
UNCRPD 
(Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi) 

•   Schimbare de paradigmă 

 

•   Obligatorie la nivel internaţional 

 

•   Bazată pe drepturi 

 

•   Progresivitate 

 

•   Articolul 12  

 

•   Defineşte DESTINAŢIA 

 

 



ARTICOLUL 27 

 Dreptul de a lucra 

 Ales în mod liber 

 Piaţa muncii este deschisă şi incluzivă 

 Legiferează realizarea dreptului 

 Previne discriminarea 

 Promovează oportunităţile 

 Asigură adaptări rezonabile 

 



ANGAJAREA  ASISTATĂ 

• Fondarea incluziunii 

 

• Salarii şi beneficii reale 

 

• Toate nivelurile de dizabilitate 

 

• Plasamentul în primul rând: Alege~Obţine~Păstrează 

 

• Suport flexibil neîntrerupt 

 

• Alegere informată 

      

 



PROPRIETĂŢI 

• Individualizat 

• Pachet de sprijin personalizat 

• Foarte solicitant la început 

• Incluziunea socială drept scop 

• Consilierii de angajare 

•  Doi clienţi 

• Persoanele cu dizabilităţi 

• Angajatorii 

 



OPORTUNITĂŢI la NIVEL 

EUROPEAN    

 

 Agenda de politici publice 

 Bazat de drepturi 

 Abordare multilaterală 

 70 +  milioane de cetăţeni 

 



PROVOCĂRI la NIVEL EUROPEAN 

  O mişcare de la obiective? 

 

  Fără finanţare specifică pentru 
 dizabilităţi 

 

  Utilizarea activităţii de lobby la nivel 
 naţional 

 

  Aspiraţiile politice versus practica 

 

  Date 

 
   



 

„Ajutorul nu ar trebui, prin urmare, să 

se bazeze pe presupuneri tradiţionale 

sau stereotipuri despre persoanele cu 

dizabilităţi, ci pe necesităţile 

particulare ale individului”. 

Documentul de lucru 

al DGV 



PROBLEME 

O singură soluţie pentru toţi 

Fără regulamente speciale 

Rezultate slabe 

Interpretare rigidă a regulilor de către 

autorităţi 

Prea mult accent pe formarea profesională 

Timp de finanţare limitat 



„Succesul în angajarea în câmpul muncii 

este influenţat nu doar de iniţiativele de 

angajare şi formare, ci şi de disponibilitatea 

sprijinului personal, transportului, locuinţei, 

revenirea la locul de muncă flexibilă şi 

încurajatoare prin programe de venit, 

disponibilitatea locurilor de muncă şi 

atitudinea angajatorilor”. 

Documentul de lucru 

DGV 



OPORTUNITĂŢI NAŢIONALE 

  Prioritate de angajare 

 

  Partneriat şi participare 

 

  Problemă recunoscută 

 

  Acord economic 

 

  Legislaţie 

 



PROVOCĂRI NAŢIONALE 

   

  Capcana beneficiilor 

 

  Evaluarea intervenţiilor 

 

  Legarea politicii de bani 

 

  Agrearea agendei comune 

 

  Schimbarea sistemelor 



OPORTUNITĂŢILE 

ANGAJATORILOR 

  

 O nouă sursă de forţă de muncă 

 Satisfacerea cerinţelor legislative 

 Practică economică bună 

 Situaţie „câştig-câştig” 

 Depăşirea temerii 



PROVOCĂRILE  ANGAJATORILOR 

 

Demolarea miturilor 

Înţelegerea adoptării rezonabile 

Informat cu privire la sprijin 

Vederea problemei într-o lumină pozitivă 

Acceptarea diversităţii 



OPORTUNITĂŢILE  PĂRINŢILOR 

 

 Încredere îmbunătăţită în fiu/fiică 

 Vede copilul ca un adult 

 Mai puţin îngrijorat faţă de viitor 

 Celebrarea succesului 

 Mai mult timp personal 



PROVOCĂRILE PĂRINŢILOR 

 De a lăsa liber 

 Încredere 

 Demnitatea riscului 

 Plasa de siguranţă 

 Independenţă +/- 



PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI 

ACŢIUNE: 

 

 1.  Alianţele strategice 

   2.  Echilibrarea problemelor cu      

  soluţionarea 

   3.  A fi incluziv / reprezentativ 



FACTORII DE DECIZIE 

ACŢIUNE 

1.   Soluţionarea capcanei beneficiilor 

  2.  Practica evaluării comparative vis-a-

  vis de politici 

  3.  Elaborarea planurilor strategice şi  

  operaţionale. 

 



PRESTATORII DE SERVICII 

ACŢIUNE 

  

 1. Scopul 

 2. Investiţii în schimbarea   

  organizaţională 

 3. Responsabilitate deplină faţă de 

  rezultate 

 



OPORTUNITĂŢI - ŞCOLI 

 

 Educaţie incluzivă 

 Crearea aşteptărilor 

 Susţinerea tranziţiei 

 Pregătire eficientă pentru maturitate 



PROVOCĂRI - ŞCOLI 

 

 Mai multă concentrare pe angajare 

 Planificarea formală a procesului de 

 tranziţie 

 Legături mai strânse cu serviciile pentru 

 adulţi 

 Angajamentul Direcţiei Educaţie 

 



ASPECTE GENERALE 

 

 Parteneri sociali 

 „Câmp minat” politic 

 Conflictele/luptele din cadrul sectorului 

 Urmarea banului 



POLITICA 

 

 

„Hârtia niciodată n-a refuzat cerneala” 


