POSDRU 56705: Rețeaua de economie socială, o premisă
pentru integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața
muncii
Finanțare: Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
DURATA: 36 luni: iulie 2010 – iunie 2013
BENEFICIAR: Federația ONPHR- Organizația Natională a Persoanelor cu Handicap din România,
București
Parteneri:
1. Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, Baia Mare
2. Confederația Națională a Persoanelor cu Dizabilități – CNPD, Grecia
3. Fundația “Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională”- CREFOP, București
4. SC Eurolink Consultants SRL, București
OBIECTIVUL PROIECTULUI: Promovarea incluziunii sociale. Dezvoltarea economiei sociale din
cadrul POSDRU 2007-2013, promovarea Rețelei de Economie Socială sustenabilă prin consolidarea
cooperativelor și inițiativelor active în domeniu în vederea dezvoltării mecanismelor și instrumentelor
necesare sprijinirii persoanelor cu dizabilități prin măsuri specifice integrării/ reintegrării pe piața
muncii, marjând pe conceptul “anagjare în muncă cu salariu”, în loc să opereze ca un “model
terapeutic” și că ele vor oferi opotunități reale de tranziție pentru a ajuta oamenii să se pregătească și
să intre pe piața muncii.
OBIECTIVE SPECIFICE:
 Creșterea nivelului de cunoaștere a pieței muncii și a situației persoanelor cu dizabilități prin
analize și studii specifice;
 Creșterea nivelului de informare și conștientizare a grupului țintă cu privire la conceptul și
beneficiile economiei sociale (ES) pentru sprijinirea itegrării pe piața muncii a persoanelor cu
dizabilități;
 Înființarea Centrului de Resurse în Economia Socială în vederea susținerii dezvoltării Rețelei de
Economie Socială;
 Dezvoltarea competentelor și abilităților resursei umane implicate în susținerea rețelei de
economie sociala (specialiști, manageri și formatori în economia socială);
 Dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor specifice de ocupare pentru persoanele cu dizabilități.
GRUP ȚINTĂ :
Grupuri vulnerabile: 80
Formatori implicați în economia socială: 20
Manageri ai întreprinderilor sociale: 3
Persoane cu dizabilități: 120
Specialiști implicați în economia socială: 20
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