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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Testare abilități - Special Olympics România 
 

 
Pe o perioadă de două zile, 1 și 2 martie 2012, trei experți ai Asociației ASSOC  au realizat, la 
București, o serie de testări ale abilităților pentru beneficiari ai Fundației Special Olympics România. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acțiunea s-a desfășurat în cadrul unui proiect pilot implementat de Special Olympics România, în 
vederea creării unui model de bune practici în ceea ce privește implicarea sportivilor Special 
Olympics în acțiuni ce vizează găsirea unui loc de muncă. 
 
Un număr de 40 de tineri cu dizabilități intelectuale au participat la următoarele activități: 
1. Competiție sportivă de Bocce 
2. Evaluare de medicina muncii   
3. Evaluări FUNfitness - tinerii cu dizabilități sunt testați de către kinetoterapeuți, asistați de  

studenți ai facultăților de kinetoterapie, și ulterior  instruiți în vederea  îmbunătățirii funcțiilor 
restante pentru creșterea abilităților acestora de a se antrena și concura la competițiile Special 
Olympics.  

4. Programul Health Promotion [Promovarea Sănătății] - Scopul acestor evaluări este îmbunătățirea 
stării de sănătate pe termen lung, oferind sportivilor informații și consiliere privind alegerea unui 
stil de viață sănătos.  

5. Interviuri în vederea testării abilităților de lucru ale tinerilor cu dizabilități - interviurile au fost 
ținute de specialiști în domeniul angajării. Scopul lor fiind formarea unei păreri generale legate de 
abilitățile de comunicare, autoreprezentare și dorința de a lucra a beneficiarilor.  
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6. Testare RUWARD - este pentru prima dată când acest tip de evalure este utilizată pentru a 
determina nivelul diferitelor abilități ale beneficiarilor, contribuid astfel la crearea profilului lor 
profesional și vocațional și la facilitarea găsirii unui loc de muncă potrivit.  

7. Seminar de autoreprezentare – Sportivi Lideri – sportivii Special Olympics România, beneficiari 
ai proiectului,   sunt instruiți să se autoreprezinte, să poată oferi informații despre ei și despre 
activitățile pe care le desfășoara. Aceștia primesc informații și despre ținută, vestimentație și 
prezentarea în fața unor posibili angajatori.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evenimentul a fost găzduit de Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București.  
 
Într-o etapă ulterioară, sportivii vor participa la un târg de locuri de muncă pentru persoanele cu 
dizabilități intelectuale, pentru a se întâlni cu angajatorii intersați să contracteze servicii din partea 
acestei categorii de populație, moment în care sperăm ca profilul rezultat în urma evaluării Ruward să 
le fie folositor. 

 
Prezentarea testului Ruward și testările beneficiarilor s-au derulat în cadrul activităților 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.  

 
 
 

Persoana de contact: 
Monica PETKY 
Expert Comunicare-Marketing 
Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC  
Tel.: 0752.231.404 



 

 

Nu fi GRI, când poți fi VERDE !  Printați doar când este absolut necesar ! 

  
 

Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale” 
Domeniul major de intervenţie 6.2. ”Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” 
Titlul proiectului: Servicii sociale integrate şi formare vocaţională pentru persoane cu dizabilităţi 
Contract nr. POSDRU / 96 / 6.2 /S / 54702 

ID54702 

Fax: 0362 / 405.101 
e-mail: monica.petky@assoc.ro 
www.assoc.ro 


