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Un pas spre facilitarea accesului pe piața muncii 

a persoanelor cu dizabilități 
 

 
Specialiști în consilierea vocațională a persoanelor cu dizabilități  

 
În perioada 24 – 29 iulie, 8 experți români (psihologi și asistenți sociali), angajați ai Asociației 
Profesionale Neguvernamentale de Asistență Socială ASSOC Baia Mare și ai Asociației Phoenix-
Speranța Mediaș, au participat la ultima sesiune de formare și certificare în domeniul consilierii 
vocaționale pentru persoane cu dizabilități și în utilizarea instrumentului de evaluare a 
restantului funcțional (capacitatea de muncă) în Olanda, formare acreditată de Institutul Inovat din 
Olanda. 
 
Formarea profesională a experților români s-a axat pe dezvoltarea unor abilități de lucru a consilierului 
vocațional care lucrează cu persoane cu dizabilități și pe folosirea unor instrumente de evaluare 
specifice. 
 
Evaluarea obiectivă a restantului funcțional (capacitatea de muncă) al persoanelor cu dizabilități 
reprezintă una dintre etapele activității de integrare în muncă a persoanelor cu dizabilități, fiind un 
instrument important atât pentru persoana evaluată, contribuind la creșterea încrederii în propriile 
capacități și a stimei personale, cât și pentru potențialii angajatori ai persoanelor cu dizabilități, oferind o 
imagine obiectivă a profilului de abilități cerut de locul de muncă. 
 
Cei 8 experți români au fost certificați ca și consilieri vocaționali pentru persoane cu dizabilități 
după o perioadă de formare care a constat într-o formare inițială de 11 zile în luna februarie 2011 (în 
Olanda), urmată de sesiuni de supervizare practică în perioada martie-iunie (în România) și de o 
sesiune de evaluare și certificare în iulie 2011 (în Olanda). 
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Aplicații practice 
 

Evaluarea restantului funcțional a fost aplicată cu succes în procesul de selecție al celor 20 de angajați 
persoane cu dizabilități din cadrul celor două întreprinderi de economie socială înființate la Baia Mare și 
Mediaș în cadrul proiectului "Servicii sociale integrate și formare vocațională pentru persoane cu 
dizabilități". 
 
În demersul de facilitare a accesului pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități, Asociația ASSOC și 
Asociația Phoenix-Speranța Mediaș, realizează la cerere servicii gratuite de evaluare obiectivă a 
restantului funcțional (capacității de muncă) al persoanelor cu dizabilități. 
 
Activitatea de certificare s-a desfășurat în cadrul proiectului "Servicii sociale integrate și formare 
vocațională pentru persoane cu dizabilități", proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 
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Expert Comunicare-Marketing 
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