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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Evaluarea capacit ăŃii de munc ă a persoanelor cu 
dizabilit ăŃi – şansa spre o via Ńă normal ă 

 
 
AsociaŃia Profesională Neguvernamentală de AsistenŃă Socială – ASSOC 
anunŃă lansarea oficială a proiectului naŃional “Servicii sociale integrate şi 
formare vocaŃională pentru persoane cu dizabilităŃi”.  
 
ConferinŃa de lansare a proiectului va avea loc miercuri, 24 noiembrie 2010,  
ora 1100, în Sala de ConferinŃe a Bibliotecii JudeŃene ”Petre Dulfu” din Baia 
Mare. 
 
Scopul proiectului este creşterea accesului pe piaŃa muncii pentru persoanele 
cu dizabilităŃi, în contextul  în care în România doar un procent foarte mic dintre 
persoanele cu handicap au un loc de muncă. 
 
Proiectul vizează elaborarea şi implementarea unui model adaptat de evaluare 
obiectivă a capacităŃii de muncă, urmând principiul ”contează ABILITATEA, nu 
dizABILITATEA”! În acelaşi timp, se pune accent pe fundamentarea unei noi 
ocupaŃii, cea de ”consilier-evaluator vocaŃional pentru persoane cu dizabilităŃi”. 
 
În vederea acceptării şi angajării persoanelor cu dizabilităŃi, proiectul urmăreşte 
facilitarea dialogului social între companii şi ONG-uri, precum şi emiterea unor 
propuneri pentru politicile de angajare locale şi naŃionale. Pentru îmbunătăŃirea 
şanselor de integrare socio-profesională ale personelor cu dizabilităŃi, în cadrul 
proiectului vor fi create două întreprinderi de economie socială care vor 
constitui liantul dintre mediul de lucru protejat, dar cu caracter temporar şi piaŃa 
liberă a forŃei de muncă. 
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Prin acest proiect implicarea ASSOC în viaŃa comunităŃii băimărene capătă pe 
lângă dimensiunea socială dată de integrarea unui grup defavorizat şi o 
dimensiune economică prin explorarea potenŃialului productiv al persoanelor cu 
dizabilităŃi. 
 
Grupurile tinŃă ale proiectului sunt reprezentate de : 
- persoane cu dizabiliăŃi fizice şi mentale, din grupa de vârsta încadrabilă în   
  muncă  
- specialişti din serviciile publice şi private, care oferă asistenŃă persoanelor cu   
  dizabilităŃi 
- potenŃialiali angajatori  
 
Proiectul ”Servicii sociale integrate şi formare vocaŃională pentru persoane cu 
dizabilităŃi” este cofinanŃat din Fondul Social European, prin Programul 
OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 
6 ”Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenŃie 6.2. 
”ÎmbunătăŃirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaŃa muncii”.  
Valoarea proiectului, care se derulează pe durata a trei ani, este de 
14.701.364,59 lei. 
 
Proiectul se derulează în parteneriat cu compania de consultanŃă ”Adapt-Ability” 
din Olanda, ”Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale” şi ”AsociaŃia 
Phoenix-SperanŃa” din Mediaş. 
 
 
Persoana de contact:  
Zsolt SZENTGYÖRGYI, Manager Proiect 
 
Telefon: 0748-883962 / 0726-260638 
Fax: 0262-222226 
e-mail: zsolt.szentgyorgyi@assoc.ro 
www.assoc.ro  
 
 
 


