare a drepturilor lor de 

statut obținute în temeiul legii în ceea ce privește îngrijirea socială a persoanelor cu 

handicap mintal și fizic). 

În cadrul procesului de reabilitare, procesul și abordarea metodologică pot fi văzute așa cum 

sunt deja descrise în Modulul 3 prin mai multe aspecte care dezvăluie procesul și 

metodologia (ppt. Diapozitivul 11): 

 

 

 

De asemenea, atunci când se explorează formările existente pentru Job coach pentru PDM: 

procese, metodologii - există o diferențiere dacă vorbim despre serviciul oferit PD / PDM sau 

de cerințele unei „viitoare formări pentru job coach”, înțelegând prin aceasta o formare 
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profesională pentru un profesionist ce să ofere ulterior formări de job coach pentru PD / PDM 

în sectorul formării adulților. 

În cadrul primului, procesele și metodologiile sunt descrise detaliat în Modulul 3. Legislația 

privind reabilitarea ocupării forței de muncă include, de asemenea, informații despre ceea ce 

poate fi legat de înțelegerea elementelor și cerințelor metodologiei de formare profesională în 

cadrul acestui tip de angajare (secțiunea pentru ocuparea forței de muncă asistată). În cadrul 

tipului special de angajare, angajarea cu sprijin, include asistență profesională și tehnică 

pentru persoana cu dizabilități, angajator și mediul de lucru. În introducerea la locul de 

muncă și în integrarea în mediul de lucru, unei persoane cu dizabilități i se poate oferi sprijin 

profesional prin informații, consiliere și instruire, asistență personală, monitorizare la locul de 

muncă, dezvoltarea metodelor de lucru personale și evaluarea performanșei muncii sale. 

Următoarele condiții trebuie îndeplinite pentru angajarea unei persoane cu dizabilități 

(angajabil doar în muncă asistată din cauza dizabilității):  

● Să existe un Plan individualizat de sprijin pentru persoana cu dizabilități 

● Dorința angajatorului de a coopera și adapta mediul de lucru și locul de muncă în 

conformitate cu planul menționat în secțiunea anterioară. 

A doua parte este mai complexă, deoarece avem de-a face cu un sector diferit, cu medii de 

relevanță separate. Cea mai importantă organizație sectorială sau de interes din Slovenia este 

„Societatea andragogică Slovenia” (Andragoško društvo Slovenije, ADS, denumită ulterior 

ASS). Asociația funcționează ca o asociație profesională independentă non-profit. Membrii 

ADS sunt angajați în organizații care oferă educație pentru adulți: Universități Populare (LU), 

companii private de educație pentru adulți, unități de educație pentru adulți în școlile 

secundare, centre de educație specială și alte servicii care oferă educație pentru adulți, 

organizații neguvernamentale și diverse organizații locale și inițiative regionale.
14

 

În cadrul evenimentului anual, organizat de această asociație, este clar că ar trebui să fie 

nevoie de mai mult aport în ceea ce privește orientarea carierei și dezvoltarea carierei pentru 

persoanele cu nevoi speciale. Un articol se referă în mod special la „Abordări de consiliere 

pentru dezvoltarea carierei pentru persoanele cu nevoi speciale”
15

. Autorul sugerează trecerea 

de la modelul de medicină / dizabilitate (diagnostic, boală, vătămare, urmată de tratament de 

reabilitare și formarea profesională) la un model de competențe preferențiale (accentul este 

pus pe definirea celor mai bune competențe personale, dezvoltarea abilităților personale, 

acceptare rapidă și flexibilă a schimbărilor de pe piața muncii). 

Prin urmare, în această secțiune rămânem la resursele prevăzute pentru modulul 3 (în special 

din PPT slide 220 și continuare).  

                                                           
14

 Andragoško društvo Slovenije (nd): https://www.andragosko-drustvo.si/o-drustvu/  

15
Drobnič, J. (2016). Pristopi pri svetovanju za razvoj kariere za osebe s posebnimi potrebami (p.60 - 

73 ANDRAGOG pri učenju in izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami [Elektronski vir]: 

strokovni posvet, 17. January 2013: [prispevki s posveta] / [ured Zoran Jelenc; povzetke prevedla 

Dušana Findeisen]. - El. Knjiga. - Ljubljana: Andragoško društvo Slovenije, 2016 

https://www.andragosko-drustvo.si/o-drustvu/
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Pentru sectorul educației adulților, ar fi necesară o înțelegere mai aprofundată pentru a 

sprijini situația din țări. În 2013, ASS a organizat o consultare cu privire la rolul și poziția 

profesionistului andragogic și a pedagogului special și de reabilitare, sau andragogic și de 

reabilitare specială (profesor) în învățarea și educarea adulților cu nevoi speciale. Cea mai 

mare problemă este că zona nu este deloc reglementată în mod sistematic; ceea ce înseamnă 

asta în practică se poate explica după cum urmează: dacă poziția educației adulților în 

conformitate cu ordinea sistemică din sistemul de învățământ sloven se află chiar la sfârșit, 

poziția educației adulților în cazul nevoilor speciale se află la sfârșitul acestui sfărșit. Prin 

urmare, elementele pentru orientarea în carieră sunt vitale.
16 

 

3.3.Italia 

 

Cadrul de reglementare în cadrul căruia sunt implementate intervențiile de sprijin și formare a 

persoanelor cu dizabilități mintale este cel descris anterior și, în special, Plasamentul 

individualizat (PI). Prin PI, pot fi activate forme de sprijin, inclusiv cele economice, pentru a 

elimina obstacolele legate de locul de muncă sau stabilirea relațiilor de muncă. Acțiunea de 

mediere PI care vizează întreprinderile prevede, de asemenea, posibilitatea de a încheia 

acorduri pentru a facilita respectarea obligațiilor de angajare. Organizarea și gestionarea 

acestor instrumente este încredințată „birourilor competente” la nivel local. Regiunile 

finanțează apoi programe regionale de plasare a locurilor de muncă și formare prin Fondul 

regional pentru ocuparea forței de muncă a persoanelor cu dizabilități, care urmează să fie 

alocat finanțării serviciilor conexe, cu prioritate pentru persoanele cu dizabilități cu dificultăți 

mai mari la intrarea în muncă. Pentru implementarea intervențiilor, centrul de angajare are la 

dispoziție un set de instrumente pentru o abordare personalizată: stagii asistate, cursuri de 

instruire și ajutoare individuale pentru a sprijini persoana în faza de stagiu, alături de acțiuni 

specifice de plasare profesională pentru persoane cu dizabilități mai complexe. În cele din 

urmă, există acțiuni care vizează integrarea socială și profesională a persoanelor cu 

dizabilități promovate de actori sociali care operează pe diferite teritorii (asociații, fundații, 

cooperative, școli etc.) în acord cu centrele de ocupare a forței de muncă. În acest caz, 

provincia poate sprijini aceste inițiative prin subvenții specifice sau mecanisme de finanțare.  

 

Această diversificare pe baze teritoriale implică o serie de aspecte critice, în primul rând 

funcționarea neomogenă a serviciilor publice esențiale și necesare ale Legii 68/99 (art.6) în 

diferitele provincii, din cauza lipsei serviciilor teritoriale de ocupare a forței de muncă care ar 

trebui să fie implementate de diferite organisme prin echipe specifice competente în 

sprijinirea incluziunii în muncă a lucrătorilor cu dizabilități pe piața liberă a muncii. 

 

În acest cadru, este important de observat că unele acțiuni și politici active pe piața forței de 

muncă care reflectă așa-numita abordare „Ocuparea forței de muncă susținute” (Drake și 

colab., 1996) au fost testate și puse în aplicare la nivel regional cu sprijinul fondurilor din 

sectorul privat fundații și alți actori și donatori privați / publici, cu dovezi ale impactului 

                                                           
16

 Andragog pri izvajanju učenja in izobraževanja odraslih s posebnimi potrebami - poročilo o posvetu, sklepne 

ugotovitve in priporočila https://arhiv.acs.si/clanki/Golob_Jelenc-ADS-posvet.pdf  

https://arhiv.acs.si/clanki/Golob_Jelenc-ADS-posvet.pdf
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pozitiv asupra beneficiarilor. Această abordare s-a născut în Statele Unite, unde a fost însoțită 

de un efort masiv de a-și dovedi superioritatea față de oferta tradițională de servicii. 

Plasament și asistență individuală (PAI) este o versiune codificată a ocupării forței de muncă 

asistate și ia forma unui curs de pregătire scurt, supravegheat de un job coach, care are scopul 

de a introduce persoana direct într-o experiență de lucru obișnuită (aliniată cu abilitățile și 

preferințele lucrătorului) și apoi furnizează, împreună cu angajatorul, sprijinul necesar pentru 

adaptarea și gestionarea oricăror probleme critice din prima perioadă. În acest context, nu 

este exclus recurgerea la stagii, care trebuie să reprezinte cel mult o experiență utilă pentru 

aclimatizarea și învățarea unor abilități care să fie utilizate mai târziu. Printre cele mai 

relevante proiecte italiene de acest gen, putem cita proiectul Lavoro & Psiche (2008-2013) 

din regiunea Lombardia; Proiectul TSUNAMI (2016-2019), în regiunea Piemont. 

 

La nivel național, Decretul legislativ 151/2015 modifică Legea 68/1999 cu scopul de a 

sprijini incluziunea socio-profesională a introdus o simplificare a procedurilor existente, în 

special, legea prevede adoptarea de noi orientări privind plasarea țintită a persoanelor cu 

dizabilități, care integrează diferitele subiecte implicate și evaluează în mod cuprinzător toate 

aspectele legate de plasamentul forței de muncă. 

 

În detaliu, principiile care inspiră liniile directoare sunt: 

● Promovarea unei rețele integrate cu serviciile sociale, de sănătate, educaționale și de 

formare din zonă, precum și cu INAIL (Institutul Național de Asigurare împotriva 

Accidentelor de Muncă), pentru a facilita însoțirea și sprijinul persoanelor cu 

dizabilități pe parcursul procesului; 

● Promovarea acordurilor teritoriale care implică diferitele părți interesate relevante, 

sindicatele și asociațiile patronale, cooperativele sociale, asociațiile persoanelor cu 

dizabilități și familiile acestora, organizațiile din cel de-al treilea sector care activează 

în domeniu; 

● Identificarea metodelor de evaluare bio-psihosocială a dizabilității, împreună cu 

definirea criteriilor de pregătire a proiectelor de plasament pe piața forței de muncă și 

a liniilor directoare pentru evaluarea și planificarea plasamentului de către birourile 

competente; 

● Analiza caracteristicilor locurilor de muncă și indicații privind modul de adaptare a 

acestora; 

● Numirea unui manager de plasare la locul de muncă care va fi responsabil pentru 

pregătirea proiectelor personalizate pentru persoanele cu dizabilități și rezolvarea 

problemelor legate de condițiile de muncă ale angajaților cu dizabilități; 

● Identificarea bunelor practici de includere în muncă a persoanelor cu dizabilități. 

 

Instrumentele de plasare individualizată pentru persoanele cu dizabilități prevăzute de Legea 

68/99: 

● Diagnosticul funcțional, profilul de asistență socială și raportul final sunt documentele 

pe care comisia de sănătate le produce pentru a defini diferite abilități și aptitudini: 

cognitive, senzoriale și perceptive; motorie, posturală și funcțională; socio-relațional; 

orice incompatibilitate a deficiențelor cu anumite medii, activități, condiții de muncă; 
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cunoștințe și abilități dezvoltate în școală și formare sau reabilitare; potențialul de 

lucru și cele mai adecvate căi pentru a le dezvolta; 

● Card personal care raportează informațiile primite de la comisia de sănătate, pentru a 

avea o cunoaștere detaliată a potențialului de lucru al persoanei cu dizabilități. Aceste 

date permit operatorilor agenției să ofere persoanei cu dizabilități o cale de orientare, 

formare, calificare și specializare sau, acolo unde este posibil, să o inițieze într-o 

muncă funcțională abilităților sale. 

● Analiza locului de muncă, (structura și organizarea funcțională, organizarea ciclului 

de producție, analiza posturilor de muncă și a competențelor necesare pentru a stabili 

competențele necesare persoanei pentru a fi plasat în companie; 

● Acorduri: Companiile pot stabili un acord cu birourile provinciale pentru plasarea 

persoanelor cu dizabilități, pentru a conveni cu privire la orele și metodele de angajare 

a persoanelor cu dizabilități. 

 

Acordurile prevăd: 

● Recrutare după nume; 

● Măsuri de selecție; 

● Scutiri de impozite, stimulente și rambursări; 

● Măsuri de însoțire a serviciilor de mediere a forței de muncă;  

● Programe de instruire atât în interiorul, cât și în afara companiei; 

● Programarea timpilor de angajare; 

● Perioadă de probă mai lungă decât în mod obișnuit, stimulente și concesii pentru 

companie.  

● Loc de muncă individualizat. Când muncitorul și compania prezintă un grad ridicat de 

compatibilitate de la început, nu este necesar să recurgem la o formă de însoțire și 

muncitorul poate fi plasat în companie fără măsuri de mediere. 

● Stagiu de formare și orientare acompaniat de forme adecvate de consiliere psiho-

socio-educativă, cum ar fi îndrumare, monitorizare, însoțire, supraveghere. 

 

 

3.4.România 

 

În România, serviciile de mediere pe piața muncii implică specialiști care sunt, în general, 

instruiți pentru a deservi o gamă largă de beneficiari, deoarece în prezent nu există 

profesioniști specializați pe segmente ale populației (de exemplu, consilieri vocaționali/job 

coach pentru persoane cu dizabilități). De-a lungul timpului, prin cursuri de educație 

continuă, ei învață noțiuni specifice, cadrul legislativ, facilitățile, rețeaua economică și 

socială interesată de grupul țintă pe care îl reprezintă în procesul de mediere a muncii. În 

cadrul legal românesc, specialistul care se ocupă de integrarea socio-profesională a 

persoanelor cu dizabilități intelectuale poate fi consilierul vocațional. 

 

Consilierul vocațional este specialistul care oferă servicii sociale pentru evaluarea 

vocațională, îndrumare profesională și sprijin motivațional în vederea dezvoltării autonomiei 

personale. Consilierea profesională este un proces continuu pe termen lung, în cadrul căruia 
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evaluarea profesională, orientarea în carieră, identificarea locului de muncă, angajarea, 

sprijinul post-angajare sunt repere în dezvoltarea abilităților de viață independentă, 

autonomie și dezvoltare socio-profesională, în sensul îndeplinirii „vocației personale” 

(Conform standardului ocupațional elaborat și aprobat de Autoritatea Națională pentru 

Calificări în martie 2011). 

 

Conform cadrului legal, pot obține calificarea persoanele care sunt licențiate în științe socio-

umane, asistență socială, științe ale educației, psihologie, psihopedagogie sau drept și / sau 

persoanele cu masterat în științe socio-umane care doresc să se specializeze ca și consilier în 

consiliere vocațională. 

 

Competențele specifice ocupației de consilier vocațional sunt formate și dezvoltate prin 

programe de formare profesională continuă organizate de structuri (centre / departamente / 

organizații) autorizate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și / sau Ministerul Educației 

și Cercetării și Autoritatea Națională pentru Calificări. 

 

Consilierul vocațional își desfășoară activitatea individual, în calitate de expert autorizat sau 

în cadrul instituțiilor publice sau private (de exemplu, direcțiile generale de asistență socială 

și protecția copilului, agențiile de ocupare a forței de muncă etc.), precum și în cadrul 

organizațiilor care oferă cursuri de formare în domeniul consilierii profesionale. 

 

Fiecare furnizor de formare profesională în profesia de consiliere vocațională are propria 

temă care respectă standardul ocupațional. Prin urmare, în ceea ce privește subiectele de 

formare, menționăm următoarele: 

 

• Consilierea vocațională: istorie, concept, beneficii și diferențe între consilierea vocațională 

și alte profesii conexe; 

• Consilier vocațional: Descriere, statut, rol; Factori implicați în consilierea și îndrumarea în 

carieră; Teorii de dezvoltare a carierei; 

• Comunicarea cu beneficiarii: abilități de comunicare în procesul de consiliere; Etapele 

procesului de consiliere; 

• Evaluarea profesională: pașii procesului de evaluare; Erori de evaluare; Tipuri de evaluare; 

Instrumente de evaluare; Comunicarea rezultatelor evaluării; 

• Activități de planificare și profesionalism: atitudine proactivă versus atitudine reactivă; De 

gestionare a timpului; Asertivitate; 

• Munca în echipă: Etape în dezvoltarea grupului; Elemente ale grupurilor performante; 

echipa multidisciplinară a consilierului vocațional; 

• Testare: aplicarea / notarea / interpretarea unuia dintre cele mai frecvent utilizate teste 

profesionale, diferența dintre testele standardizate și cele nestandardizate, modelul „Raport de 

evaluare”; 

• Competențele necesare consilierului vocațional: identificarea și înțelegerea acestora; 

• Cadrul pentru desfășurarea procesului de consiliere: mediul de lucru și organizarea spațiului 

de lucru; 

• Prima întâlnire: contractare, crearea relației dintre consilier și client, interviu inițial; 

• Metode de lucru în consilierea vocațională: exerciții și alte metode practice; 

• Strategii de cercetare a locurilor de muncă: canale de recrutare, portofoliu și interviu de 

angajare; 

• Principiile eticii în consilierea profesională; 
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• Sesiuni de jocuri de rol pentru practicarea relației consilier- client, cu feedback pentru 

fiecare cursant, de la colegi și formator. 

 

Durata unui astfel de curs poate fi de 60 de ore (pregătire teoretică și practică), iar la final, 

studenții susțin un examen practic și teoretic, după care primesc un certificat de absolvire. 

 

Un exemplu de pregătire de specializare este cel organizat de Asociația Națională pentru 

Copii și Adulți cu Autism din România (ANCAR) axat pe beneficiarii cu Tulburare a 

Spectrului Autist, integrarea lor socio-profesională fiind de maximă necesitate. 

 

Participanții la acest curs vor dobândi abilități în: 

 

● Cunoașterea și dezvoltarea sistemului de comunicare specific beneficiarului cu TSA; 

● Crearea și menținerea unei relații cu beneficiarul cu TSA; 

● Planificarea activităților care vor fi desfășurate împreună cu beneficiarul cu TSA; 

● Tehnici, metode și activități specifice de evaluare profesională. 

● Noțiuni, tehnici și activități specifice de orientare profesională. 

● Acordarea sprijinului necesar persoanei cu TSA pentru a reuși să construiască o 

relație cu un potențial angajator pe piața muncii. 

● Consilierea persoanei cu TSA după angajare. 

● Elemente de etică și deontologie privind profesia de consilier. Cadrul moral pentru 

exercitarea profesiei de consilier (norme și reguli). 

 

 

 

 

 

 

4. JOB COACHING: COMPETENȚE (NIVELURI NAȚIONALE ȘI UE) 

 

4.1.Cipru 

 

Calificările necesare pentru un job coach în Cipru sunt următoarele:  

 

● Diplomă de studii liceale 

● Permis de conducere 

● Cunoștințe de bază despre computer 

● Cunoaștere foarte bună a limbii grecești.  

● Cunoașterea limbii engleze este considerată un avantaj.  

● Integritate, confidențialitate, responsabilitate, inițiativă 

● Capacitatea organizatorică 

● Cunoaștere foarte bună a pieței forței de muncă 

● Abilități de comunicare și instruire / formare, înțelegerea problemelor legate de 

dizabilități 
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● Analiza postului, descrierea, educația la locul de muncă, negociere și abilități de 

incitare la muncă 

● Diploma de învățământ superior relevantă pentru îndatoririle funcției și / sau 

experiența de muncă anterioară în chestiuni legate de persoanele cu dizabilități este 

considerată un avantaj.  

 

Atribuțiile și responsabilitățile unui job coach în Cipru sunt următoarele: 

 

● Efectuarea de cercetări pe piața liberă a muncii pentru a găsi angajatori și locuri de 

muncă adecvate pentru persoanele cu dizabilități 

● Efectuarea de cercetări pentru a găsi cel mai adecvat loc de muncă pentru fiecare 

participant în funcție de propriile interese, alegeri, abilități și abilități ale persoanei. 

● On / Off Asistență pentru job, înainte, în timpul și după găsirea unui loc de muncă. 

● Coordonarea și cooperarea cu angajatorul și personalul pentru dezvoltarea mediului 

de lucru. Job coach este însărcinat cu îndrumarea și sprijinirea angajatorului și a 

angajaților cu privire la: 

- Modalități de a face față comportamentului provocator pe care persoana cu 

dizabilități îl poate demonstra 

- Modalități de a face accesibil locul de muncă 

● Ambient acceptabil pentru ca persoana să își îndeplinească pe deplin atribuțiile de 

muncă  

● Instruire profesională  

● Coordonarea și cooperarea cu familiile persoanelor 

● Servicii de transport, dacă este necesar.  

 

 

 

 

4.2.Slovenia 

 

În cadrul acestei secțiuni rămânem la nivelul sistemului național de reabilitare și a cerințelor 

sale obligatorii din punct de vedere juridic pentru profesioniștii din acest domeniu. 

Cerințele pentru personalul care lucrează în domeniu sunt următoarele: 

● Lucrătorii profesioniști în domeniul reabilitării profesionale și ocuparea forței de muncă a 

persoanelor cu dizabilități sunt lucrători cu studii universitare sau superioare în domeniul 

medical, pedagogic, psihologic, sociologic, social sau alte orientări și cunoștințe relevante 

în domeniul reabilitării, ocupării forței de muncă sau îngrijirilor dobândite prin 

specializare, educație sau formare continuă. 

● Profesioniștii care oferă servicii de reabilitare ocupațională, lucrătorii profesioniști din 

companiile pentru persoanele cu dizabilități și centrele de ocupare a forței de muncă și 

membrii comisiilor de reabilitare primesc în fiecare an educație profesională și dobândesc 

noi cunoștințe în domeniul reabilitării ocupaționale. Participarea la formarea profesională 

este obligatorie pentru toți lucrătorii profesioniști care oferă servicii de reabilitare 

profesională și pentru membrii comisiilor de reabilitare cel puțin de două ori pe an. 
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● Serviciile de asistență pentru persoanele cu dizabilități în reabilitare și încadrare în muncă 

pot fi, de asemenea, furnizate de persoane care nu îndeplinesc condițiile menționate la 

primul paragraf al acestui articol, dar au un certificat de calificare profesională sau alte 

dovezi relevante ale competenței pentru a efectua o astfel de muncă (asociați 

profesioniști). 

 

4.3.Italia 

 

Nu există o pregătire specifică pentru profesia de Job coach în Italia. Cel mai apropiat 

profesionist în ceea ce privește abilitățile și metodologia de lucru este Educatorul Profesional 

în domeniul social-sănătate - EPSS, guvernat de art. 1 Legea 833/1978 (de instituire a 

Sistemului Național de Sănătate - SSN) și sub rezerva acordării diplomei universitare 

corespunzătoare de trei ani. Decretul ministerial al Ministerului Sănătății din 8 octombrie 

1998 n. 520 și ulterior decretul interministerial din 2 aprilie 2001, atribuie importanță socială 

calificării EPSS, stabilind că sfera sa de exercitare include și funcții care vizează protejarea 

dreptului constituțional la asistența cetățenilor și a lucrătorilor cu dizabilități, stabilind (din 

2001) în cadrul clasei de profesii de reabilitare cursul de pregătire pentru profesia de sănătate 

din învățământul profesional. 

Acest profesionist organizează și gestionează proiecte și servicii educaționale și de reabilitare 

în cadrul serviciilor de sănătate sau în cadrul serviciilor socio-educaționale, destinate 

persoanelor în dificultate: minori, dependenți de droguri, alcoolici, deținuți, cu dizabilități, 

pacienți psihiatrici și vârstnici. El lucrează în echipe multidisciplinare, stimulează grupurile și 

indivizii să urmărească scopul reintegrării sociale prin definirea intervențiilor educaționale, 

de bunăstare și sănătate care răspund nevoilor individuale prin dezvoltarea autonomiei, 

potențialului individual și a relațiilor sociale cu mediul extern. 

Înființarea recentă a cursului de licență (anterior cursurile erau mai diversificate atât la nivel 

regional, cât și în ceea ce privește cursul de studiu) se îndreaptă spre direcția recunoașterii 

faptului că lucrul cu oamenii din sectorul sănătății necesită o pregătire specifică bazată pe o 

metodă interdisciplinară integrată prin multe ore de instruire la locul de muncă. Cunoștințele 

care trebuie dobândite sunt diversificate și variază de la conținuturi în domeniile sănătății, 

pedagogic, psihologic, sociologic, juridic, antropologic. Este o cale care vizează pregătirea 

profesioniștilor capabili să lucreze cu toate categoriile de vârstă într-un mod competent și 

sigur și în contexte de fragilitate importantă și în creștere: sănătate mintală, dependențe în 

diferite forme, dizabilități fizice / mintale / senzoriale neuronale, vârstnici fragili (senili, 

demență) etc. 

 

Prin urmare, absolvenții trebuie să poată: 

• Analiza dosarele medicale și efectua evaluarea funcțională a pacientului; 

• Identifica metodologia de intervenție asupra dizabilității pacienților psihiatrici; 

• Pregăti planul de reabilitare; 

• Să aibă grijă de reintegrarea pacientului în contextul social prin implementarea unor 

proiecte educaționale și de reabilitare specifice, ca parte a unui proiect terapeutic dezvoltat de 

o echipă multidisciplinară, care vizează o dezvoltare echilibrată a personalității cu obiective 
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educaționale / relaționale într-un context de participarea și recuperarea în viața de zi cu zi și / 

sau în inserția sau reintegrarea psiho-socială pozitivă a persoanelor în dificultate; 

• Planifica, gestiona și verifica intervențiile educaționale care vizează recuperarea și 

dezvoltarea potențialului celor în dificultate pentru a atinge niveluri de autonomie din ce în ce 

mai avansate; 

• Efectua intervenții de prevenire secundară; 

• Lucra asupra familiilor și contextului social al pacienților, pentru a favoriza reintegrarea în 

comunitate; 

• Contribui la promovarea și organizarea structurilor și resurselor sociale și de sănătate, în 

vederea implementării proiectului educațional integrat. 

 

Principalele cerințe ale instruirii sunt: 

● Participarea obligatorie, care facilitează participarea activă la procesul de învățare; 

● Stagiu obligatoriu de cel puțin 1.500 de ore pe parcursul celor trei ani, desfășurat 

pentru a învăța cum să facă față problemelor complexe ale muncii educaționale în 

contextele operaționale concrete; 

● Munca de instruire cu privire la metodele și tehnicile educaționale, susținută de 

supravegherea tutorilor experți; 

● Promovarea testelor programate la sfârșitul cursului care certifică abilitățile 

dobândite; 

● Cursurile de licență în educație profesională se desfășoară, de asemenea, cu referire la 

numărul de locuri programate, definite pe baza nevoilor regionale și naționale. 

 

4.4.România 

 

Realizarea sarcinilor de lucru presupune cunoștințe teoretice și practice de orientare și 

consiliere, comunicare, noțiuni fundamentale de psihologie, asistență socială, legislație a 

muncii, precum și abilități sociale de relaționare, lucru în echipă și colaborare. Exercitarea 

acestei ocupații necesită o bună capacitate de analiză și sinteză, exigență și rigoare, echilibru 

emoțional și o bună capacitate de a decoda mesajul și de a oferi feedback. 

 

În activitatea sa, consilierul vocațional are nevoie de următoarele abilități esențiale: 

• Abilități de comunicare eficiente cu beneficiarii: 

▪ Nonverbal: contactul vizual, poziția corpului, expresiile feței, gesturile, distanța 

fizică, atingerea și căldura 

▪ Verbal: ascultare activă, coordonare, reflecție, provocare, rezumat 

▪ Para verbal: pauză, voce (volum, ton, ritm, dicție) 

• Abilități sociale și civice 

• Abilități de planificare a activităților 

• Abilități de evaluare profesională 

• Abilități de orientare  

• Cunostiinte de IT 

• Abilitatea de a lucra în echipă. 
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De asemenea, următoarele caracteristici pozitive sunt importante pentru a fi utilizate de către 

consilierul profesional: 

• Abilități interpersonale, de relaționare și comunicare 

• Obiectivitate, pragmatism 

• Flexibilitate și empatie 

• Deschidere, disponibilitate 

• Bunăvoință și respect 

• Toleranță (acceptarea celorlalți fără a face judecăți de valoare) 

• Stima de sine, încrederea în sine, înțelegerea și conștientizarea propriei valori 

• Sensibilitate la problemele legate de diversitatea culturală și înțelegerea acestor probleme 

• Simtul umorului. 

 

Pe baza competențelor sale, consilierul profesional poate îndeplini următoarele sarcini: 

• Identifică abilitățile, interesele, competențele beneficiarilor și evaluează nivelul de 

dezvoltare profesională prin proceduri metodologice specifice în conformitate cu inventarele 

de aptitudini, teste și instrumente specifice; 

• Elaborează profilul vocațional pe baza abilităților, competențelor, intereselor, 

caracteristicilor psiho-fizice, performanțelor și eșecurilor înainte de rezultatele obținute la 

testele aplicate; 

• Identifică calea dezvoltării vocaționale, luând în considerare abilitățile, motivația, nivelul 

școlii, sfera de interese, obiectivele pe termen scurt, mediu și lung ale beneficiarului, dar și 

caracteristicile psiho-fizice și contextul socio-cultural; 

• Elaborează planul de inserție profesională și îl revizuiește ori de câte ori este necesar 

împreună cu beneficiarul, luând în considerare abilitățile dobândite, abilitățile psiho-fizice, 

oferta și opțiunile privind plasarea pe piața muncii și obiectivele personale ale beneficiarului 

pe termen scurt, mediu și pe termen mediu / sau lung; 

• Sprijină beneficiarul pentru a obține un loc de muncă ținând cont de nivelul de pregătire și 

de caracteristicile psiho-fizice ale beneficiarului; 

• Colaborează cu angajatorii pentru identificarea posturilor vacante și stabilirea condițiilor 

generale și specifice ale postului, utilizând canalul de transmisie adecvat (telefon, e-mail, 

vizite la sediul companiei); 

• Identifică posturile vacante luând în considerare tipul de angajator, cerințele beneficiarilor și 

mediul de lucru; 

• Intervine în gestionarea conflictelor dintre beneficiar și angajator, beneficiar și colegi și / 

sau beneficiar și familie, luând în considerare contextul general, obiectul conflictelor, tipurile 

de probleme, printr-o abordare constructivă; 

• Oferă sprijin motivațional beneficiarului, oferind alternative pentru a decide în mod 

autonom ruta profesională; 

• Oferă consiliere post-angajare prin gestionarea relației dintre beneficiar și angajator pentru a 

acomoda și adapta beneficiarul la locul de muncă și a personaliza locul de muncă la 

posibilitățile beneficiarului, pentru a forma o relație pozitivă între angajator și beneficiar și 

pentru a evita conflictele. 

 

4.5.Pentru UE: 
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Angajarea asistată este definită ca un sistem care sprijină persoanele cu dizabilități în 

obținerea unui loc de muncă plătit pe piața liberă a muncii
17

. Schema este utilizată ca politică 

proactivă în conformitate cu Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile 

persoanelor cu dizabilități și include asistență pentru persoana respectivă înainte, în timpul și 

după obținerea unui loc de muncă, precum și sprijin pentru angajator. 

 

Deși un job coach pentru o persoană cu dizabilități nu este o profesie consacrată în UE, există 

o înțelegere comună că principala lor sarcină profesională de job coach este de a oferi 

asistență personală în găsirea și menținerea unui loc de muncă pentru persoanele cu 

dizabilități.  

 

În consecință, scopul job coach-ului este de a oferi formare profesională persoanelor cu 

dizabilități în contextul mai larg al muncii. Cu alte cuvinte, profesia de job coach își propune 

să „ofere sprijin persoanelor cu dizabilități sau altor grupuri defavorizate pentru a asigura și 

menține un loc de muncă plătit pe piața liberă a muncii
18

”. 

 

5. STUDII DE CAZ ȘI CELE MAI BUNE PRACTICI 

Cea mai bună practică este un proces sau metodologie care s-a dovedit a fi eficientă până 

acum. În acest cadru, partenerii au identificat întreprinderi sociale din zona lor (local, 

regional, național) care îndeplinesc criteriile pentru a fi considerate bune practici de 

întreprinderi sociale pentru PDM. 

Organizațiile definite ca întreprinderi sociale joacă din ce în ce mai mult un rol important în 

antreprenoriat și în sferele societale ale UE și naționale. Cu toate acestea, întreprinderile 

sociale din sferele naționale sunt descrise diferit de legislațiile și politicile naționale din 

statele membre ale UE. 

Potrivit Comisiei Europene, întreprinderile sociale combină obiectivele societății cu spiritul 

antreprenorial.  

Definiția UE a unei întreprinderi sociale este următoarea:  

„O întreprindere socială este un operator în economia socială al cărui obiectiv principal 

este să aibă un impact social mai degrabă decât să obțină profit pentru proprietarii sau 

acționarii lor. Funcționează prin furnizarea de bunuri și servicii pentru piață într-un mod 

antreprenorial și inovator și își folosește profiturile în primul rând pentru atingerea 

obiectivelor sociale. Este gestionat într-un mod deschis și responsabil și, în special, implică 

angajați, consumatori și părțile interesate afectate de activitățile sale comerciale.” 

                                                           
17

Cowi (2012). Ocuparea forței de muncă asistate pentru persoanele cu dizabilități în UE și AELS-SEE: bune 

practici și recomandări în sprijinul unei abordări de flexicuritate. 
18

Uniunea Europeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Broșură informativă și standarde de calitate, EUSE 

2005, p.13 
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Comisia folosește termenul „întreprindere socială” pentru a acoperi următoarele tipuri de 

„întreprinderi”: 

●  Cele pentru care obiectivul social sau social al binelui comun este motivul 

activității comerciale, adesea sub forma unui nivel ridicat de inovație socială,  

● Cei în care profiturile sunt reinvestite în principal în vederea atingerii acestui 

obiectiv social, 

● Metoda de organizare sau sistemul de proprietate reflectă misiunea lor folosind 

principii democratice sau participative sau concentrându-se pe justiția socială
19

. 

 

Prin urmare, criteriile luate în considerare în studiile de caz sunt următoarele: țara; numele 

întreprinderii sociale; nivelul de acțiune; anul înființării; domenii de acțiune / viziune; 

obiective / concentrare; activități cheie; provocări; impactul social sau impactul potențial 

asupra PDM; sprijinirea politicilor sau abordărilor pentru promovarea întreprinderilor sociale; 

sprijin sau implicare în parteneriate publice / private sau profit / non-profit; și resurse 

financiare. 

5.1.Cipru 

 

5.1.1. Ateliere alternative de ocupare a forței de muncă 

Țară Cipru 

Numele 

întreprinderii 

sociale 

Ateliere alternative de ocupare a forței de muncă 
  

Dimensiune / 

Membri 

- 

Nivelul de 

acțiune 

Local, regional, national 

Anul înființării - 

Domenii de 

acțiune / viziune 

Sprijinirea angajării persoanelor cu dizabilități mintale  

 

Obiective / 

concentrare 

angajarea unei persoane cu dificultăți de sănătate mintală 

Activități cheie ajuta la educarea și instruirea și oferă sprijin continuu pentru angajarea 

unei persoane cu dificultăți de sănătate mintală 

Provocări - 

Impact social Impact social/ 

                                                           
19

 https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en  

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en
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sau impact 

potențial asupra 

PDM  

Favorizează crearea de întreprinderi sociale 

Sprijină 

politicile, 

structurile sau 

abordările 

pentru 

promovarea 

întreprinderilor 

sociale 

Politici - generale sau specifice 

Susține sau 

participă la 

parteneriate 

publice / private 

sau profit / non-

profit  

 

- 

Resurse 

financiare 

Finanțare publică (buget guvernamental)  

Surse https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/page17_en/page17_en?OpenDocu

ment  

 

Rezumat: Ateliere alternative de ocupare a forței de muncă 

 

Departamentul de Servicii de Sănătate mintală ale Ministerului Sănătății conduce două unități 

de reabilitare profesională (una în Nicosia și una în Limassol). Finanțarea acestor unități este 

derivată exclusiv din bugetul guvernamental pentru serviciile de sănătate mintală. Unul dintre 

obiectivele principale ale unităților de reabilitare profesională este de a ajuta la educarea și 

instruirea și oferirea de sprijin continuu pentru angajarea unei persoane cu dificultăți de 

sănătate mintală. O formă de sprijin sunt programele alternative de angajare pentru 

persoanele cu dificultăți de sănătate mintală. Aceste ateliere sunt planificate ca întreprinderi 

sociale de către Serviciile de sănătate mintală și Asociația pentru protecția sănătății mintale. 

 

5.1.2. „Cantină” la Spitalul de Sănătate Mintală Athalassa 

 

Țară Cipru 

Numele 

întreprinderii 

sociale 

„Cantină” la Spitalul de Sănătate Mintală Athalassa 
  

Dimensiune / 

Membri 

5 angajați  

Nivelul de 

acțiune 

Local, regional, national 

https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/page17_en/page17_en?OpenDocument
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/page17_en/page17_en?OpenDocument
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Anul 

înființării 

- 

Domenii de 

acțiune / 

viziune 

Sprijinirea angajării persoanelor cu dizabilități mintale  

 

Obiective / 

concentrare 

Angajarea unei persoane cu dificultăți de sănătate mintală 

Activități 

cheie 

Rularea cantinei 

Provocări Această formă de angajare a ajutat oamenii care lucrează acolo să evite 

recăderi grave, să își îmbunătățească abilitățile de comunicare și sociale și și-

au ajutat familiile din punct de vedere financiar. 

Impact social 

sau impact 

potențial 

asupra PDM  

Această formă de angajare a ajutat oamenii care lucrează acolo să evite 

recăderi grave, să își îmbunătățească abilitățile de comunicare și sociale și și-

au ajutat familiile din punct de vedere financiar. 

Sprijină 

politicile, 

structurile sau 

abordările 

pentru 

promovarea 

întreprinderil

or sociale 

- 

Susține sau 

participă la 

parteneriate 

publice / 

private sau 

profit / non-

profit  

 

- 

Resurse 

financiare 

Finanțare publică (buget guvernamental)  

Surse https://www.shso.org.cy/en/mental-health-services-directorate/nicosia-

mental-health-centers/#1554880294590-4-5  

 

Rezumat: „CANTINA” LA SPITALUL DE SĂNĂTATE MINTALĂ ATHALASSA 
 

Cantina funcționează la sediul Spitalului Athalassa și este administrată de către Asociația 

pentru Protecția Sănătății Mintale. Serviciile de sănătate mintală ale Ministerului Sănătății 

asigură infrastructura, iar Asociația conduce cantina. 

Există cinci persoane cu dificultăți cronice de sănătate mintală care lucrează cu jumătate de 

normă la cantină. Programul de lucru este 8:00 am - 12:00 pm și sunt de obicei trei oameni 

https://www.shso.org.cy/en/mental-health-services-directorate/nicosia-mental-health-centers/#1554880294590-4-5
https://www.shso.org.cy/en/mental-health-services-directorate/nicosia-mental-health-centers/#1554880294590-4-5
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care lucrează de la 8:00 la 10:30 și apoi o persoană care lucrează de la 10:00 la 12:00. 

Asociația plătește angajații și aceștia au și acoperire de asigurare (asigurări sociale). 

Personalul este susținut zilnic de job coach și de alți membri ai echipei multidisciplinare. 

Terapeutul ocupațional îi vizitează în fiecare săptămână sau la două săptămâni, și un număr 

mic de personal are întâlniri regulate și cu psihologul clinic. 

Nu s-au confruntat niciodată cu o recidivă gravă, deși au avut loc recăderi la doi dintre 

angajați, dar nu a fost necesară nicio spitalizare datorită sprijinului pe care l-au primit de la 

unitate și de la serviciile comunitare de sănătate mintală. 

Această formă de angajare a ajutat oamenii care lucrează acolo - toți cu dificultăți cronice de 

sănătate mintală - să evite recăderile grave, să își îmbunătățească abilitățile de comunicare și 

sociale și și-au ajutat familiile din punct de vedere financiar. 

Situația financiară a „Cantinei” este de obicei echilibrată și, uneori, se obține un profit mic și 

este investit înapoi în ea sau este utilizat pentru a plăti plasamentul practic (perioada de 

încercare pe piața muncii) a uneia dintre persoanele care cooperează cu Unitatea de 

reabilitare profesională. 

 

5.2.Slovenia 

 

Când vorbim despre „antreprenoriat social”, cuvântul „social” înseamnă că aceste companii 

creează un anumit „beneficiu / beneficiu social”. Acesta din urmă înseamnă că produsele și 

serviciile răspund la anumite probleme sociale și, prin urmare, sunt benefice din punct de 

vedere social sau angajează persoane care, din cauza unora dintre specificitățile lor, 

îngreunează accesul la locuri de muncă sau la ambele. În termenul „economie socială”, 

vorbim despre altceva în sensul domeniului de aplicare și în sensul substanțial. 

În ceea ce privește amploarea, există o diferență că economia socială include și alte entități pe 

lângă întreprinderile sociale (cooperative, întreprinderi cu dizabilități și centre de ocupare a 

forței de muncă, ONG-uri, fonduri mutuale etc.). Mai important, cuvântul „social” din 

terminologia „economiei sociale” înseamnă o „organizare socială” diferită, este legat de 

eforturile comunității de a răspunde într-un mod diferit la nevoia de a furniza bunuri 

fundamentale pentru viața oamenilor și funcționarea comunității. Prin urmare, „economia 

socială” înseamnă nu numai suma anumitor grupuri de entități care dezvoltă și vând produse 

benefice din punct de vedere social, ci este mult mai mult decât atât, este fundamental o 

comunitate diferită care încearcă să organizeze producția și divizarea bunurilor de bază 

pentru trai diferit de cea organizată în sistemul economic capitalist din ultimele două-trei 

secole, astfel încât, prin formele comunitare de producție, distribuție și consum, comunitatea 

devine din ce în ce mai capabilă să aibă grijă de sine și să se schimbe cu scopul de a realiza 

justiția socială, o viață decentă, egalitate și incluziune a tuturor indivizilor.
20

 

                                                           

20APLIKATIVNA ANALIZA STANJA NA PODROČJU SOCIALNE EKONOMIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI. 

Sursa: http://socialnaekonomija.si/wp-

content/uploads/Analiza_stanja_na_podrocju_socialne_ekonomije_v_Sloveniji.pdf 

http://socialnaekonomija.si/wp-content/uploads/Analiza_stanja_na_podrocju_socialne_ekonomije_v_Sloveniji.pdf
http://socialnaekonomija.si/wp-content/uploads/Analiza_stanja_na_podrocju_socialne_ekonomije_v_Sloveniji.pdf
http://socialnaekonomija.si/wp-content/uploads/Analiza_stanja_na_podrocju_socialne_ekonomije_v_Sloveniji.pdf
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5.2.1. PUPILLAM društvo za razvoj potentialov, socialno podjetje 

Țară SLOVENIA 

Numele întreprinderii sociale PUPILLAM društvo za razvoj potentialov, 

socialno podjetje 

Dimensiune / Membri ND (minim 2 angajați și public interesat, 

dispuși să ia măsuri pe teren - nu există date 

despre membri) 

Nivelul de acțiune Local, regional, național 

Anul înființării 2012 

Domenii de acțiune / viziune Obiective de durabilitate, durabilitate a 

mediului 

Obiective / concentrare Mediu, durabilitate, incluziune socială 

Activități cheie o întreprindere socială care operează în 

domeniul mediului, oferind soluții simple 

ecologice pentru un stil de viață mai sănătos și 

mai durabil, oferind suport sub formă de 

servicii, produse și instruire 

Provocări Produse / servicii pe piață, dar cu contribuție la 

societate 

Impact social sau impact potențial asupra 

PDM 

Soluții pentru probleme sociale și de mediu 

Povești / factori de succes Primul magazin zero deșeuri din oraș 

Sprijină politicile, structurile sau 

abordările pentru promovarea 

întreprinderilor sociale 

Politici - generale sau specifice  

Susține sau participă la parteneriate 

publice / private sau profit / non-profit 

 

- 

Resurse financiare Orientat spre piață / Finanțare publică 

Surse http://socialnaekonomija.si/prva-trgovina-

kupujem-odgovorno-zelena-japka-je-

                                                                                                                                                                                     
 

http://socialnaekonomija.si/prva-trgovina-kupujem-odgovorno-zelena-japka-je-odprta/
http://socialnaekonomija.si/prva-trgovina-kupujem-odgovorno-zelena-japka-je-odprta/
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odprta/  

 

Analiza sumară: PUPILLAM DRUŠTVO ZA RAZVOJ POTENCIALOV, SOCIALNO 

PODJETJE 

Aceasta este o poveste de succes a unei asociații, care dezvoltă și deschide primul magazin 

zero deșeuri, organizat ca o întreprindere socială. 

Ca întreprindere social (ÎS), ei urmează ideea de a oferi produse și servicii, totuși trebuie să 

creeze profit pentru a supraviețui pe piață - dar există diferența, contribuția la societate. ÎS 

poate fi văzută ca o modalitate de angajare a populațiilor vulnerabile; totuși, aceleași 

probleme apar și în ceea ce privește ocuparea forței de muncă - nu sunt prevăzute beneficii 

pentru o astfel de angajare. 

● Nevoile ÎS în țară în termeni de formare de specialitate pentru angajarea PD etc. 

● Baza pentru colectarea datelor despre exemplele de bune practici - ÎS nu sunt 

înființate în mod special pentru angajarea PDM, iar datele despre procentul de PDM 

angajate nu sunt disponibile la nivel național și este greu de făcut o estimare.  

 

5.2.2. KORENIKA Zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb, Šalovci 

 

Țară SLOVENIA 

Numele întreprinderii sociale KORENIKA zavod za usposabljanje in 

zaposlovanje invalidnih oseb, Šalovci 

Dimensiune / Membri 20 - 49 de angajați 

Nivelul de acțiune Local, regional, național 

Anul înființării 2007 

http://socialnaekonomija.si/prva-trgovina-kupujem-odgovorno-zelena-japka-je-odprta/
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Domenii de acțiune / viziune Companiile cu dizabilități, ocuparea forței de 

muncă ca viziune principală și următoarele 

domenii acoperite: formarea profesională și 

angajarea persoanelor cu dizabilități și a altor 

grupuri vulnerabile, reconstrucția fermei 

abandonate și activități educaționale și de muncă 

conexe. 

  

Obiective / concentrare Agricultură ecologică și ecologică, mediu, 

durabilitate, incluziune socială, ocuparea 

forței de muncă. 

Activități cheie O întreprindere socială care operează în 

agricultura ecologică, mediu, durabilitate, 

incluziune socială, ocuparea forței de muncă. 

Misiunea Korenika este de a cultiva 

demnitatea, respectul și stima de sine, atât în 

rândul angajaților, cât și al altor semeni. 

Angajează persoane cu dizabilități, persoane 

din alte grupuri sociale vulnerabile și oferă 

locuri de muncă protejate. 

Provocări Produse / servicii pe piață, dar cu contribuție 

la societate 

Impact social sau impact 

potențial asupra PDM 

Îmbunătățirea incluziunii sociale, în principal 

prin ocuparea forței de muncă 

Povești / factori de succes În 2012, unitatea de afaceri a companiei cu 

dizabilități Pribinovina s-a alăturat cercului de 

persoane juridice care activează în cadrul 

fermei eco-sociale Korenika. S-a mutat din 

parcul tehnologic din M. Sobota și a început 

să introducă standarde de calitate mai ridicate 

în producția ecologică și organizarea muncii 

în Korenika. Cu investiții mari în 2013 și 

2014, au renovat complet Korenika și au creat 
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condițiile pentru un nou salt calitativ în 

operațiunile lor. 

Sprijină politicile, structurile sau 

abordările pentru promovarea 

întreprinderilor sociale 

Politici - generale sau specifice 

Susține sau participă la 

parteneriate publice / private sau 

profit / non-profit  

  

N / A 

Resurse financiare Orientat spre piață / Finanțare publică 

Surse https://www.korenika.si/o-koreniki 

  

Analiza sumară: KORENIKA ZAVOD ZA USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE 

INVALIDNIH OSEB, ŠALOVCI 

După doar câțiva ani de funcționare, Korenika a devenit recunoscută într-o zona 

geografică mai largă și este recunoscută de către publicul profesionist ca un exemplu de 

bune practici în domeniul antreprenoriatului social, angajarea persoanelor cu dizabilități 

și a altor grupuri vulnerabile și ocuparea forței de muncă în regim protejat. 

Principalele domenii de activitate în cadrul agriculturii ecologice: 

·  Restaurarea unei ferme vechi și stabilirea unor activități cu notă ecologică 

·  Deasfașurarea unei activități cu respect față de oameni, natură, cultură și animale, 

antreprenoriat social cu un sentiment de responsabilitate pentru societate și oameni. 

https://www.korenika.si/o-koreniki
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·  Crearea unor noi locuri de muncă pentru grupurile vulnerabile și desfășurarea de 

activități benefice social. 

·  Consolidarea solidarității în societate. 

 

5.3.Italia 

5.3.1. Comunità Capodarco di Roma - Pasta di Capezzaia 

 

Țară  Italia 

Numele 

întreprinderii 

sociale  
 

Comunità Capodarco di Roma - Pasta di Capezzaia 

Dimensiune / 

Membri  

în jur de 10 angajați 

Nivelul de 

acțiune  

Regional 

Anul înființării  2008 

Domenii de 

acțiune / viziune  

pregătirea profesională și dezvoltarea autonomiei 

Obiective / 

concentrare  

Incluziune socială 

Activități cheie  

 

 

Oportunități de învățare pentru persoanele cu dizabilități mintale; 

Dezvoltarea rețelelor locale și a parteneriatelor pentru a încuraja oportunitățile de 

integrare socială și profesională pentru persoanele defavorizate; 

Promovarea muncii ca instrument de abilitare; 

Provocări:  dependența de finanțarea publică / privată; competitivitatea sectorului 

Impact social 

sau impact 

potențial asupra 

PDM  

 

- PDM participă în atelierele de producție a pastelor organizate de 

Comunità di Capodarco Roma, dobândesc abilități profesionale, 

precum și abilități care le pregătesc pentru angajare. De-a lungul 

timpului, s-a dovedit că participarea la atelier (4 ore pe zi) a avut un 

impact pozitiv asupra reabilitării și incluziunii sociale a 

participanților la atelier. 

- PDM angajat în fabrica de paste dobândește o autonomie mai mare, 

abilități relaționale și stimă de sine prin muncă și relația cu colegii 

lui. În plus, marea vizibilitate și feedbackul pozitiv primit de 

comunitatea locală asupra proiectului are un impact pozitiv asupra 

incluziunii lor sociale, atât în ceea ce privește sentimentul de 

apartenență, cât și în integrarea efectivă și autonomie. 

- Această activitate are, în același timp, un impact pozitiv generalizat 

pe termen mediu și lung asupra comunității locale: variind de la 

colegii PDM la diferiții actori implicați (de exemplu, acționarii 

Unicoop Tirreno, un sistem de cooperative de consumatori italieni 

care operează cel mai mare lanț de supermarketuri în Italia) care 

sunt sensibilizați și, la diferite niveluri, implicați în dezvoltarea și 

promovarea proiectului. Interacțiunea cu PDM și activitatea lor duc 
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la o conștientizare mai mare asupra problemei ocupării forței de 

muncă a PDM și la importanța susținerii integrării lor sociale, 

precum și la o înțelegere mai profundă a valorilor care stau la baza 

proiectului. 

 

Aproximativ 70 de PDM cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani sunt instruiți în 

atelierul de paste și în prezent 3 dintre ei sunt angajați în fabrica de paste. 

 

Povești / factori 

de succes 

 

Un factor de succes a fost reprezentat de atitudinea Comunității di Capodarco 

Roma de a construi o rețea locală cu o varietate de actori din medii diferite: 

instituții, sector privat, al treilea sector. 

Acest lucru a permis depășirea, cel puțin într-un stadiu incipient, a problemelor 

legate de lipsa finanțării: lansarea activității a fost susținută de finanțare publică și 

apoi Unicoop Tirreno a sprijinit start-up-ul care implică clienții asociați (așa-

numitul „acționari Unicoop”) în colectarea donațiilor, în special, prin mecanismul „ 

punctelor de cumpărături”. 

Unicoop Tirreno a sprijinit publicitatea și vânzarea produselor: pe lângă 

comercializarea produselor în punctele lor de vânzare, în mai multe ocazii au 

promovat activ marca prin implicarea clienților lor: cel mai recent, din 20 până la 

22 decembrie 2019, acționarii au organizat în 4 puncte de vânzare din regiunea 

Lazio standuri promoționale pentru a sprijini vânzarea produselor. 

 

Sprijină 

politicile, 

structurile sau 

abordările 

pentru 

promovarea 

întreprinderilor 

sociale 

- Legile regionale, în punerea în aplicare a articolelor 3 și 4 din 

Constituția italiană, care stabilesc fonduri în sprijinul cooperativelor 

sociale: acestea permit Comunità di Capodarco să obțină o subvenție 

și, ulterior, să acorde o subvenție regională 

- Fonduri private de la Unicoop Tirreno: o strângere de fonduri printer 

clienții săi pentru a sprijini activitățile atelierului de paste a strâns în 

jur de 160.000 de euro. Cumpărând în supermarketurile lanțului 

Unicoop Tirreno, clienții adună puncte de cumpărături pe care ar 

putea să le doneze comunității Capodarco. 

Abordarea urmată a fost promovarea cooperării și parteneriatului cu actorii locali: 

administrația publică, sectorul privat, al treilea sector. 

 

Susține sau 

participă la 

parteneriate 

publice / private 

sau profit / non-

profit  

Finanțare publică regională  

Parteneriat cu Unicoop Tirreno care  

i) a sprijinit atelierele de paste 

ii) a inclus produsele în cele 21 de supermarketuri din toată regiunea Lazio  

iii) a mobilizat acționarii Unicoop, promovând produsul în afara 

supermarketului  

iv) a organizat o strângere de fonduri printre asociații Unicoop 

 

Resurse 

financiare 

 

Vezi mai jos 

Surse 

 

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/pasta_di_capezzaia_giovani_disab

ili_controllano_la_filiera_produttiva; 

 

https://www.superabile.it/cs/superabile/pasta-di-capezzaia-da-laboratorio-sociale-a-

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/pasta_di_capezzaia_giovani_disabili_controllano_la_filiera_produttiva
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/pasta_di_capezzaia_giovani_disabili_controllano_la_filiera_produttiva
https://www.superabile.it/cs/superabile/pasta-di-capezzaia-da-laboratorio-sociale-a-progetto-dimpresa.html
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progetto-dimpresa.html; 

 

http://www.vita.it/it/article/2008/04/01/novita-in-commercio-la-pasta-fresca-

capezzaia/74838/; 

 

https://www.superabile.it/cs/superabile/pasta-di-capezzaia-si-progetta-il-rilancio-

nuovi-prodotti-e-.html;  

 

 

Analiza sumară: COMUNITÀ CAPODARCO DI ROMA - PASTA DI CAPEZZAIA 

 

„Pasta di Capezzaia” este un proiect de întreprindere socială lansat în 2008 în Italia, în 

regiunea Lazio și a început grație unei subvenții regionale, urmat de o subvenție acordată de 

Comunità di Capodarco Roma prin aplicarea la o cerere regională de propuneri și o donație 

de 160 de mii de euro de la asociații Coop (finanțată prin colectarea punctelor de 

cumpărături). Scopul este includerea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii. „Capezzaia” 

este marginea nefolosită a câmpurilor, partea necultivată a pământului: o metaforă pentru a-i 

descrie pe cei care nu sunt vizibili în societate, dar pot deveni o resursă cheie. 

Întreprinderea socială este conectată și își are originea într-un proiect inițial numit „Ateliere 

sociale ale comunității din Capodarco”, care implică în jur de 70 PDM în activități de 

reabilitare socială prin utilizarea activităților productive ca factor de abilitare. Pornind de la 

această experiență și datorită fondurilor publice / private menționate, a fost posibilă activarea 

unei fabrici de producere a pastelor proaspete în S. Palomba (Roma). Produsele sunt vândute 

în prezent în peste 21 de supermarketuri și hipermarketuri Unicoop din toată regiunea Lazio. 

Particularitatea „Pasta di Capezzaia” depășește, așadar, experiența specifică, răspândind un 

model de întreprindere socială centrată pe persoană, axat pe capacitatea de lucru PDM și 

bazat pe cooperarea dintre diferiții actori locali. Acest exemplu de întreprindere socială este, 

de asemenea caracterizat prin valorificarea experienței promotorului său: Comunità di 

Capodarco Roma, care în ultimii 40 de ani lucrează în orașul Roma implementând o rețea de 

servicii sociale dedicate dizabilităților fizice și psihice, minori aflați în stare de abandon, 

minori cu dependență de droguri, familii expuse riscului, imigranți. 

Laboratorul „La Pasta di Capezzaia” produce paste proaspete de calitate prin angajarea 

persoanelor cu dizabilități mintale, sprijinind angajarea și abilitarea unei părți a societății care 

ar fi expusă riscului de excludere socială. 

5.4.România 

5.4.1. Grupul Nazarcea 

 

Țară România 

Numele întreprinderii sociale Grupul Nazarcea (atelier protejat administrat 

de o instituție publică, Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului din 

sectorul 1 din București) 

https://www.superabile.it/cs/superabile/pasta-di-capezzaia-da-laboratorio-sociale-a-progetto-dimpresa.html
http://www.vita.it/it/article/2008/04/01/novita-in-commercio-la-pasta-fresca-capezzaia/74838/
http://www.vita.it/it/article/2008/04/01/novita-in-commercio-la-pasta-fresca-capezzaia/74838/
https://www.superabile.it/cs/superabile/pasta-di-capezzaia-si-progetta-il-rilancio-nuovi-prodotti-e-.html
https://www.superabile.it/cs/superabile/pasta-di-capezzaia-si-progetta-il-rilancio-nuovi-prodotti-e-.html
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Dimensiune / Membri 65 de angajați 

Nivelul de acțiune Local, regional, național 

Anul înființării 2011 

Domenii de acțiune / viziune Obiective educaționale și sociale 

Obiective / concentrare Consolidarea incluziunii profesionale și 

sociale a persoanelor cu dizabilități prin 

sprijinirea dezvoltării durabile. 

Activități cheie Include șapte ateliere precum spălătorie auto, 

panificație, rufe, croitorie, tipografie, ceramică 

decorativă și neutralizarea și eliminarea 

deșeurilor infecțioase.  

 

Pe lângă locurile de muncă protejate, atelierele 

intenționează să funcționeze ca o platformă, 

asigurând mediul formal de învățare și 

pregătirea necesară pentru a intra pe piața 

muncii. 

 

Persoanele cu dizabilități care lucrează în 

unitate primesc educație și instruire pentru a 

utiliza eficient resursele necesare activității 

lor. 

Provocări Produsele și serviciile sunt parțial utilizate 

pentru sectorul social și parțial vândute pe 

piața liberă, astfel încât unitatea poate acoperi 

aproape jumătate din costurile sale 

operaționale. 

 

Autoritățile contractante publice pot rezerva 

achiziții de la Grupul Nazarcea, în 

conformitate cu prevederile legilor privind 

achizițiile publice, dar în practică acest lucru 

nu este încă realizat, prin urmare unitatea nu 

poate fi independentă din punct de vedere 

financiar, o parte din costuri fiind încă 

acoperite de instituția publică sub care 

funcționează). 

Impact social sau impact potențial asupra 

PDM 

Șanse pentru noi destine - susține incluziunea 

socială a PD 

Povești / factori de succes 118 persoane cu dizabilități au fost sprijinite 

de la deschiderea unității Nazarcea, pentru a 

avea și păstra un loc de muncă, pentru a învăța 

o ocupație, pentru a se integra social și 

profesional. 

Sprijină politicile, structurile sau 

abordările pentru promovarea 

întreprinderilor sociale  

Legea nr. 448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu 

dizabilități, Legea nr. 219/2015 privind 
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economia socială și Legea nr. 227/2015 - 

legea fiscală. 

Unitățile protejate autorizate sunt scutite de la 

plata taxelor de autorizare sau a impozitului pe 

profit, cu condiția ca cel puțin 75% din fondul 

obținut prin scutire să fie reinvestit pentru 

restructurare sau pentru achiziționarea de 

echipamente tehnologice, mașini, instalații de 

lucru și / sau amenajarea locurilor de muncă 

protejate, în condițiile prevăzute de legea 

fiscală (Legea nr. 227/2015). 

Susține sau participă la parteneriate 

publice / private sau profit / non-profit  

 

Grupul Nazarcea este unul dintre cele două 

ateliere protejate din România inițiate și 

administrate de o autoritate locală. Fostii PD 

instituționalizați din instituțiile rezidențiale ale 

aceleiași autorități locale au fost sprijiniți să 

părăsească sistemul de îngrijire specializată și 

să își construiască propria viață. 

Resurse financiare Finanțare publică și din vânzarea de produse.  

Surse Lambru M., Petrescu C., Întreprinderile 

sociale și ecosistemul lor în Europa, Raport de 

țară România, 2019 

www.nazarceagrup.ro 

 

 

 

 

Analiza sumară: GRUPUL NAZARCEA 
 

Grupul Nazarcea este o întreprindere socială dezvoltată deja în 2011 de către Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din sectorul 1 București. Aceasta are ca 

scop îmbunătățirea incluziunii profesionale și sociale a persoanelor cu dizabilități prin 

sprijinirea dezvoltării durabile. Include șapte ateliere precum spălătorie auto, panificație, rufe, 

croitorie, tipografie, ceramică decorativă și neutralizarea și eliminarea deșeurilor infecțioase. 

Pe lângă locurile de muncă protejate, atelierele intenționează să funcționeze ca o platformă, 

asigurând mediul formal de învățare și pregătirea necesară PD pentru a intra pe piața muncii. 

Există 65 de persoane cu dizabilități care lucrează în Nazarcea și produsele și serviciile sunt 

parțial utilizate pentru sectorul social și parțial vândute pe piața liberă, astfel încât Nazarcea 

poate acoperi aproape jumătate din costurile sale operaționale, inclusiv scutirea de a plăti 

impozitul pe invaliditate. Restul bugetului este acoperit din fonduri publice alocate de la 

autoritatea publică a districtului 1. Pe lângă activitatea de producție, persoanele cu dizabilități 

care lucrează aici primesc educație și formare. 

 

6. GHID DE PLASARE INDIVIDUALĂ ȘI SUPORT (IPS) 

 

http://www.nazarceagrup.ro/
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Scop: 

Scopul ghidului integrat IPS este de a oferi îndrumare și sprijin persoanelor cu dizabilități 

mintale și probleme de sănătate mintală pentru a găsi un loc de muncă care li se potrivește și 

pentru a fi ghidați, instruiți și pentru a putea să se dezvolte și să crească prin muncă. 

Programul IPS integrează serviciile profesionale și ocuparea forței de muncă cu sănătatea 

mintală clinică și sprijinul non-profesional și se concentrează pe nevoile individuale ale 

persoanelor cu boli mintale și probleme, care caută să intre sau să rămână în educație și / sau 

angajare. 

 

6.1.CE ESTE IPS:  

Plasarea și sprijinul individual (IPS) este o metodologie de angajare care vizează persoanele 

cu probleme grave de sănătate mintală și o practică bazată pe dovezi (EBP) recunoscută pe 

scară largă pentru a crește frecvența de lucru a acestor persoane. Abordarea IPS a fost 

dezvoltată în anii 1980 și a fost inspirată de modelul de angajare asistată. Angajarea 

încorporează recuperarea persoanelor cu boli psihice severe. Conceperea dizabilității în 

contextul interacțiunii persoană-mediu nu numai că îmbunătățește înțelegerea generală a 

acesteia, ci și schimbă abordarea, diagnosticarea, clasificarea, evaluarea și planificarea 

sprijinului individualizat. 

În prezent, IPS se extinde constant, răspândindu-se la noi probleme clinice și la mai multe 

probleme de sănătate mintală în SUA și în întreaga lume. Mai multe studii IPS la scară largă 

sunt în curs de desfășurare, inclusiv pentru persoanele cu tulburări de consum de substanțe. În 

urma activității pilot, sunt planificate sau în curs de desfășurare studii IPS de mari dimensiuni 

pentru persoanele cu tulburare de spectru autist, tulburare de personalitate la limită și durere 

cronică
21.

 

Potrivit rezultatelor unui studiu din 2019, IPS, adesea cu modificări, poate fi utilizat ca o 

intervenție promițătoare de angajare și pentru alte persoane decât persoanele cu boli mintale 

grave. Cercetări au fost făcute cu persoanele cu anxietate, depresie, tulburări de consum de 

substanțe, afecțiuni musculo-scheletice sau neurologice sau sindroame ale durerii, și necesită 

dezvoltare, amplificare și replicare
22.

  

IPS ajută, de asemenea, adulții tineri să identifice calea către roluri semnificative ale adulților 

în ocuparea forței de muncă și educație, de exemplu, ca o componentă standard a programelor 

de intervenție timpurie pentru clienții cu un prim episod de psihoză. Alte subgrupuri ale 

populației tinere adulte par să beneficieze de IPS
23

. 

                                                           
21

Gary R. Bond, Robert E. Drake, Deborah R. Becker World Psychiatry. 2020 oct; 19 (3): 390-391. Publicat 

online 2020 septembrie 15. doi: 10.1002 / wps.20784 PMCID: PMC7491619 

22
 Gary R. Bond, Ph.D., Robert E. Drake, MD, Ph.D., Jacqueline A. Pogue, MA, Extinderea plasării individuale 

și sprijin pentru populațiile cu afecțiuni și tulburări, altele decât bolile mintale grave 

Servicii psihiatrice, 01 iunie 2019, paginile 488-498 
23

Gary R. Bond, Robert E. Drake, Deborah R. Becker World Psychiatry. 2020 oct; 19 (3): 390-391. Publicat 

online 2020 septembrie 15. doi: 10.1002 / wps.20784 PMCID: PMC7491619 
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În consecință, în cadrul WorkABLE, termenul IPS își extinde limitele pentru a fi utilizat ca o 

intervenție pentru a acoperi persoanele cu dizabilități mintale (PDM). În acest fel, de 

rezultatele pozitive ale IPS vor beneficia și PDM. 

6.2.DE CE IPS? 

Mulți oameni cu probleme de sănătate mintală doresc să lucreze, dar au nevoie de asistență 

pentru a găsi o muncă care să li se potrivească. IPS s-a dovedit a fi cea mai bună metodă de 

sprijin pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală și alte probleme de termen lung, 

pentru a-și găsi de lucru. IPS oferă o abordare practică și centrată pe pacient, în concordanță 

cu teoria învățării adulților.  

Conform Mental Health Europe
24

, angajarea asistată bazată pe dovezi conduce la:  

● Reducerea simptomelor 

● Mai puține admiteri  

● O calitate mai bună a vieții  

 

Sănătate mintală Europa  

 

 

6.3.PRINCIPII IPS  

Un principiu central în IPS este integrarea serviciilor de sănătate mintală și ocuparea 

forței de muncă. Alte principii esențiale ale IPS sunt următoarele: 

Se concentrează pe angajarea competitivă 

Eligibilitate pe baza alegerii clientului 

Integrarea serviciilor de reabilitare și sănătate mintală 

Atenție la preferințele clientului 

Consiliere cu beneficii personalizate 

Căutare rapidă de locuri de muncă 

                                                           
24

 https://www.mhe-sme.org/  

https://www.mhe-sme.org/
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Dezvoltarea sistematică a locurilor de muncă  

Suport nelimitat în timp și individualizat. 

IPS este planificat individual și acoperă următoarele domenii: 

Monitorizare și consultanță individuală 

Dezvoltarea metodică a abilităților și competențelor de lucru de bază 

Învățarea procedurilor și metodelor de lucru utilizate la locul de muncă 

Obținerea de experiență și cunoștințe într-un anumit domeniu profesional 

Învățarea principiilor planificării, organizării și implementării eficiente a muncii 

Dezvoltarea calității muncii 

Învățarea utilizării instrumentelor și echipamentelor de lucru 

Învățarea materialelor de lucru, dacă există 

Introducerea măsurilor pentru o muncă sigură 

Învățarea utilizării echipamentelor de protecție și dezvoltarea obiceiurilor de lucru. 

 

6.4.SUPORT PENTRU ANGAJARE 

În general, în societate există bariere structurale și atitudinale în calea angajării persoanelor 

cu dizabilități mintale / intelectuale (PDM). Cu toate acestea, PDM s-ar putea confrunta cu o 

serie de dificultăți cognitive, cum ar fi faptul că nu știu să citească, să scrie sau să facă 

matematică de bază sau s-ar putea confrunta cu dificultăți în a spune care este dreapta sau 

stânga, să facă ceea ce trebuie în momentul potrivit, să-și exprime găndurile sau dorințele, să 

rezolve problemele de zi cu zi, să înțeleagă sau să vorbească cu oameni pe care nu îi cunosc. 

De aceea, job coach-ul din această fază de pre-angajare ar trebui să se concentreze pe 

cunoașterea și evaluarea foarte bună a PDM, inclusiv caracteristicile persoanei, cum ar fi: 

prezență slabă, comportamente nesigure la muncă și interacțiuni sociale inadecvate. 

Biersdorff (2002) extinde conceptul de „interacțiuni sociale inadecvate” și îl elaborează în (1) 

agresiv (de exemplu, violență interpersonală, distrugerea proprietății), (2) perturbator din 

punct de vedere social (de exemplu, „neconformitate, discurs sau acțiuni puternice sau 

obraznice) care sunt inadecvate contextului social) și (3) comportamente inadaptate intern (de 

exemplu, auto-vătămare, auto-stimulare, fluturarea mâinii sau balansarea). Comportamentele 

problematice pot fi analizate punând persoana în diverse situații și văzând dacă 

comportamentul provocator crește sau scade în frecvență sau severitate. 

Job coach-ii intenționează să ajute PDM să potrivească abilitățile și interesele persoanei cu 

locul de muncă și cu nevoile angajatorului, cu specificul locului de muncă și mediul de lucru. 
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Locurile de muncă mai susceptibile de a obține rezultate pozitive pentru PDM „sunt 

caracterizate de relații contextuale multiple care nu sunt axate exclusiv pe sarcinile de lucru, 

ci oferă și oportunități de interacțiune socială informală între colegii de muncă, un 

management interesat de nevoile angajaților lor și care încurajează munca în echipă și locuri 

de muncă interdependente.”(Proiect de cercetare privind viața în comunitate, realizat de 

Școala de asistență socială și studii privind famila, Universitatea din Columbia Britanică). 

Găsirea unor astfel de locuri de muncă necesită o mulțime de abilități ale job coachului 

pentru a facilita, media, susține etc, dar, de asemenea, să se angajeze în rezolvarea 

problemelor cu angajatorii, facilitarea comunicării, abordarea miturilor și stereotipurilor 

despre dizabilitate cu colegii de muncă și ajutarea persoanelor cu dizabilități intelectuale să 

își găsească propria lor ”voce” și încredere în locul de muncă. 

Cel mai comun sprijin pentru PDM pentru a-și găsi un loc de muncă este: 

● În etapa de interviu, este indicat să permită prezența persoanei de încredere (rudă, 

asistent sau îngrijitor); 

● Este nevoie de mai mult timp pentru a explica cerința sau sarcina, dar trebuie să existe 

respect cu privire la reacția persoanei și nu idei preconcepute, cum ar fi „nu-l va 

accepta în niciun caz”; 

● În majoritatea cazurilor, PDM va trebui să acorde mai mult timp pentru îndeplinirea 

anumitor sarcini / responsabilități, prin urmare este indicat să se structureze sarcinile 

pe componente simple și repetitive; 

● Instrucțiunile ilustrate sau instrucțiunile ușor de citit trebuie folosite la serviciu sau la 

ședințele săptămânale (unde problemele pot fi rezolvate înainte de a deveni prea 

grave); 

● Identificați în echipa de lucru un angajat care poate deveni un posibil „prieten” la 

locul de muncă. Acest angajat ar trebui să aibă obligația de a încuraja, supraveghea 

sau corecta acțiunile legate de activitatea unui PDM; 

● Job coach-ul sau angajatorul ar putea introduce un stimulent sau un sistem simplu de 

recompensă pentru a motiva PDM; 

● Job coach-ul ar trebui să țină legătura și să comunice cu îngrijitorul și medicul 

persoanei pentru a identifica și a evita factorii de stres individuali la locul de muncă; 

● Job coach-ul ar trebui să instruiască angajatorul și colegii să folosească un limbaj 

simplu și directiv cu PDM, să evite jargonul și să ofere o instruire mai intensă, dacă 
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este necesar. PDM, cu o pregătire atentă și o evaluare prealabilă, poate îndeplini cu 

succes sarcini de serviciu care necesită o rutină lungă. 

 

6.5.SPRIJINUL PDM ÎN DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Cu IPS, PDM va efectua instruire la locul de muncă, ceea ce înseamnă că vor învăța în timp 

ce fac. Următorul ghid cuprinde o serie de măsuri pe care IPS le acoperă și trebuie urmate 

pentru a ajuta PDM să găsească și / sau să mențină un loc de muncă. 

 
Măsura 1: Individualizați cazurile care necesită IPS și îndrumare 

Fiecare persoană are propriile preferințe în ceea ce privește căutarea unui loc de muncă, 

găsirea unui loc de muncă, păstrarea unui loc de muncă și dezvoltarea carierei. Prin urmare, 

fiecare tip de sprijin va fi diferit. Fiecare program trebuie să ia în considerare munca sau 

educația fiecărei persoane, punctele forte și simptomele actuale, pentru a sprijini dezvoltarea 

unei strategii individualizate. 

Măsura 2: Monitorizare și consultanță individuală 

Fiecare persoană trebuie să fie monitorizată individual și să aibă un consultant delegat în 

timpul plasării sale la un loc de muncă. Programul alocat fiecărei persoane trebuie să fie 

capabil să identifice punctele tari și punctele slabe, posibilele lacune în management și să se 

asigure că se desfășoară fără probleme. Prin urmare, programul ar trebui să stabilească 

obiective de performanță clare, măsurabile. 

Măsura 3: Dezvoltarea metodică a abilităților și competențelor de bază pentru 

desfășurarea activității 

Dezvoltarea metodică a abilităților și competențelor de muncă de bază depinde de tipul de 

muncă cu care se ocupă persoana respectivă. Poate varia de la învățarea despre tehnologii 

emergente sau învățarea cum să gestioneze un sistem de umplere. Poate implica, de 

asemenea, dezvoltarea competențelor, astfel încât angajații să poată promova sau să își 

sporească responsabilitățile. 

Măsura 4: Învățarea procedurilor și metodelor de lucru utilizate la locul de muncă 

Pentru a învăța procedura de lucru și metodele utilizate la locul de muncă, pot fi utilizate 

următoarele metode: 

● Coaching și mentorat: Reprezintă cea mai utilizată metodă de instruire a angajaților în 

timpul muncii. Coachingul include dezvoltarea unei legături între angajați și 

manageri, sub forma unei relații individuale și poate fi folosit pentru a se asigura că 

angajatului i se oferă îndrumare și feedback constant despre sarcinile lor. Mentoratul 

este o formă de coaching care implică coaching individual pentru o perioadă 

îndelungată. 
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● Rotația locului de muncă: Implică mutarea angajaților de la o sarcină la alta, astfel 

încât să poată înțelege diferite funcții și procese ale postului.  

● Alocări de proiecte speciale: angajaților li se atribuie un proiect legat de locurile lor 

de muncă. Aceste proiecte speciale îi ajută pe angajați să vadă problemele din diferite 

perspective. 

 

Măsura 5: Învățarea principiilor planificării, organizării și implementării eficiente a muncii 

Organizarea și planificarea sunt două funcții importante ale oricărui loc de muncă. 

Planificarea permite angajatului să atingă obiective și să obțină rezultate. Prin urmare, este 

vital ca angajaților să li se explice principiile planificării, organizării și implementării 

eficiente a muncii. 

 

Măsura 6: Dezvoltarea calității muncii 

Calitatea muncii înseamnă îndeplinirea constantă a obiectivelor și așteptărilor, în același timp 

având un mediu de lucru pozitiv, etic. Este important ca angajatul să știe acest lucru, în cadrul 

programului. 

Măsura 7: Învățarea utilizării instrumentelor și echipamentelor de lucru 

Este important ca PDM să învețe cum să utilizeze instrumentele și echipamentele de lucru 

într-o etapă timpurie, pentru a face procesul mai ușor și mai eficient. Este esențial să 

înțelegeți cum să utilizați instrumentele de bază, indiferent dacă le pasă de șurubelniță sau 

mașini. 

Măsura 8: Introducerea măsurilor pentru munca în siguranță 

Siguranța într-un mediu de lucru este o condiție prealabilă. PDM-urile trebuie introduse într-o 

muncă sigură. Măsurile de siguranță ar trebui să fie în concordanță cu politicile de lucru și să 

fie specifice pentru muncă / locul de muncă și adecvate în funcție de dimensiunea și 

activitățile sale. De asemenea, acestea ar trebui să fie relevante pentru legile și reglementările 

naționale, să fie realiste și realizabile; și periodic să fie evaluate și actualizate. 

 

Măsura 9: Învățarea utilizării echipamentului de protecție și dezvoltarea obiceiurilor de 

lucru 

Pericolele și riscurile pentru siguranța și sănătatea angajaților ar trebui identificate și evaluate 

în mod continuu. Prin urmare, învățarea de a folosi orice echipament de protecție  de exemplu 

mănuși, măști și halate în timpul lucrului este esențială în unele cazuri. De asemenea, este 

important să încurajați angajații să pună întrebări, dacă nu sunt siguri de cum și / sau când / 

dacă funcționează ceva. 
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LOGICA IPS ÎN SLOVENIA 
Serviciile de reabilitare și sprijin pentru ocuparea forței de muncă pentru o persoană cu 

handicap, angajator sau mediul de lucru al unei persoane cu handicap pot fi furnizate de 

profesioniști și asociați, angajați ai angajatorilor, furnizori de reabilitare profesională, centre 

de ocupare a forței de muncă sau companii pentru persoanele cu dizabilități sau alte persoane 

fizice, care îndeplinesc condiții pentru furnizarea acestor servicii în conformitate cu 

reglementările existente. Serviciile de asistență se plătesc la prețurile stabilite de ministerul  

responsabil cu protecția persoanelor cu dizabilități. Acestea pot fi finanțate din bugetul 

Republicii Slovenia, din Fond (Fondul public de burse, dezvoltare, dizabilități și întreținere 

din RS) sau din alte surse. 

La nivel național și conectat la logica IPS, este instrumentul Planul individual de sprijin. 

Acest instrument este utilizat în cadrul unui loc de muncă asistat și include asistență 

profesională și tehnică atât pentru persoanele cu dizabilități, pentru angajator, cât și pentru 

mediul de lucru. În introducerea la locul de muncă, la locul de muncă și în integrarea în 

mediul de lucru, unei persoane cu dizabilități i se poate oferi sprijin profesional prin 

informații, consiliere și instruire, asistență personală, monitorizare la locul de muncă, 

dezvoltarea metodelor de lucru personale și evaluarea performanșei muncii sale. Elementele 

sugerate trebuie să fie incluse în IPS la nivel național (elemente incluse numai pentru 

persoana cu dizabilități). 

Gama / tipul de asistență profesională (categoriile includ informații / consiliere, însoțire la 

locul de muncă, dezvoltarea metodelor personale de lucru, evaluarea succesului muncii, 

asistență personală, asistență tehnică etc.) 

Fiecare tip de asistență profesională include o descriere a serviciilor de asistență planificate, 

cu date incluse cu privire la fondurile estimate, ale orelor lunare dedicate acestuia, definiția 

persoanei desemnate să efectueze aceste servicii (fie executant al serviciului de reabilitare a 

angajării, fie angajator / mentor / altă persoană).  

 

6.6. EFICACITATEA IPS 

Pentru a investiga eficiența și eficacitatea IPS într-un anumit loc de muncă pentru o PDM, 

angajatorul poate folosi o serie de întrebări pentru a evalua progresul unui anumit angajat / 

PDM în timpul activității și / sau al formării.  

 

Tabelul următor este utilizat pentru a măsura procesul, eficacitatea și rata de succes a 

activității IPS. Notele vor fi măsurate cu 1 fiind cea mai mică (performanța scăzută în sarcina 

indicată) și 5 fiind cea mai mare (performanța remarcabilă în sarcina indicată). 

 

Acesta este un mijloc orientativ care poate fi folosit de angajatori pentru a evalua abilitățile 

angajaților actuali. Acest test este conceput pentru a evalua dacă indivizii au abilitățile 

necesare pentru a îndeplini diferite aspecte esențiale ale unui loc de muncă. 
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TABELUL EFICACITĂȚII IPS 

1. Vine la lucru la timp 1 2 3 4 5 

2. Știe să folosească conținutul învățat 1 2 3 4 5 

3. Instrucțiunile practice au fost 

înțelese rapid 
1 2 3 4 5 

4. Instrucțiunile teoretice (scrise) au 

fost înțelese rapid 
1 2 3 4 5 

5. Importanța legăturilor este bine 

înțeleasă 
1 2 3 4 5 

6. Este capabil să se concentreze în 

executarea sarcinilor 
1 2 3 4 5 

7. Sarcinile de lucru sunt bine 

planificate 
1 2 3 4 5 

8. Vrea să lucreze și este bine motivat 1 2 3 4 5 

9. Folosește abordări consistente în 

timpul lucrului 
1 2 3 4 5 

10. Modificările din timpul lucrului 

sunt ajustate rapid 
1 2 3 4 5 

11. Abilitatea manuală fină este 

satisfăcătoare (dacă este cazul) 
1 2 3 4 5 

12. Abilitatea manuală brută este 

satisfăcătoare (dacă este cazul)  
1 2 3 4 5 

13. Calitatea muncii este pe deplin 

compatibilă cu standardele 
1 2 3 4 5 

14. Eficiența în activitatea normată este 

satisfăcătoare 
1 2 3 4 5 

15. Eficiența în munca non-normată 

este satisfăcătoare 
1 2 3 4 5 

16. Rezultatele de lucru se 

îmbunătățesc în timp 
1 2 3 4 5 

17. La locul de muncă, angajatul este 

capabil să țină pasul mult timp 
1 2 3 4 5 

18. Proactiv 1 2 3 4 5 

19. Munca se desfășoară independent 1 2 3 4 5 

20. Este capabil să ia decizii 

independente 
1 2 3 4 5 

21. Lucrări efectuate în condiții de 

siguranță și fiabilitate (respectă 

reglementările) 

1 2 3 4 5 

22. Este stăpânit emoțional, 

răspunzând întotdeauna în mod adecvat 
1 2 3 4 5 
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23. Stăpânirea comportamentală 

răspunde întotdeauna în mod adecvat  
1 2 3 4 5 

24. Vine la lucru ordonat 1 2 3 4 5 

25. Conducerea este bine primită 1 2 3 4 5 

26. Contacte adecvate cu colegii, știe 

să coopereze 
1 2 3 4 5 

27. Se afirmă în grup într-un mod 

adecvat 
1 2 3 4 5 

28 …… ..      
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