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SUMAR EXECUTIV
Datele colectate prin realizarea activităţilor de evaluare ne permit să constatăm că, în
mare parte, activitățile au fost realizate conform planului de proiect. Totodată,
modificările realizate în structura instituţiilor guvernamentale, au influenţat obţinerea
rezultatelor planificate.
Pe parcursul implementării proiectului, de servicii de asistenţă asistenţa pentru
încadrarea în câmpul muncii au beneficiat 262 de persoane cu dizabilităţi, astfel încât
sub-biectivul 1.1. a fost realizat în proporţie de 131%. Acest rezultat poate fi considerat
a fi excelent mai ales dacă ţinem cont de relevanţa sporită în raport cu necesităţile
grupului ţintă.
La fel, prin intermediul serviciului Suport în Angajare au fost angajate 61 de persoane
unice, dintre care 39 sunt bărbaţi şi 22 femei. Astfel, atestăm că acest sub-obiectiv este
supraîndeplinit, în proporţie de peste 130%.
Aceleaşi rezultate sunt atestate şi în cazul sub-obiectivului 1.3. unde constatăm o
depăşire a numărului de persoane ce au beneficiat de asistenţa oferită. Astfel, conform
datelor raportate, pe parcursul implementării proiectului 23 de persoane cu dizabilităţi
au fost asistate şi susţinute în procesul de înrolare la studii profesionale, supraîndeplinirea acestui sub-obiectiv până la nivelul de 154%.
Chiar dacă iniţial, se presupunea ca 84 de tineri cu dizabilități vor fi informați și capabili
să întreprindă măsuri de combatere a discriminării și promovarea egalității de drepturi,
acest sub-obiectiv a fost reformulat după primul an de implementare a proiectului.
Astfel, în cele din urmă, 29 de beneficiari au participat la un training pe parcursul căruia
au însuşit procedeele respective.
Proiectul şi-a propus, de asemenea, să contribuie la consolidarea capacităţilor
reprezentanţilor ANOFM şi ATOFM. astfel, putem constata nu doar o sporire a
competenţelor profesionale a reprezentanţilor Agenţiilor de Ocupare a Forţei de Muncă
în ceea ce priveşte încadrarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi, dar şi o
creştere a numărului de angajări a beneficiarilor în câteva raioane.
La fel de pozitiv poate fi apreciată şi colaborarea cu agenţii economici, fiind stabilite
relaţii de colaborare cu 31 de angajatori, ceea ce constitui 250% din obiectivul iniţial.
Introducerea noţiunii de angajare asistată în legislaţia naţională constituie un rezultat
excelent al proiectului care a fost atins în pofida multiplelor dificultăţi întâmpinate.
Activităţile de evaluare au permis, la fel, identificarea unui şir de necesităţi ale
persoanelor cu dezabilităţi, cele mai importante fiind: informarea despre oportunităţi,
abordarea individualizată în acordarea serviciilor de asistenţă, dezvoltarea în continuare
a serviciilor de orientare profesională şi ghidare în carieră.
Rezultatele proiectului şi gradul de realizare a obiectivelor ne permite să menţionăm
durabilitatea avansată a proiectului şi efectul pe termen lung pe care activităţile
proiectului îl vor avea asupra principalelor categorii de beneficiari, mai ales dacă ţinem
cont de aprofundarea colaborării cu structurile guvernamentale.
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La finalul raportului sunt prezentate şi câtvea recomandări atât pentru programul
"Angajare asistată", cât şi pentru proiectele viitoare.

INTRODUCERE
Prezentul raport a fost elaborat în urma realizării activităţilor de evaluare a proiectului
“Abilitarea social-economică şi incluziunea tinerilor cu dizabilități în câmpul muncii”,
desfăşurate în perioada noiembrie 2017 – ianuarie 2018. Raportul prezintă principalele
constatări formulate în baza evaluării, concluziile principale, precum şi o listă de
recomandări atît pentru programul „Angajare asistată”, implementat de AMM, cât şi
pentru posibile proiecte viitoare.
Scopul programului "Angajare asistată", implementat de AMM, a constat în angajarea
persoanelor cu dizabilități. În cadrul AMM, angajaţii se focusează, în special, pe
angajarea persoanelor cu dizabilități fizice, dar sunt și alte categorii de persoane cu
nevoi speciale ce doresc şi ar putea fi angajate. De la lansarea proiectului se estima că,
în cazul în care programul respectiv ar fi aprobat la nivelul politicii de stat, ar fi create
premise pentru ca să fie alocate resurse suficiente pentru a implica cît mai mulți
specialiști în angajare asistată. La moment numărul lor este limitat în comparație cu
numărul beneficiarilor în căutarea unui loc de muncă.
Angajarea asistată reprezintă un program răspândit în statele Occidentale, unde sunt
acreditate ONG-urile care oferă acest serviciu. Este necesar ca programul să fie aprobat
la nivel național, după care statul contractează ONG-uri sau diverse companii, ca să
presteze serviciile date contra cost.

METODOLOGIA DE EVALUARE
Procesul de evaluare a proiectului s-a desfăşurat prin aplicarea următoarei metodologii:
SCOPUL EVALUĂRII
De a realiza evaluarea externă a proiectului “Abilitarea social-economică şi incluziunea
tinerilor cu dizabilități în câmpul muncii”.
OBIECTIVELE EVALUĂRII
Prin evaluarea proiectului s-a urmărit realizarea următoarelor obiective:
•
•
•
•
•
•
•
•

Să determine rezultatele obținute în cadrul proiectului;
Să evalueze eficiența și eficacitatea proiectului;
Să determine măsura în care proiectul şi-a atins obiectivele prestabilite;
Să determine impactul proiectului asupra beneficiarilor şi grupului ţintă;
Să determine durabilitatea intervenţiei proiectului;
Să evalueze în ce măsură intervențiile de consolidare a capacităților incluse
în proiect au contribuit la creșterea capacității organizației
Să identifice punctele forte şi punctele slabe ale proiectului;
Să ofere recomandări pentru programul ,,Angajare Asistată” și proiectele
viitoare centrate pe angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități;
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•

Va sublinia constatările / lecțiile învățate și va prezenta recomandări pentru
proiectele viitoare centrate pe angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu
dizabilități.

PROCES
Pentru realizarea cu succes a obiectivelor evaluării, a fost utilizată următoarea
abordare pentru realizarea întregului proces:
1. ELABORAREA INDICATORILOR DE EVALUARE, A PLANULUI DE EVALUARE ŞI A
INSTRUMENTELOR DE COLECTARE A DATELOR. În această etapă au fost
elaborate următoarele:
o
o
o

Indicatori de evaluare
Planul de lucru detaliat pentru realizarea procesului de evaluare,
Instrumente de evaluare: ghiduri pentru discuțiile focus grup și pentru
interviurile ce au fost efectuate.

2. COLECTAREA DATELOR. Pe baza metodologiei de evaluare și a activităților de
evaluare, elaborate în etapa anterioară, au fost desfășurate următoarele
activități de colectare a datelor:
o

REVIZUIREA DOCUMENTELOR RELEVANTE. Au fost examinate și
analizate următoarele documente:
o
o
o
o

Descrierea proiectului, inclusiv cadrul logic și planul operațional;
Rapoartele elaborate de echipa proiectului în timpul
implementării proiectului;
Bugetul de implementare a proiectului;
Alte documente relevante produse pe parcursul implementării
proiectului (registre de evidenţă a beneficiarilor, proiecte de legi
şi legi aprobate, etc.).

o

APLICAREA UNUI CHESTIONAR. Grup ţintă: 200 de tineri asistaţi. Deşi a
vizat un grup mai mare de beneficiari ai proiectului, chestionarul, aplicat
on-line, a fost completat de un număr de 26 de tineri cu dizabilităţi din
variate localităţi.

o

INTERVIURI ÎN PROFUNZIME cu stakeholderi relevanţi:
o tineri participanţi la cursurile de formare
o reprezentanți ai AOFM teritoriale
o reprezentanţi ai agenţilor economici
o reprezentant al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării
o reprezentant al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei
Sociale
o reprezentanţi ai ONG-urilor active în domeniu
o reprezentant al donatorului.
Un număr total de 12 interviuri au fost realizate.

o

DISCUŢII FOCUS GRUP cu reprezentanții principalelor grupuri de
stakeholderi:
o Tineri beneficiari ai proiectului – 2 discuţii focus-grup.
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Lista interviurilor şi a discuţiilor focus grup realizate se contine în Anexa
1 la prezentul raport.
3. ANALIZA DATELOR ȘI ELABORAREA RAPORTULUI DRAFT. Toate datele colectate
au fost analizate, iar proiectul de raport a fost elaborat și prezentat
reprezentanților AMM şi ai donatorului pentru feedback.
4. ELABORAREA VERSIUNII FINALE A RAPORTULUI. Acesta a fost elaborat pe baza
feedback-ului primit de la reprezentanții donatorului și ai AMM.
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CONSTATĂRI
În baza activităţilor de evaluare realizate, au fost colectate suficciente date pentru a
formula un şir de constatări relevante. Acestea se conţin în continuare, fiind grupate în
următoarele categorii:
a.
b.
c.
d.
e.

Eficienţa şi eficacitatea proiectului
Anaiza cost – eficienţă a Programului „Angajare Asistată”
Impactul proiectului asupra beneficiarilor
Durabilitatea intervenţiei proiectului
Aspectele forte şi aspectele slabe ale proiectului

EFICIENŢA ŞI EFICACITATEA PROIECTULUI
Datele colectate prin realizarea activităţilor de evaluare ne permit să constatăm că, în
mare parte, activitățile au fost realizate conform planului de proiect. Totodată, o
deviere importantă de la rezultatele planificate a fost înregistrată pe partea de
încorporare a abordării ,,Angajare Asistată” la nivelul instituţiilor de stat, dificultate cu
care, pe parcursul realizării activităţilor proiectului, s-a confruntat echipa responsabilă
de implementare. Această dificultate a fost determinată de reorganizarea ministerelor,
efectuată în anul 2017 (adica în ultimul an al proiectului) şi care a fost însoţită de lipsa
unei transparenţe necesare pentru realizarea acestui proces. Deoarece rolul AOFM în
promovarea respectivei metodologii este extrem de important, echipa de proiect din
cadrul AMM a fost în situaţia de a aştepta rezultatul restructurării Agențiilor care oferă
suport în angajarea persoanelor cu dizabilități pentru a continua comunicarea și lucrul
cu ei în procesul reglementării metodologiei ,,Angajare Asistată”.
În cele ce urmează vom veni cu constatări privind eficienţa şi eficacitatea proiectului
prin identificarea gradului de realizare a obiectivelor planificate. Astfel, proiectul şi-a
propus realizarea a trei obiective, fiecare fiind divizat în câteva sub-obiective.
Constatările noastre privind gradul de realizare a obiectivelor proiectului sunt
prezentate pentru fiecare obiectiv şi sub-obiective în parte, după cum urmează:

CU REFERIE LA SUB-OBIECTIVUL 1.1.
Primul obiectiv al proiectului a fost:
OBIECTIV 1
Până la sfârşitul anului 2017, peste 200 de persoane cu dizabilităţi sunt asistate şi
susţinute în procesul de orientare profesională şi încadrare în câmpul muncii prin
intermediul serviciului suport în angajare

Acest obiectiv este divizat pe patru sub-obiective, formularea primului fiind
următoarea:
SUB-OBIECTIV 1.1
Până la sfârşitul anului 2017 cel puţin 200 de persoane cu dizabilităţi vor beneficia de
informare, consiliere şi asistenţă în procesul de angajare în câmpul muncii prin
intermediul serviciului suport în angajare.
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Analiza rapoartelor elaborate şi prezentate pe parcursul implementării proiectului
indică asupra faptului că în perioada 2015 – 2017 un număr total de 277 de persoane
cu dizabilităţi au beneficiat de informare, consiliere şi asistenţă în procesul de
angajare în câmpul muncii prin intermediul serviciului suport în angajare. Din acest
număr total, repartizarea pentru fiecare tip de servicii arată în modul următor:
•
•

Consultanţă informaţională – 99 de persoane din mun. Chişinău şi variate
localităţi la nivel naţional;
Angajare asistată – 134 de persoane unice.

De asemenea, în anul 2015, 29 de beneficiari – tineri cu dizabilităţi (unii dintre ei cu
însoţitori) – au participat la training-ul „Combaterea discriminării prin împuternicirea
persoanelor cu dizabilități”, organizat de AMM ca parte a proiectului.
Aceste cifre ne determină să constatăm că 262 de persoane cu dizabilităţi au
beneficiat de asistenţă informaţională, instruire şi angajare asistată, astfel încât subbiectivul 1.1. a fost realizat în proporţie de 131%, ceea ce constituie un rezultat
excelent.
De asemenea, necesită a fi menţionată relevanţa sporită a acestui obiectiv pentru
îmbunătăţirea situaţiei persoanelor cu dizabilităţi. Astfel, opiniile exprimate de către
beneficiari chestionaţi ca parte a activităţilor de evaluare, indică preponderenţa
covărşitoare a dificultăţilor cu care se confruntă tinerii cu dizabilităţi în procesul de
angajare: 58% dintre respondenţi au menţionat că este „complicat” pentru o persoană
cu dizabilităţi să se angajeze în câmpul muncii, iar 34% - că este „foarte complicat”.
Diagrama 1: În opinia Dvs., cât de complicat este pentru o persoană cu dizabilităţi să se
angajeze în câmpul muncii?

Complicat

4%
Depinde de
fiecare caz in
parte, in general
e complicat.
Foarte complicat

34%

58%
Nu cunosc

4%

Drept confirmare adiţională, aducem un citat din relatarea unui beneficiar al
proiectului:
„[Prin asistenţa primită din partea AMM] m-am dezvoltat, am avut şi creştere
profesională. Îmi place mult să lucrez, când vin acasă mă plictisesc.”
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CU REFERIRE LA SUB-OBIECTIVUL 1.2.
Cel de-al doilea sub-obiectiv are următoarea formulare:
SUB-OBIECTIV 1.2
Până la sfâritul anului 2017 cel puțin 45 persoane cu dizabilităţi vor fi plasați în
câmpul muncii prin intermediul serviciului suport în angajare.

Pe parcursul perioadei de implementare a proiectului (2015 - 2017), prin intermediul
serviciului Suport în Angajare au fost angajate 61 de persoane unice, dintre care 39
sunt bărbaţi şi 22 femei. Din aceste 61 de persoane, 7 au 2 locuri de muncă, astfel
încât beneficiarii proiectului acoperă 68 de posturi de muncă. Astfel, atestăm că acest
sub-obiectiv este supraîndeplinit, în proporţie de peste 130%.
Acest rezultat este amplificat mai ales dacă ţinem cont de faptul că în conformitate cu
rezultatele aceluiaşi chestionar, cea mai mare parte a beneficiarilor apreciază că fiind
redusă disponibilitatea agenţilor economici de a angaja persoane cu dizabilităţi. Astfel,
31% din respondenţi consideră că majoritatea angajatorilor „refuză categoric” să
angajeze beneficiari, iar alţii 46% consideră că angajatorii „manifestă reţineri” în acest
sens. Precum este arătat în diagrama de mai jos, doar 15% dintre beneficiarii
chestionaţi consideră că printre angajatori există acest tip de disponibilitate.
Diagrama 2: Cum apreciați disponibilitatea angajatorilor din Republica Moldova de a angaja
persoane cu dizabilităţi?

Majoritatea refuză
categoric să angajeze
persoane cu dizabilităţi

8%
15%

31%

Manifestă rețineri în
angajarea persoanelor cu
dizabilităţi
Sunt disponibili pentru
angajarea persoanelor cu
dizabilităţi, dar nu cunosc
nevoile lor
Altceva

46%

CU REFERIRE LA SUB-OBIECTIVUL 1.3.
Acest sub-obiectiv a fost formulat în felul următor:
SUB-OBIECTIV 1.3
Până la sfârşitul anului 2017, cel puţin 15 persoane cu dizabilităţi sunt asistate şi
susţinute în procesul de înscriere la studii profesionale.

9

Şi în cazul acestui sub-obiectiv atestăm o depăşire a numărului de persoane ce au
beneficiat de asistenţa oferită. Astfel, conform datelor raportate, pe parcursul
implementării proiectului 23 de persoane cu dizabilităţi au fost asistate şi susţinute în
procesul de înrolare la studii profesionale. Acest fapt ne permită să atestăm o supraîndeplinire a acestui sub-obiectiv până la nivelul de 154%. Din aceste 23 de persoane
asistate pentru înrolare, 13 sunt bărbaţi şi 10 sunt femei.
Drept argument în favoarea rezultatelor pozitive ale proiectului asupra beneficiarilor
poate fi prezentată opinia celor care au completat chestionarul administrat ca parte a
activităţilor de evaluare. Astfel, 88% dintre respondenţi au menţionat o modificare
pozitivă în viaţa lor, schimbare datorată asistenţei oferite de AMM.
Diagrama 3: S-a modificat viaţa Dvs după beneficierea de serviciile AMM?

12%

nu s-a modificat
s-a modificat pozitiv

88%

Aceste rezultate sunt confirmate şi de către relatările beneficiarilor comunicate pe
parcursul interviurilor şi discuţiilor focus grup:
•

„Colaborarea cu AMM m-a ajutat foarte mult, pentru că am căpătat
dizabilitatea pe parcurs. Eram cu moralul la pământ. Motivaţie m-a trezit la
viaţă, mi-au arătat că totul e posibil. Am căpătat încredere şi speranţă.”

•

„De obicei nu prea cer ajutor, pentru că mă simt incomod. Dar mi-e foarte
plăcut să ştiu că cineva are grijă de mine; mă sună, mă întreabă ce mai fac;
mă informează. Simt că cineva este în spatele meu şi care nu mă blamează.”

•

„M-am adresat cu scopul de a primi un sfat. Şi am descoperit că sunt oameni
care pot să îţi ofere un suport, să-ţi ofere spaţiu de socializare.”

•

„A fost foarte greu. Înainte am încercat singură să caut un loc de muncă. Am
venit la dna Ecaterina, am făcut CV. Şi am trimis de vreo 5-4 ori CV-ul la oficiul
poştal, am fost la interviu, însă ei doar promiteau că o să contacteze, pe când
ei asta nu făceau. Şi apoi am apelat la Motivaţie. Dna Ecaterina m-a îndrumat,
m-a ajutat la interviu, m-a ajutat să mă integrez. Şi astfel m-am angajat (prin
intermediul serviciului de angajare asistată).”
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•

„Cu ajutorul personalului de aici, am căpătat încredere şi am reuşit să obţin un
loc de muncă.”

CU REFERIRE LA SUB-OBIECTIVUL 1.4.
SUB-OBIECTIV 1.4
Până la sfârșitul anului 2015 cel puțin 28 (în formularea iniţială - 84) de tineri cu
dizabilități vor fi informați și capabili să întreprindă măsuri de combatere a
discriminării și promovarea egalității de drepturi.

Precum a fost menţionat mai sus, în anul 2015, 29 de beneficiari – tineri cu dizabilităţi
– au participat la training-ul „Combaterea discriminării prin împuternicirea persoanelor
cu dizabilități”, organizat de AMM ca parte a proiectului. Numărul iniţial de 84 de tineri
a fost modificat prin acordul cu finanţatorul. Motivul acestei modificări îl constituie
faptul că, în primul an al proiectului, în urma unei şedinţe comune cu participarea
reprezentanţilor finanţatorului, a fost evaluată necesitatea instruirii în domeniul
discriminării în urma căreia s-a constatat că această activitate este mai puțin eficientă
(ca continuitate și investiție). Astfel, a fost luată decizia să fie modificat planul pentru
următorul an cu axarea directă pe lucrul cu beneficiarii în angajare și capacitarea
specialiștilor. Drept consecinţă, pentru 2016, suportul financiar planificat a fost
realocat în sensul realizării unui program de instruire ,,Specialist Angajare Asistată”.
Acest program a fost realizat în Târgul Mureș, România şi a implicat 12 specialiști din
rețeaua IM, dintre care 3 – din cadrul AMM, care au fost certificați în acest domeniu de
specializare.

CU REFERIRE LA SUB-OBIECTIVUL 2.1.
Cel de-al doilea obiectiv al proiectului este formulat în modul următor:
OBIECTIV 2
Până la sfârşitul anului 2017 AMM va consolida capacităţile instituţiilor
guvernamentale abilitate, a factorilor de decizie şi a angajatorilor cu referire la
promovarea şi acordarea suportului pentru angajarea în câmpul muncii a tinerilor cu
dizabilităţi.

Respectivul obiectiv este divizat în două subobiective şi sub-obiectivul 2.1. are
următoarea formulare:
SUB-OBIECTIV 2.1
Până la sfârşitul anului 2017, cel puţin 50 de reprezentanţi ai agenţiilor pentru
ocuparea forţei de muncă, APL, CNDDCM şi agenţi economici vor fi capacitaţi şi
consultaţi cu referire la promovarea şi acordarea suportului pentru angajarea în
câmpul muncii a tinerilor cu dizabilităţi.

Pentru realizarea acestui sub-obiectiv au fost realizate următoarele activităţi:
•

2 instruiri pentru specialiștii din Agențiile Teritoriale de Ocupare a Forței de
Muncă, unde au participat peste 57 de specialiști (aprilie – mai 2015).

•

Şedinţa de evaluare "incluziunea în câmpul muncii a persoanelor cu
dizabilităţi", organizată în incinta ANOFM la 03 decembrie 2015 cu participarea
a 42 de reprezentanţi ai ATOFM.
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Ca rezultat a acestor activităţi, putem constata nu doar o sporire a competenţelor
profesionale a reprezentanţilor Agenţiilor de Ocupare a Forţei de Muncă în ceea ce
priveşte încadrarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi, dar şi o creştere a
numărului de angajări a beneficiarilor în câteva raioane: Călărași, Peresecina,
Sîngerei, Ialoveni, Ștefan Vodă. În mare parte, acest lucru s-a datorat şi implicării
reprezentanţilor AMM în rezolvarea cazurilor individuale, însăşi conlucrarea dintre
ATOFM şi AMM fiind un rezultat pozitiv.
Merită a fi remarcat faptul că reprezentanţii ANOFM şi ATOFM intervievaţi apreciază
înalt colaborarea cu reprezentanţii AMM şi activităţile realizate în cadrul proiectului.
Suportul acordat prin intermediul acestora acontribuit la sporirea capacităţilor acestei
categorii de beneficiari şi parteneri şi acest fapt va asigura şi o durabilitate a
rezultatelor proiectului.
Cu toate aceste aspecte pozitive înregistrate, nu putem afirma că reprezentanţii
Agenţiilor de Ocupare a Forţei de Muncă au preluat în totalitate modelul „Angajare
asistată”, acest rezultat fiind unul ce va fi dezvoltat în viitorul apropiat. Precum
remarcă responsabilii AMM, „S-a constatat faptul că, specialiștii lucrează după același
sistem - axarea se face mai mult pe persoane cu dizabilități cu gr. II și III, persoanele
cu dizabilitate de gr. I (sever) au puține șanse de incluziune pe piața liberă a muncii,
factorul este situația economică din țară. Specialiștii nu vor aborda persoana
individual, pentru că statul nu oferă condiții de lucru, motivare salarială și creștere
profesională pentru aceștea”. Deşi această constatare a fost formulată în raportul anul
din 2015, se pare că şi până la finalul proiectului situaţia nu s-a modificat simţitor, din
perspectiva abordării practice puse în aplicare de către reprezentanţii ATOFM.
Raportul anual din 2016 prezintă faptul că reglementarea abordării Angajare asistată a
întâmpinat o împotrivire din partea autorităţilor, care, aparent, nu doresc o
„schimbare în beneficiul incluziunii pe piața liberă a muncii a persoanelor cu
dizabilități”. În asemenea condiţii este dificil de realizat schimbarea dorită. Putem
identifica două cauze majore a acestei situaţii: pe de o partea, este vorba de reforma
structurii şi a componenţei Ministerelor şi a Agenţiilor guvernamentale, realizată în
2017, precum şi starea de incertitudine creată de anticiparea acestei reforme
începând cu mijlocul anului 2016, dar şi, pe de lată parte, inerţia în abordările utilizate
şi lipsa unor stimulente de ordin legislativ ce ar duce la modificarea practicilor puse în
aplicare.
Totodată, pe parcursul implementării proiectului, reprezentanţii AMM au elaborat
propunerea pentru Metodologia „Angajare Asistată”, sub formă de regulament, pentru
ca acesta să fie aprobat prin Hotărâre de Guvern şi integrată în activitatea ATOFM.
Până la finalizarea proiectului, acest rezultat nu a fost obţinut, deşi a fost realizat un
alt progres semnificativ la nivel legislativ. În termeni specifici, este vorba de faptul că
la finalul proiectului, a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 1473 din 30 decembrie
2017, prin care a fost aprobată Strategia Naţională privind Ocuparea Forţei de Muncă
pentru anii 2017–2021. În matricea de acţiuni a respectivei Strategii, în cadrul
Direcţiei de acţiune 3.2.2. - Diversificarea serviciilor şi extinderea pachetelor
personalizate de ocupare pentru grupurile vulnerabile, este planificată Instituirea
serviciului de angajare asistată a persoanelor cu dizabilități în cadrul agențiilor
teritoriale de ocupare a forței de muncă. Acest rezultat este planificat pentru anul
2018 şi presupune, ca indicator, că „regulamentul privind angajarea asistată elaborat
și pus în aplicare”. Astfel, din perspectiva asigurării durabilităţii, a fost obţinut un
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rezultat critic important, care, întro perspectivă viitoare va condiţiona şi modificarea
abordărilor practice puse în aplicare de reprezentanţii ATOFM.
În concluzie, design-ul iniţial al proiectului presupunea elaborarea unui regulament
intern al servicului de suport în angajare (activitatea nr. 8), al cărui scop este de a
„facilita procesul de angajare în câmpul muncii a tinerilor cu dizabilităţi” şi care,
conform intenţiei iniţiale, urma „a fi consultat, aprobat şi propus spre aplicare
specialiştilor pentru ocuparea forţei de muncă”. Astfel, putem constata că acest
rezultat a fost realizat, în pofida multiplelor dificultăţi cu care s-a confruntat echipa de
implementare.
Revenind la instruirea reprezentanţilor ANOFM şi ATOFM, este necesar să menţionăm
că acest tip de activităţi a fost iniţial planificat să să realizeze pe parcursul celor trei
ani de implementarea a proiectului. Însă, în anul doi, s-a renunţat la acest obiectiv din
cauză fluctuaţiei personalului din cadrul AOFM, aspectul de continuitate fiind
compromos într-o oarecare măsură. Astfel, fondurile adresate acestui obiectiv au fost
rederecţionate pentru instruirea a 12 specialişti din reţeaua IM, dintre care 3
reprezentanţi AMM şi certificarea acestora pe programul de „Angajare Asistată” în
România.
Putem considera această modificare ca fiind una forţată, determinată de factori
externi ce sunt în afara controlului echipei de proiect. Chiar dacă durabilitatea
proiectului este afectată, perspectiva pentru care s-a optat este totuşi mai eficace
decît dacă s-ar fi urmat planul iniţial.

CU REFERIRE LA SUB-OBIECTIVUL 2.2.
Sub-obiectivul 2.2. vizează o colaborarea mai intensă cu agenţii economici şi anume:
SUB-OBIECTIV 2.2
Până la sfârşitul anului 2017 cel puţin 12 agenţi economici vor fi antrenaţi în acţiuni
de suport în angajare pentru persoane cu dizabilităţi.

Cu referire la acest sub-obiectiv, putem constata o creştere constantă a numărului de
agenţi economici implicaţi. Dacă în primul an al proiectului (2015) s-a înregistrat o
colaborate cu un număr de 10 companii mari şi mici, printre care şi câteva companii
foarte cunoscute (Moldcell, Orange, Gas Natural Fenosa, Mobiasbancă), în anul 2016
numărul companiilor cu care s-a colaborat a crescut la 11, iar pe parcursul anului
2017 – 10 companii. Astfel număru total de companii unice cu care s-a colaborat pe
parcursul implementării proiectului a fost de 31, iar formele de colaborare cu
angajatorii s-a aprofundat şi s-au diversificat.
Astfel, cu referire la acest sub-obiectiv, cutem constata o realizate în proporţie de
peste 250%, fapt care poate fi tratat ca fiind extrem de pozitiv. Această experienţă
necesită a fi folosită în continuare pentru a amplifica conlucrarea cu agenţii economici
pe parcursul implementării iniţiativelor / proiectelor viitoare.
În acest sens, merită a fi menţionat şi faptul că, în cazul unor agenţi economici (Metro
Cash & Carry, Linella, etc.) au fost semnate acorduri de colaborare în domeniul
angajării persoanelor cu dizabilităţi. Aceasta vorbeşte nu doar despre eficacitatea
înaltă cu referire la această componentă a proiectului, dar şi despre crearea unor
premise pentru asigurarea durabilităţii proiectului. La fel, este evident faptul că, în
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virtutea eforturilor echipei de proiect, atitudinea şi abordarea aplicată de către
angajatori, în special din sectorul privat, se modifică, devenind mai favorabilă
angajării beneficiarilor în câmpul muncii.
Un aspect important al acestei colaborări îl constituie faptul că nu doar reprezentanţii
AMM abordează angajatorii atunci când există necesitatea de a angaja un beneficiar,
dar şi reprezentanţii agenţilor economici comunică responsabililor AMM despre
posturile vacante pe care le au, fapt care vorbeşte despre o responsabilitate în
creştere a partenerilor din sectorul privat.
Totodată, merită de atras atenţia asupra faptului că, conform relatărilor
reprezentanţilor agenţilor economici, beneficiarii încadraţi în câmpul muncii, întâmpină
dificultăţi de relaţionare cu colegii de muncă, acest fapt datorându-se, în mare parte,
despre lipsa de pregătire a angajaţilor companiilor de a interacţiona cu persoane cu
dizabilităţi, atât la nivel de atitudine, cât şi la nivel de comportamente. Aici, cel mai
probabil, există o oportunitate de a diversifica instrumentele de conlucrare cu
angajatorii şi de a aprofunda implicarea reprezentanţilor acestora în integrarea
beneficiarilor la locurile de muncă. Astfel, pentru iniţiativele de viitor, merită a fi luată
în considerare următoarele posibilităţi:
•

Desfăşurarea de activităţi de formare de scurtă durată pentru reprezentanţii
angajatorilor cu scopul de a-i echipa cu competenţele necesare pentru o
interacţiune şi relaţionare eficientă cu persoanele cu dizabilităţi;

•

Elaborarea şi implementarea în companiile partenere a unei componente de
instruire iniţială (inducţie) ce ar presupune familiarizarea noilor angajaţi cu
politica generală a companiei privind persoanele cu dizabilităţi;

•

Încurajarea responsabililor din companiile partenere de a face declaraţii publice
privind politica pe care o pun aplicare privind angajarea noilor colaboratori, cu
accent pe lipsa de discriminare şi pe crearea unui mediu de lucru ce facilitează
integrarea persoanelor cu dizabilităţi.

Aceste măsuri, alături de altele ce pot fi concepute adiţional, vor ajuta nu doar la
sporirea gradului de angajare a persoanelordi dizabilităţi, dar vor aduce beneficii
suplimentare agenţilor economici pe partea de responsabilitate socială corporativă
(RSC), care, cu o promovare bine gândită şi aplicată, ar face ca angajarea
beneficiarilor să devină un trend căutat de cei mai buni angajatori şi care va fi
preluată şi de alţii.

CU REFERIRE LA SUB-OBIECTIVUL 3.1.
Cel de-al treilea obiectiv al proiectului este formulat în modul următor:
OBIECTIV 3
În perioada 2015-2017 societatea civilă va fi sensibilizată prin acţiuni mediatice de
promovare şi advocacy cu referire drepturile şi oportunităţile de angajare în câmpul
muncii a persoanelor cu dizabilităţi.

Acest obiectiv, la fel ca şi cel precedent, este divizat în două sub-obiective şi subobiectivul 3.1. are următoarea formulare:

14

SUB-OBIECTIV 3.1
În perioada 2015-2017 anual vor fi organizate campanii de informare şi sensibilizare a
opiniei publice cu referire la drepturile şi oportunităţile de angajare în câmpul muncii a
persoanelor cu dizabilităţi.

CU REFERIRE LA SUB-OBIECTIVUL 3.1.
Pentru realizarea acestui sub-obiectiv, AMM a realizat, pe parcursul implementării
proiectului, mai multe activităţi variate, chiar mai multe decât au fost planificate.
Astfel, tabelul de mai jos prezintă activităţile planificate pentru realizarea acestui subobiectiv, indicatorii de evaluare şi gradul de realizare:
ACTIVITĂŢI
15.1 Elaborarea spoturilor
video de promovare a istoriilor
de succes privind angajarea/
înscriere la studii a
persoanelor cu dizabilităţi (cu
titlu indicativ de către Centrul
Media sau ArtiStudio).
15.2 Participarea la emisiuni
radio şi TV. Plasarea
reportajelor, comunicatelor de
presă şi articolelor pe
platforme virtuale sau/şi
publicarea în presa scrisă.
15.3 Colaborare Asociaţiei
MOTIVAŢIE cu Centrul de
Investigaţii Jurnalistice în
vederea mediatizării
adecvate, din perspectiva
determinării corecte a
dizabilități şi respectiv a
limitelor, problemelor,
oportunităţilor de acces la
studii şi angajare în câmpul
muncii a tinerilor cu
dizabilităţi.
15.4 Multiplicarea şi
distribuirea materiale
promoţionale deja elaborate
de către AMM.
15.5 Organizarea unui
Concurs de Filme/spoturi
video care să reflecte
aspectele de angajare în
câmpul muncii şi integrare
socio-economică, participare
la viaţa comunităţii a
persoanelor cu dizabilităţi.
Cele mai bune filme for fi
premiate în cadrul unei gale
speciale.

INDICATORI
•

•

•

•

•

•

•

•

•

pagina web a AMM
www.motivatie.md/ro.html
dezvoltată şi actualizată
continuu
Rubrica „Angajare” a
paginii web
www.motivatie.md/ro.html
promovată pe diverse
platforme şi canale de
comunicare
6 materiale video /
filmulețe pentru
promovarea istoriilor de
succes în cadrul proiectului
1 concurs pentru
selectarea şi premierea
celor mai bune
filme/spoturi video la
tematica proiectului
1 ceremonie de premiere a
celor mai bune
filme/spoturi video la
tematica proiectului
Peste 200 apariţii media
cu privire la promovarea
drepturilor persoanelor cu
dizabilități, angajarea în
câmpul muncii și tematica
accesibilităţii la
infrastructură a
persoanelor cu dizabilități
1 acord de colaborare a
AMM cu Centrul de
Investigaţii Jurnalistice
semnat
Nr. articolelor,
comunicatelor de presă
publicate
Sursele de informare în
care au fost publicate
ştirilor, articolele,
comunicatele de presă
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REALIZAT
2015
o acțiune de sensibilizare
la Institutul Național de
Justiție (INJ)
131 acțiuni de evaluare a
accesibilității, inclusiv în
cadrul maratonului
”Chișinău accesibil pentru
toți”
Realizarea conferinței de
presă
89 de apariții media

2016
un filmuleț care arată
practic pozitive în
angajarea tinerilor cu
dizabilități
a fost organizat
evenimentul ,,Gala
RemarcAbilitatea”, prin
intermediul cărora au fost
premiați trei companii /
angajatori
organizarea acțiunilor de
protest pentru
sensibilizarea
reprezentanților Primăriei
şi, în special, a celor de la
Pretura Centru pentru
accesibilizarea acesteia,
acţiune care a implicat cel
puțin 9 reprezentanți
media
cel puțin 87 de apariții
media

•
15.6 Menţinerea, dezvoltarea
şi actualizarea paginii web
www.motivatie.md
•
15.7 Organizarea conferinţelor
de presă ca urmare a
evenimentelor de amploare
organizate în cadrul
proiectului, cu scop de
totalizare, raportare a
rezultatelor proiectului şi ca
instrument de advocacy şi
lobby pentru atingerea
obiectivelor proiectului.

•

Nr. materialelor
promoţionale multiplicate
şi distribuite grupului ţintă
a proiectului
Nr. vizualizărilor şi
accesărilor informaţiilor
electronice publicate în
diverse surse
Acţiuni de îmbunătăţire a
situaţiei, suport,
complementare a
eforturilor AMM si
partenerilor săi ca urmare
a desfăşurării campaniilor
de informare şi promovare

2017
AMM a apărut în cel puţin
181 apariţii media
reprezentanţii AMM au
participat în 4 reportaje TV

CU REFERIRE LA SUB-OBIECTIVUL 3.2.
Cel de-al doilea sub-obiectiv ce defineşte obiectivul 3 sună în felul următor:
SUB-OBIECTIV 3.2
Până la finele anului 2017, cel puţin 9 tineri îşi vor forma şi consolida abilităţile de
liderism şi participare în procese decizionale la nivel de comunitate care privesc
calitatea vieţii şi drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

Având co-finanţare dintrun alt proiect, AMM a implementat o serie de activităţi
orientate spre realizarea acestui obiectiv. Astfel, a fost realizat un atelier de informare
a tinerilor lideri cu dizabilităţi, la care au participat 12 persoane în total.
Reprezentanţii instruiţi au desfășurat șapte mese rotunde cu APL în orașe: Cahul,
Hâncești, Căușeni, Edineț, Șoldănești și sate: Copaceni, Congaz.
În iulie 2017, AMM a organizat o Școală de Vară pentru a finaliza Planurile de
Advocacy, lansând punerea în aplicare în septembrie 2017. Ca urmare a acestor
planuri, 7 localități au beneficiat de condiții îmbunătățite de accesibilitate. Datorită
sprijinului oferit de AMM, grupurile de inițiativă au adresat 54 de solicitări APL și au
contribuit direct la construirea a 20 de rampe de acces la instituțiile publice (2 în
Edineț, 2 în Cirnățeni, 1 în Speia, 2 în Copaceni, 8 în Cahul, 3 în Căușeni, 2 în
Hâncești). În plus, AMM oferă asistenţa reprezentanţilor acestui grup de beneficiari
pentru a-i implica în viața comunității prin monitorizarea diferitelor activități, cum ar fi
alegerile (alegerile locale din 2015, alegerile prezidențiale din 2016).
În martie 2017, a fost lansată construirea a 3 rampe ca urmare a 10 cereri depuse la
APL în 2016. Începând cu luna mai 2017, AMM, în parteneriat cu CAJPD, a susținut
grupul de inițiativă din Căușeni pentru a monitoriza activitatea spitalului raional în
ceea ce privește condițiile de accesibilitate. La fel, patru grupuri de inițiative au
organizat șapte acțiuni de advocacy în cadrul Planurilor Locale (acțiunile Hîncești 2,
Căușeni 2, Cupcini 1 și Chișinău 2). Ca rezultat al acestor eforturi de advocacy, peste
500 de persoane cu dizabilități vor beneficia anual de accesibilitatea clădirilor publice.
Astfel, putem constata progresul evident în realizarea sub-obiectiv, manifestat prin
activităţile în care sunt implicaţi beneficiarii instruiţi prin intermediul proiectului
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ANALIZA COST-EFICIENŢĂ A PROGRAMULUI „ANGAJARE
ASISTATĂ”
Pentru realizarea analizei cost-eficacienţă a Programului "ANGAJARE ASISTATĂ" au
fost luate în considerare cheltuielile efective efectuate pentru realizarea acestui
program ca parte a proiectului "ABILITAREA SOCIAL-ECONOMICĂ ŞI INCLUZIUNEA
TINERILOR CU DIZABILITĂȚI ÎN CÂMPUL MUNCII". Astfel, în bugetele efectiv
efectuate, au fost identificate acele cheltuieli care se referă la realizarea respectivului
program.
În termeni specifici, pentru realizarea acestei analize s-a ţinut cont de cheltuielile care
se referă la următoarele componente ale proiectului:
ANUL 2015
Pentru Obiectivul 1:
Activitatea 1: Asistarea şi susţinerea a 15 tineri cu dizabilităţi în procesul de
angajare în câmpul muncii
Activitatea 3: Masa rotunda cu deținătorii de drepturi / benificiarii proiectului /
stakeholders
Pentru Obiectivul 2:
Activitatea 5: Seminar infromativ cu directorii și specialiștii Agențiilor
Teritoriale pentru Ocuparea Forței de muncă
Activitatea 6: Acordarea de asitență și consultanță specialiștilor AOFM în
angajarea persoanelor cu dizabilități
Activitatea 7: Ședință de evaluare și totalizare a rezultatelor acțiunilor de
suport în angajarea persoanelor cu dizabilități
Activitatea 8: Stabilirea și consolidarea parteneriatelor cu agenți economici
predispuși să ofere stagii de practică și oportunități de angajare pentru
persoane cu dizabilități
Pentru Obiectivul 3:
Activitatea 10: Filmulețe video cu istorii de succes a persoanelor cu dizabilități
în angajare
Activitatea 11: Materiale promoționale
Activitatea 12: Participări: mese rotunde, conferinte, emisiuni televizate /
reportaje
TOTAL CHELTUIELI PLANIFICATE 2015 –
TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE 2015 –
DEVIEREA – apr. 6,7%

279 345.00 MDL
298 033.57 MDL

Analiza cheltuielilor realizate în 2015 pentru implementarea programului „Angajare
asistată” ne permite să constatăm că aceste cheltuieli sunt în totalitate justificate de
planul de implementare. Depăşirea de 6,7% a bugetului planificat care se atestă în
urma comparării cheltuielilor planificate şi a celor efectiv efectuate se datorează
fluctuaţiei preţurilor la produsele şi serviciile de care s-a beneficiat pentru realizarea
acestei activităţi. Astfel, nu există motive de a constata caracterul ineficient al
costurilor pentru realizarea acestei activităţi.
ANUL 2016
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Pentru Obiectivul 1:
Activitatea 1: Asistarea şi susţinerea a 15 tineri cu dizabilităţi în procesul de
angajare în câmpul muncii
Activitatea 3: Masa rotunda cu deținătorii de drepturi / benificiarii proiectului /
stakeholders
Pentru Obiectivul 2:
Activitatea 5: Stabilirea și consolidarea parteneriatelor cu agenți economici
predispuși să ofere stagii de practică și oportunități de angajare pentru
persoane cu dizabilități
Pentru Obiectivul 3:
Activitatea 6: Filmulețe video cu istorii de succes a persoanelor cu dizabilități în
angajare
Activitatea 7: Materiale promoționale
Activitatea 8: Participări: mese rotunde, emisiuni televizate / reportaje
TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE 2016 – 634 803.00 MDL
Cheltuielile realizate pentru implementarea programului „Angajare asistată” in 2016
sunt mai consistente în comparaţie cu cele din 2015. Acest fapt se datorează realizării
unor activităţi adiţionale, cum ar fi:
a. Realizarea cursului de instruire Specialist Angajare Asistată
b. Consultanță în elaborarea Regulamentului și Standardelor de calitate pentru
serviciul ,,Angajare Asistată”
c. Servicii de traducere pentru manualul ,,Instrumente în Angajare Asistată”
Analiza cheltuielilor realizate în 2016 pentru implementarea programului „Angajare
asistată” ne permite să constatăm că aceste cheltuieli sunt în totalitate justificate de
planul de implementare. Nu există motive de a constata caracterul ineficient al
costurilor pentru realizarea acestei activităţi.
ANUL 2017
Pentru Obiectivul 1:
Activitatea 1: Asistarea şi susţinerea a 15 tineri cu dizabilităţi în procesul de
angajare în câmpul muncii
Activitatea 3: Masa rotunda cu deținătorii de drepturi / benificiarii proiectului /
stakeholders
Pentru Obiectivul 2:
Activitatea 4: Reglementarea procesului de Angajare Asistată la nivel legislativ
și acordarea de asistență specialiștilor din cadrul Agențiilor de Ocupare a Forței
de Muncă în angajarea persoanelor cu dizabilități
Activitatea 5: Stabilirea și consolidarea parteneriatelor cu agenți economici
predispuși să ofere stagii de practică și oportunități de angajare pentru
persoane cu dizabilități
Pentru Obiectivul 3:
Activitatea 7: Filmulețe video cu istorii de succes a persoanelor cu dizabilități în
angajare
Activitatea 8: Materiale promoționale
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-

Activitatea 9: Participări: mese rotunde, emisiuni televizate / reportaje

TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE 2017 – 626 777.50 MDL
La fel ca şi în cazul anilor precedenţi, analiza cheltuielilor realizate în 2017 pentru
implementarea programului „Angajare asistată” ne permite să constatăm că aceste
cheltuieli sunt în totalitate justificate de planul de implementare. Nu există motive de
a constata caracterul ineficient al costurilor pentru realizarea acestei activităţi.

NECESITĂŢI EXISTENTE PRINTRE TINERII CU DIZABILITĂŢI
Realizarea activităţilor de evaluare a proiectului a indicat asupra existenţei unui şir de
necesităţi, prezente printre tinerii cu dizabilităţi, în domeniul angajării în câmpul
mincii. Acestea sunt prezentate în continuare:
•

În primul rând, tinerii cu dizabilităţi au nevoie de informare privind
oportunităţile ce există în acest domeniu. Mulţi nu cunosc informaţia cu
privire la unde pot ar putea să se adreseze, precum şi cu privire la de la cine să
preia sau să solicite informaţia necesară în acest sens. De cele mai dese ori,
informaţia despre asemenea oportunităţi ajunge la beneficiari în cazul în care ei
sunt informaţi activ de către reprezentanţii unor iniţiative similare cu proiectul
ce este evaluat, surse de informare pe care ar putea să le găsească de sine
stătător ne fiind cunoscute.

•

Tinerii implicaţi în procesul de evaluare au indicat asupra faptului că fiecare caz
este foarte individual. Din acest motiv, este important ca, în procesul de
acordare serviciilor pentru persoane cu dizabilităţi, asistenţa acordată să
pornească de la identificarea nevoilor şi să fie aplicată o abordare individuală
faţă fiecare din beneficiari.
Ca argument adiţional în favoarea acestei necesităţi percepute de către
beneficiari, poate fi adusă şi opinia exprimată de către tinerii chestionaţi ca
parte a activităţilor de evaluare (a se vedea digrama de mai jos). Astfel, chiar
dacă 34% din respondenţi au răspuns că AMM i-a ajutat „foarte mult” şi alţii
31% - că i-a „ajutat mult”, pentru 27% asistenţa oferită este considerată ca
fiind „suficientă”, iar 8% au oferit alte răspunsuri. Aceste rezultate servesc
drept argument pentru necesitatea de a lucra la individualizarea asistenţei
oferite, chiar dacă un asemenea efort este dificil de realizat.
Diagrama 4: Cum apreciaţi suportul pe care Asociaţia MOTIVAŢIE vi l-a oferit pentru a
vă găsi un loc de muncă?
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•

Printre necesităţile exprimate de către beneficiari, una frecvent întâlnită se
referă la servicii de orientare profesională şi de ghidare în carieră.
Ţinând cont de caracterul mai curând limitat al oportunităţilor ce li se oferă de
piaţa forţei de muncă, tinerii cu dizabilităţi – beneficiari ai proiectului – simt
nevoia de a beneficia de un asemenea suport. Aceasta ar permite să se
realizeze nu doar o informare / clarificare privind posibilităţile existente, dar şi
va permite îmbinarea mai reuşită a acestor posibilităţi cu preferinţele şi
aspiraţiile individuale.

•

O altă necesitate exprimată frecvent de către tinerii implicaţi în proiect se
referă la nevoia de beneficia de suport psihologic pentru a facă faţă, întrun
mod mai reuşit, provocărilor cu care se confruntă. O asemenea asistenţă
psihologică ar consolida încrederea în propriile forţe ale beneficiarilor şi ar
necesita, de asemenea, implicarea familiilor beneficiarilor pentru a fi mai
durabilă.

•

Beneficiarii proiectului, dar şi reprezentanţii angajatorilor intervievaţi, au
menţionat despre faptul că, la nivel de cadrul regulator, numărul de facilităţi
oferite angajatorilor este foarte modest. Acest fapt nu stimulează, întro măsură
suficientă, dorinţa organizaţiilor de a angaja tineri cu dizabilităţi. Existenţa unor
stimulente mai evidente (scutiri parţiale de impozite, alte beneficii) ar
determina mulţi angajatori să acorde o atenţie sporită posibilităţilor de a
implica în câmpul muncii beneficiari ai proiectului, inclusiv şi prin crearea de
condiţii optime pentru activitatea profesională.

•

Tot la relaţia beneficiarilor cu angajatorii se încadrează şi necesitatea de a
beneficia de un program mai flexibil de lucru. Desigur, aici este necesar de
abordat fiecare caz în parte, căci, precum am văzut mai înainte, situaţia
fiecărui (potenţial) beneficiar este foarte individuală, iar o flexibilitate sporită
din partea angajatorilor ar facilita realizarea unui nivel mai avansat de
integrare profesională, dar şi o performanţă mai sporită. Aceste beneficii sunt
în interesul tinerilor, dar şi al angajatorilor.
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•

În cele din urmă, beneficiarii simt o necesitate pronunţată privind informarea
şi educarea societăţii cu referire la situaţia tinerilor cu dizabilităţi, inclusiv în
domeniul angajării în câmpul muncii. O opinie exprimată frecvent se referă la
faptul că dacă ar exista iniţiative prin care reprezentanţii societăţii ar cunoaşte
despre necesităţile beneficiarilor, acest fapt ar contribui simţitor la modificarea
atitudinilor şi a practicilor existente, fapt care va facilita intergrarea, inclusiv
profesională, a tinerilor cu dizabilităţi în viaţa socială.

BARIERELE PE CARE LE ÎNTÂMPINĂ TINERII CU
DIZABILITĂŢI ÎN PROCESUL DE INTEGRARE SOCIOPROFESIONALĂ
La baza multor necesităţi ale tinerilor cu dizabilităţi, prezentate mai sus, sunt
dificultăţi şi provocări cu care se confruntă beneficiarii. În continuare sunt prezentate
aceste bariere, aşa cum sunt ele percepute de către principalele categorii de
stakeholderi:
•

În opiniile exprimate de către beneficiarii intervievaţi, dificultăţile privind
angajarea în câmpul muncii au o bază mai extinsă. Este vorba, în special de
accesibilitatea redusă, specifică multor instituţii, în special, atât la instituţiile
de învăţământ, cât şi la locul de muncă, transport, etc. Limitările în
posibilităţile de deplasare descurajează intenţiile de angajare, căci crează
dificultăţi suplimentarea ce necesită a fi depăşite zi de zi. Precum a relatat un
beneficiar: „Începând cu 2015 angajatorii au devenit mult mai deschişi. Vroiau
să mă angajeze însă ei nu aveau accesibilitate şi ei îşi cereau scuze pentru
asta”. La fel, accesibilitatea redusă este menţionată şi de către reprezentanţii
angajatorilor ca fiind o barieră majoră în angajarea tinerilor cu dizabilităţi:
„Dificultăţi cu accesibilitatea e o problemă majoră a angajatorilor, chiar dacă
sunt de acord să te angajeze”. Această situaţie este condiţionată, de cele mai
dese ori, de următoarele:
„Deseori, în clădirile care au fost construite acum zeci de ani, este imposibil
de schimbat proiectul. Noi încercăm să adaptăm. De exemplu, am reutilat
băile pentru persoanele cu dizabilități. Noile clădiri le-am utiliat cu ascensor
care permit accesul persoanelor cu dizabilități în clădirea de oficii. Avem
rampă, ușile s-au făcut glisante, precum și este asigurat loc de parcare.”
„... e complicat în cazul în care agenții economici închirază spațiile, atunci
proprietarii ar trebui obligați să construiască rampe și să ofere acces
persoanelor cu dizabilități.”
Continuînd ideea de mai sus privind accesibilitatea, pentru beneficiarii
proiectului – tinerii cu dizabilităţi - posibilităţile de angajare sunt foarte mult
dependente de posibilitatea obţinerii unor studii. De cele mai dese ori,
instituţiile deînvăţământ sunt foarte puţin accesibile, fapt care limitează
posibilităţile obţinerii unor studii avansate şi / sau în conformitate cu
preferinţele şi interesele individuale. Tot la acest capitol necesită a fi menţionat
caracterul limitat al accesibilităţii altor instituţii de care au nevoie beneficiarii
pentru a-şi perfecta variate acte (permisul de conducere, spre exemplu).

21

•

Puţini din numărul de tineri cu dizabilităţi au o pregătire profesională.
Pentru a obţine un job, este necesar ca beneficiarii să dispună de o anumită
calificare sau de un set de competenţe profesionale necesare, fapt care nu
întotdeauna este realizat. Exsită mai multe cauze ale acestei situaţii, printre
care accesibilitatea instituţiilor educaţionale, programe adaptate, etc. Este
evident că în cazul în care beneficiarii ar avea posibilitatea de a fi implicaţi în
oportunităţi sporite de a-şi dezvolta competenţele profesionale, şansele lor de
a deţine competenţe solicitate şi, respectiv, de a fi angajaţi, ar fi mult mai
mari.

•

Oportunităţi foarte limitate de angajare în mediul rural. Dacă în mun.
Chişinău situaţia, deşi lent, dar totuşi se îmbunătăţeşte, în mediul rural sunt
foarte puţine oferte de locuri de muncă, mai ales pentru persoane cu
dizabilităţi. Fiind mai anevoios să se deplaseze la distanţe mai mari şi în lipsa
condiţiilor ce ar asigura accesibilitatea suficientă, posibilităţile de angajare
pentru tinerii cu dizabilităţi din mediul rural sunt extrem de limitate.

•

Una din cele mai mari bariere se referă la relaţia cu ceilalţi colegi de muncă
care, adesea, îi tratează diferit. Nivelul modest de dezvoltare a unei culturi de
relaţionare şi a abilităţilor subdezvoltate de interacţiune cu persoanele cu
dizabilităţi constituie un impedimens important pentru beneficiari de a dori să
se angajeze în câmpul muncii. Precum s-a exprimat unul din beneficiarii
intevievaţi: „societatea încă nu este obişnuită” şi acest fapt necesită a fi
modificat.

•

La fel, unele practici şi cerinţe ale angajatorilor pot crea dificultăţi
aditionale. Astfel, unele din persoane cu dizabilităţi pot şi au dreptul să lucreze
doar 6 ore pe zi, dar, la angajatori, programul de muncă presupune fie 8, fie
12 ore de lucru pe zi. Nepotrivirea dintre posibilităţile beneficiarilor şi cerinţele
angajatorilor constituie o barieră semnificativă care reduce simţitor atât dorinţa
reprezentanţilor angajatorilor de de a implica persoane cu dizabilităţi, cât şi ale
celor din urmă de a se angaja.

•

Merită, de asemenea, menţionate şi cerinţele legale faţă de angajarea
persoanelor cu dizabilităţi. Astfel, chiar dacă legislația Republicii Moldova
susține angajarea persoanelor cu dizabilități, doar că ea nu conține mecanisme
efective de implementare ale acesteia. De exemplu, nu există un mecanism de
raportare a numărului de persoanele cu dizabilități angajate. În afară de
Inspecția Muncii nu sunt alte organe competente care să verifice dacă sunt
angajate persoanele cu nevoi speciale.
Tot aici poate fi menţionat şi faptul că legislația actuală discriminează pozitiv
persoanele cu dizabilități prin concediul de odihnă plătit (de 40 de zile pentru
gradul de dizabilitate I şi 32 de zile pentru gradul II, spre deosebire de
concediul de 28 de zile ce se oferă persoanei cu abilități depline), fapt care din
start îi demotivează pe angajatori să angajeze o persoană cu necesități
speciale. O altă discriminare pozitivă constă în faptul că Codul Muncii interzice
perioada de probă pentru persoanele cu dizabilități. În cazul în care se doreşte
angajarea calitativă a persoanelor cu abilități speciale, ar fi oportun să existe o
perioada de probă, timp în care atât persoana cât și angajatorul pot să decidă
dacă vor conlucra. Aceste prevederi au fost elaborate pentru a proteja
persoanele cu dizabilități, însă din altă perspectivă ele demotivează angajatorii.
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•

Insuficienţa de stimulente pentru angajatori constituie o altă barieră ce
necesită a fi luată în considerare. Astfel, spre exemplu, conform noilor
prevederi din 16 martie 2017 ale Codului Contravențional, articolul 56 1,
angajatorii pot fi amendați pentru refuzul de a angaja persoane cu dizabilități
sau pentru ne rezervarea locurilor de muncă pentru aceste persoane. Amenzile
respective se bazează pe prevederile Legii 60 privind incluziunea socială a
persoanelor cu dizabilități, art. 34, angajatorii care au mai mult de 20 de
angajați, ar trebui să rezerveze și să acorde 5% din numărul locurilor de
muncă pentru persoane cu dizabilități. Aspectul de sancţionare şi nu de
stimulare este evident.
Un alt exemplu, angajatorul care a creat un loc de muncă pentru una sau mai
multe persoane cu dizabilități locomotorii, are nevoie de resurse financiare
pentru acomodarea rezonabilă a spațiul de muncă și a procura echipamentele
necesare pentru persoane cu dizabilități. În cazul dat, rolul statului este să
intervină pentru a oferi aceste resurse financiare, fapt care ar stimula dorinţa
angajatorului de a implica persoane cu dizabilităţi.
În cele din urmă, o altă posibilă susținere din partea statului ar trebui să fie
compensarea orelor de muncă pe care persoanele cu dizabilități efectiv nu le
lucrează. Conform prevederilor Codului Muncii, persoana cu un grad de
dizabilitate sever lucrează maxim 6 ore pe zi în loc de 8 ore. Dar, angajatorul
este obligat să-i ofere salariu pentru 8 ore integral, deși a lucrat doar 6. În
acest caz, asistența din partea statului ar consta în achitarea celor două ore
nelucrate pe zi de persoanele cu dizabilități.

•

Mai toate barierele prezentate mai sus se referă la factori externi. Ar trebui,
însă, să menţionăm şi un important factor ce porneşte de la beneficiari şi care
merită a fi luat în considerare. Este vorba de încrederea modestă în
propriile forţe şi capacităţi ce este specifică, din păcate, multor tineri cu
dizabilităţi. Aceasta adesea cauzează lipsa de iniţiativă şi o atitudine mai
pasivă, de aştepare că îmbunătăţirea situaţiei personale ar trebui să fie grija şi
preocuparea altcuiva. Într-o astfel de situaţie, chiar şi implicarea, în calitate de
beneficiar, în iniţiative similare cu acest proiect, nu asigură rezultatele
aşteptate dacă nu exsită suficientă ambiţie şi efort orientat spre realizarea
schimbării dorite.

Evident, depăşirea acestor bariere complexe poate fi realizată prin eforturi consistente
pe mai multe planuri, fapt care ar urma să se realizeze prin variate iniţiative similare
cu proiectul evaluat. O parte din posibilele soluţii sunt prezentate la capitolul
recomandări.

ROLUL AUTORITĂŢILOR
Deşi, în ultimii ani, autorităţile centrale au lansat iniţiative de susţinere a persoanelor
cu dizabilităţi, inclusiv pe partea de angajare, totuşi, în general, beneficiarii consideră
că implicarea autorităţilor este încă modestă. Următoarele constatări pot fi formulate
în baza activităţilor de evaluare desfăşurate:
•

La nivel de minister există susţinere şi deschidere (în prezent Ministerul
Sănătăţi, Muncii şi Protecţiei Sociale, deşi cea mai mare parte a proiectului
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a fost implementată până la reorganizarea Givernului, când ministerul
responsabil era Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei). Cu toate
acestea, dificultăţile, resimţite de către organizaţia implementatoare şi, în
ultima instanţă, de către beneficiarii finali, apar la nivelele mai inferioare
ale ierarhiei instituţiilor de stat responsabile de acest domeniu. Astfel, în
mare parte, beneficiarii nu resimt o îmbunătăţire semnificativă a situaţiei
lor, fapt care îi determină pe mulţi să afirme că „autorităţile nu ne ajută
deloc”.
•

Există şi percepţii mai radicale conform cărora „statul pune bariere, nu
facilitează iniţiativa”. Astfel, spre exemplu, reprezentanţii „ANOFM nici nu
caută de lucru, sau oferă locuri de muncă care nu sunt potrivite profilului”.
În plus, există exemple de situaţii când, dorind să se angajeze în câmpul
muncii, beneficiarul este descurajat, spre exemplu, prin faptul că
reprezentanţii ANOFM fac referinţă la faptul că „oamenii cu acest grad de
invaliditate nu au voie să lucreze”. În baza acestor constatări, valoarea şi
importanţa iniţiativelor implementate de AMM capătă o nouă dimensiune.

•

O consecinţă oarecum pozitivă a acestui fapt duce la modificări,
deocamdată individuale, a percepţiei relaţiei dintre beneficiari şi instituţiile
de stat. În unele cazuri, aceasta duce la diminuarea aşteptărilor de la
reprezentanţii instituţiilor publice: „Eu nu am aşteptări de la stat. Unele
persoane cu dizabilități stau acasă şi aşteaptă ca statul să le ofere ceva. E
important atitudinea proprie pe care noi o avem”. Desigur, aceste opinii
exprimate de o parte din beneficiarii intervievaţi, nu ar trebui să servească
drept justificare pentru calitatea serviciilor oferite de către instituţiile de
stat, dar efectul orecum pozitiv ce constă în asumarea unei responsabilităţi
sporite pentru propriul destin este evident.

Este necesar de menţionat că percepţia conform căreia instituţiile de stat sunt puţin
implicate în îmbunătăţirea situaţiei persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv în domeniul
angajării, este răspândită aproape general şi este specifică nu doar beneficiarilor
proiectului, dar şi angajatorilor. Chiar dacă nu ţine de aria de responsabilitate a
proiectului evaluat, îndrăznim să lansăm opinia conform căreia ar fi benefic, pe viitor,
de lucrat la crearea / restabilirea încrederii beneficiarilor direcţi, dar şi a altor
stakeholderi, în instituţiile de stat şi a acţiunilor reprezentanţilor acestora.

IMPACTUL ASUPRA BANEFICIARILOR
Dincole de provocările şi dificultăţile cu care se confruntă beneficiarii – tinerii cu
dizabilităţi – în ceeace priveşte angajarea în câmpul muncii, în ultimii ani au fost
înregistrate şi îmbunătăţiri reale, datorate mai multor factori, inclusiv şi proiectului a
cărui evaluare este prezentată în acest raport. În continuare sunt prezentate cele mai
mari schimbări pozitive înregistrate, care ne determină să atestăm un trend pozitiv în
domeniul de intervenţie al proiectului:
•

Probabil, cea mai mare realizare o constituie faptul că au apărut şi au fost
dezvoltate servicii de orientare şi instruire profesională a tinerilor cu dizabilităţi.
Relativ recent acest lucru era greu de imaginat şi o asemenea schimbare
denotă o tendinţă ce necesită a fi amplificată în viitorul apropiat. Acest fapt a
condiţionat modificări de percepţie şi de comportament, atât printre beneficiari,
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cât şi printre reprezentanţii autorităţilor publice locale şi centrale. Cei din urmă
sunt implicaţi întrun mod mai activ în angajarea tinerilor cu dizabilităţi, inclusiv
prin pilotarea serviciului de angajare asistată, chiar dacă, precum a fost
menţionat mai sus, beneficiarul final încă nu resimte schimbări majore.
•

O realizare majoră se referă la introducerea oficială a termenului de “angajare
asistată”. Acest fapt este vizibil în Strategia naţională privind ocuparea forţei
de muncă pentru anii 2017–2021, adoptată în decembrie 2017 şi care prevede
implementarea unui regulament privind angajarea asistată, în proiectul Legea
cu privire la stimularea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj (ce
încă nu a fost aprobată, dar care se află în consultare cu reprezentanţii
societăţii civile), dar şi în prestarea serviciilor pentru persoane cu dizabilităţi pe
tot parcursul etapelor de integrare profesionala: informare, consiliere,
orientare, incadrare, monitorizare profesională.

•

Se atestă o modificare semnificativă la nivelul percepţiei şi disponibilităţii
agenţilor economici de a angaja tineri cu dizabilităţi. Astfel, reprezentanţii
companiilor cu care au fost realizate interviuri, au menţionat că „depinde de
competențele pe care le posedă și de ambiția acestora”. Desigur, angajatorii ce
manifestă o asemenea deschidere, investesc şi în crearea condiţiilor adecvate
pentru ca beneficiarii să beneficieze de acces la toate compartimentele şi
spaţiile din sediul companiei angajatoare. („De obicei, angajăm persoanele cu
dizabilități în serviciile de arhivare, completare. Am avut și la call centru.”)
Totodată, merită a fi menţionat şi faptul că această abordare nu presupune şi
înlesniri acordate prin diminuarea cerinţelor. Precum a fost menţionat de un
reprezentant intervievat al unui agent economic „Noi oferim șanse egale pentru
toți. Însă oricine care este angajat în compania noastră trece procesul standard
de selecție”. Este evident faptul că, deocamdată, acest fenomen nu este
general răspândit, dar trendul pozitiv constituie aspectul ce merită a fi
remarcat.

•

O altă schimbare majoră ce poate fi atestată în relaţia dintre angajatori şi
tinerii cu dizabilităţi angajaţi se referă la faptul că, în unele companii, sunt
create condiţii pentru dezvoltarea beneficiarilor. Astfel, în cadrul unei companii
cu care s-a colaborat pe parcursul implementării proiectului, responsabilul
intervievat a menţionat că „dacă [beneficiarul] are potential și dorință, noi
oferim un mentor pentru a-l instrui și pentru a-i asigura obținerea de abilități
de care va avea nevoie pentru poziția pentru care a fost angajat”. Desigur, la
fel ca şi în cazul schimbării menţionate mai sus, nu este vorba de un fenomen
răspândit, ci, mai degrabă, de cazuri izolate, dar care pot servi drepre exemple
şi pentru alte companii.

ASPECTE FORTE ŞI ASPECTE SLABE ALE PROIECTULUI
Prin realizarea activităţilor de evaluare a proiectului, au fost identificate atât aspectele
forte ale acestuia, cât şi cele slabe. În continuare acestea sunt prezentate fiind însoţite
de detalii explicative:
ASPECTE FORTE

ASPECTE SLABE
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•

Pe parcursul implementării proiectului au fost
create parteneriate cu mai mulţi angajatori din
sectorul privat.

•

S-au creat relaţii de colaborare şi s-a intensificat
conlucrarea cu instituţiile de stat responsabile de
dezvoltarea domeniului: ANOFM şi MSMPS.

•

Lansarea în circuit oficial a termenului “angajare
asistată”, precum şi promovarea şi includerea
acestuia în propuneri de lege conceptului.

•

Reprezentanţii
echipei
de
implementare
a
proiectului au utilizat un gard sporit de flexibilitate,
practicând o abordare individuală a beneficiarilor.

•

Această flexibilitate sporită din partea echipei
proiectului se manifestă şi în cazul potrivirii
profilului beneficiarului cu cerinţele postului de
muncă înaintat de către angajator.

•

Sporirea gradului de conştientizare a dificultăţilor
cu care se confruntă beneficiarii proiectului, realizat
prin implementarea activităţilor de mediatizare şi
promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

•

Specialişti formaţi şi certificaţi pentru oferirea
servicului de angajare asistată.

•

Implicarea tuturor stakeholderilor întrun efort
consolidad de depăşire a dificultăţilor de integrare
socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi.

•

Acoperirea lacunelor la nivel de continuitate a
integrării
socio-profesionale
a
tinerilor
cu
dizabilităţi prin oferirea serviciilor de angajare
asistată.

•

Nu a fost deocamdată
elaborată o abordare
strategică, există mai
mult planuri pe termen
scurt şi mediu.

•

Ţinând cont de natura
proiectului, o estimare
detaliată a riscurilor ar
fi fost necesară, mai
ales când este vorba
de decizii ce sunt la
discreţia
structurilor
publice.

•

Implicarea, în calitate
de beneficiari, în mare
parte a persoanelor cu
dizabilităţi din mun.
Chişinău şi suburbiile
acestuia şi mai puţin a
celor din regiunile ţării.
Chiar dacă acest lucru
nu a fost planificat în
cadrul
proiectului,
nevoia acută de a
extinde
activităţile
proiectului şi în regiuni
este acută.

IMPACT ŞI DURABILITATE
Deşi imediat după finalizarea proiectului este deocamdată dificil de adus argumente şi
probe în favoarea impactului şi durabilităţii proiectului, căci e nevoie de mai mult timp
pentru a urmări schimbările produse, totuşi putem întrezări anumite premise ale
acestora care, cu o anumită doză de probabilitate, se vor adeveri în viitor.
•

Dezvoltarea unui serviciu profesionist („Angajare asistată”) şi crearea
premiselor pentru integrarea acestuia în abordările practicate de reprezentanţii
ATOFM. Chiar dacă preluarea formală a acestui serviciu în baza unui
regulament / ghid încă se lase aşteptată, există motive de a considera că
aceasta se va întîmpla întrun viitor apropiat. Desigur, aceasta va constitui
elementul cel mai important al durabilităţii ce va asigurată.

•

Pe parcursul implementării activităţilor proiectului au fost consolidate
capacităţile reprezentanţilor AOFM prin activităţi de instruire şi oferire de
support metodologic. Chiar dacă, în cadrul AOFM se înregistreză o fluctuaţie

26

semnificativă a personalului, suportul de curs care a fost elaborat şi oferit este
de o calitate înaltă şi poate fi utilizat şi de alţi specialişti.
•

Colaborarea cu angajatorii, ce înregistrează o dinamică în creştere,
constituie un alt aspect al durabilităţii proiectului evaluat. Se pare că asistăm la
crearea unor noi (necunoscute în mediul socio-economic de la noi) abordări ale
relaţiei dintre angajatori şi persoanele cu dizabilităţi. Desigur, nu este un
proces răspândit, dar schimbările ce se atestă la o scală tot mai largă sunt
încurăjătoareşi servesc drept model şi pentru alţi agenţi economici.

•

Grad sporit de conştientizare şi tendinţa pozitivă de modificare a
comportamentelor în cazul beneficiarilor – tinerii cu dizabilităţi. Exemple
pozitive de depăşire a pasivităţii şi sporirea încrederii în propriile forţe
constituie aspecte ale impactului ce se vor manifesta pe termen lung şi, de
asemenea, vor avea un efect multiplicator considerabil.

Aceste aspecte, fiind cultivate şi dezvoltate pe parcursul implementării proiectului, vor
avea o influenţă pozitivă ce nu va putea fi neglijată şi, în mod cert, vor contribui la
implementarea unor iniţiative viitoare în domeniul angajării persoanelor cu dizabilităţi.
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CONCLUZII
În baza activităţilor de evaluare realizate, precum şi a constatărilor formulate şi
prezentate mai sus, putem elabora următoarele concluzii provind realizarea proiectului
„Abilitarea social-economică şi incluziunea tinerilor cu dizabilităţi în câmpul muncii”,
acestea fiind prezentate în continuare:
•

Proiectul se caracterizează printr-un grad inalt de realizare a obiectivelor şi
rezultatelor planificate. Echipa responsabilă de implementarea proiectului s-a
menţinut de abordarea generală şi logica planificată a proiectului, precum şi de
planul operaţional. Modificările care au fost operate au fost agreate cu
reprezentanţii donatorilor şi denotă flexibilitatea abordării în dependenţă de
evoluţia factorilor de ordin extern.

•

Există date ce ne determină să menţionăm durabilitatea avansată a proiectului
şi efectul pe termen lung pe care activităţile proiectului îl vor avea asupra
principalelor categorii de beneficiari. Desiguri, impactul ar fi fost şi mai mare în
cazul în care, la nivelul structurilor teritoriale de ocupare a forţei de muncă ar fi
fost implementată abordarea „Angajarea Asistată”.

•

Un element crucial al proiectului îl constituie faptul că tineri cu dizabilităţi au
devenit mai motivaţi de a se integra în cîmpul muncii. Astfel, în baza experienţei
proiectului au fost documentate studii de caz ce vor servi în continuare drept
exemple şi surse de inspiraţie pentru beneficiarii ce au o atitudine mai sceptică
/ pasivă. Prin desfăşurarea diferitor activităţi ale proiectului - expoziţii,
traininguri, participarea la forum-uri, etc. - tinerii au căpătat o mai mare
încredere în forţele proprii, achiziţie valoroasă pe termen lung.

•

Dezvoltarea partneriatelor cu variaţi agenţi economici crează premize pentru
extinderea acestui tip de colaborare asupra altor angajatori, interesul acestora
pentru implicarea beneficiarilor fiind în creştere.

•

Prin activităţile realizate şi prin rezultatele obţinute s-au consolidat continuu şi
capacităţile AMM şi a reprezentanţilor organizaţiei. Acest fapt va genera efecte
pozitive pe termen lung, atât principalele categorii de beneficiari, cât şi pentru
implementator. În aceiaşi ordine de idei poate fi menţionată şi înteţirea şi
aprofundarea colaborării cu structurile guvernamentale (ANOFM, MSMPS,
MECC), fapt care crează un important potenţial ce poate fi valorificat şi în viitor,
la implementarea următoarelor iniţiative / proiecte.

•

Profesori ai instituţiilor de învăţământ interesate şi motivate să promoveze şi să
integreze in procesul de studii tineri cu dizabilităţi

•

În 2017, în urma mai multor acțiuni de advocacy, AMM în parteneriat cu
reprezentanții MSMPS, ANOFM, alte organizaţii a societății civile, cu susținerea
nemijlocită a IM Swedish Development Partner, conceptul de Angajare Asistată
a fost inclus pentru prima dată în Strategia Națională de Ocupare a Forței de
Muncă” şi în proiectul de Lege cu privire la Stimularea ocupării forței de muncă
și a asigurarea de șomaj, precum și prevăzute facilități de stimulare a
angajatorilor – rezultat care va facilita incluziunea socială și angajarea în câmpul
muncii a persoanelor cu dizabilități.
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RECOMANDĂRI PENTRU PROGRAMUL „ANGAJARE
ASISTATĂ”
Dincolo de faptul, constatat prin activităţile de evaluare, că mai toţi stakeholderii
intervievati au demonstrat un grad înalt de satisfacţie în urma colaborării cu AMM, pot
fi identificate un şir de recomandări de care să se ţină cont în continuare. Acestea sunt
prezentate în continuare:
•

Este critic important ca iniţiative bine structurate în domeniul angajării tinerilor
/ persoanelor cu dizabilităţi să continue. Acest fapt a fost exprimat de toţi
stakeholderii, utilitatea şi necesitatea proiectelor în acest domeniu fiind un fapt
evident. Este evidentă creşterea responsabilităţii, dar şi a interesului, agenţilor
economici a implica persoane cu dizabilităţi în activitatea economică şi acest
fapt necesită a fi exploatat în continuare.

•

În acest context, o importanţă deosebită urmează a fi acordată activităţilor
de socializare. Este important ca beneficiarii să se simte integraţi în viaţa
socială şi organizarea, la o scală mai extinsă, a activităţilor de socializare, ar
contribui simţitor la realizarea acestui deziderat. Astfel, viitoarele iniţiative
urmează să se focuseze, întro măsură mai mare, asupra dezvoltării
competenţelor sociale ale beneficiarilor şi asupra sporirii posibilităţilor de
integrare a acestora, indiferent de obstacolele interne şi externe.

•

Ult aspect care necesită a fi păstrat şi amplificat se referă la instruirea
persoanelor cu dizabilităţi. Precum am văzut mai sus, unul dintre
obstacolele majore în asigurarea angajării tinerilor du dizabilităţi îl constituie
pregătirea profesională insuficientă. Totodată, a fost remarcat faptul că
variatele tipuri de activităţi de dezvoltare un impact pozitiv nu doar asupra
beneficiarilor direcţi, dar şi asupra altor categorii de stakeholderi (angajatori,
reprezentanţi ai autorităţilor, etc.) şi acesta este un argument important pentru
continuarea acestor activităţi. Asemenea activităţi de instruire urmează a fi
realizate pentru dezvoltarea următoarelor aspecte:
o
o
o

Dezvoltarea competenţelor sociale (relaţionare, comunicare, etc.);
Consolidarea încrederii în propriile capacităţi, depăşirea sindromului de
„victimizare” şi a tendinţei „de a aştepta” eforturi din partea altora;
Dezvoltarea competenţelor de ordin profesional, necesare pentru
obţinerea unor calificări ce urmează a fi recunoscute de către
angajatori.

Desigur, aici este necesară o conlucrare mai profundă cu variate instituţii
educaţionale, profesionale şi superioare, dar şi cu cele private.
•

Orientarea profesională a beneficiarilor constituie un element cheie ce
necesită a fi abordat. Deşi este prezent în cadrul programului, este necesar de
extins activităţile de ghidare în carieră a tinerilor cu dizabilităţi. Desigur, ideal
ar fi ca acest tip de activităţi să fie realizate în instituţii educaţionale inclusive,
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unde nu exsite diferenţe între beneficiari şi non-beneficiari. Din această cauză,
o conlucrare mai intensă cu instituţiile educaţionale ar fi extrem de benefic.
Este posibil ca asemenea servicii de orientare profesională şi ghidare în carieră
să fie realizate prin aceleaşi iniţiative prin care se organizează şi traininguri,
pentru tinerii cu dizabilităţi, pentru pentru schimbarea atitudinii şi,
respectiv, a comportamentului. Este vorba, în special, de depăşirea tendinţei
de a se autovictimiza şi de a practica o abordare pasivă a oportunităţilor
existente, chiar dacă numărul acestora este foarte modest.
•

Pornind de la ideea mentionată mai sus şi plasând-o întrun cadru mai larg, este
necesar de dezvoltat mai multe tipuri de activităţi ce ar presupune
participarea tinerilor cu dizabilităţi. Deoarece implicarea mai intensă în
variate activităţi contribuie semnificativ la depăşirea unei abordări pasive a
propriei vieţi şi serveşte drept surse de inspiraţie şi pentru alţii, este necesar ca
spectrul de activităţi realizate cu participarea nemijlocită a beneficiarilor să fie
lărgit în continuare. Aceasta ar presupune, spre exemplu, înregistrarea şi
distribuirea, la o scala mai largă, a istoriilor de succes şi a exemplelor pozitive
care ar servi drept surse de inspiraţie pentru cei ce simt o asemenea nevoie.

•

Pentru ca abordarea „Angajare Asistată” să fie aprobată şi implementată la
nivel de instituţii de stat (ATOFM), este necesar, precum a fost menţionat
anterior, ca să fie implementate regulamente oficiale şi mecanisme de
monitorizare. Acest fapt indică asupra necesităţii de a lucra mai mult pe
dimensiunea lobby şi advocacy, astfel încât să se asigure o integrare a noilor
abordări în practicile structurilor de stat şi, respectiv, o durabilitate a
schimbărilor implementate prin intermediul programului.

•

Un aspect ce necesită a fi dezvoltat în continuare se referă la nevoia de a oferi,
la o scală mai extinsă, suport metodologic celor ce interacţionează,
conlucrează şi relaţionează cu persoane cu dizabilităţi. Activităţile de
evaluare a proiectului au relevat faptul că o parte a rezistenţei de a implica mai
activ beneficiarii proiectului reiese şi din lipsa unor instrumente de relaţionare
şi / sau necunoşterea unor procedee de interacţiune cu persoanele cu
dizabilităţi. Această incompetenţă necesită a fi depăşită şi rolul primar în
aceaste le revine unor organizaţii precum AMM. Lansarea, publicarea şi
distribuire unor ghiduri, video-uri, etc. din categoria „cum să ...” ar ajuta
variate categorii de stakeholderi (angajatori, colegi de serviciu, etc) să
cunoască şi să aplice procedee de interacţiune eficiente, fapt care ar fi şi spre
beneficiul persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv.

•

Realizarea de mijloace informaţionale orientate spre promovarea
experienţelor de succes necesită a fi amplificată ca parte a eforturilor de
educare a societăţii. În acest sens este necesar de abordat pro-activ
colaborarea cu variate surse mass media, astfel încât, precum s-a exprimat o
persoană intervievată, „la TV să fie oferite emisiuni de sensibilizare, de
promovare a comportamentului cu aceste persoane. Să fie prezentate
problemele sociale, printer care și incluziunea persoanelor cu dizabilități.”.
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RECOMANDĂRI PENTRU PROIECTELE VIITOARE
Pe lângă recomandările formulate mai sus şi care se referă la programul „Angajare
Asistată”, realizat de AMM, prezentăm mai jos un şir de recomandări ce se referă la
alte proiecte / iniţiative ce vor fi (posibil) implementate de organizaţii active în acest
domeniu. Aceste recomandări au un caracter mai larg şi se referă, cu precădere, la
crearea unor condiţii mai favorabile în mediul extern, atît de necesare pentru
asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.
•

Deşi, în ultimii ani, cadrul normativ a fost îmbunătăţit prin Legea nr. 60-XIX din
30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi,
promovarea în continuare a reglementărilor legislative rămâne a fi o
prioritate pentru iniţiativele în domeniu. A fost prezentat mai sus traseul dificil
şi nefinalizat încă al introducerii regulamentului privind „Angajarea Asistată” de
care ar trebui să se conducă reprezentanţii ATOFM, efort ce necesită a fi
continuat şi aplificat. Orice schimbare dorită necesită a fi clădită pe o bază
legislativă solidă pentru asigurarea durabilităţii, iar modificările atitudinale şi
comportamentate vor urma, chiar dacă mai lent decât se doreşte.

•

Cele expuse mai sus ne determină să recomandăm implicarea mai activă în
activităţi de lobby şi advocacy, realizate pe multiple dimensiuni, inclusiv
prin iniţiative comune realizate de platforme formate din organizaţii active în
domeniu. Este necesar de creat condiţii prin care reprezentanţii autorităţile
sunt „constrânşi” nu doar de priorităţile politicilor sociale (realizate în contextul
apropierii de normele UE), dar şi eforturile conjugate ale ONG-urilor, care
aurmează să-şi asume intrun mod mai pronunţat rolul de „watchdog” şi de
promotor al schimbărilor legislative.

•

În pofida faptului că tot mai multe companii sunt dispuse să angajeze persoane
cu dizabilităţi şi să le creeze condiţii propice de muncă, totuşi, numărul
acestora este destul de modest şi vizează doar companiile lider în domeniul lor
de activitate. Per general, situaţia încă nu este suficient de favorabilă şi din
acest motiv este necesar de contribuit la crearea unor facilităţi adiţionale
pentru angajatori, astfel încât să le stimuleze dorinţa de a angaja beneficiari
la o scală mai largă. O aşteptare a angajatorilor explicit formulată se referă la
faptul că ar fi benefic dacă politicile de stat ar veni şi cu facilităţi şi stimulente,
dar nu doar cu înaintarea de obligaţii către angajatori.
Printre asemenea stimulente ar putea fi următoarele:
o

Facilităţi fiscale în cazul angajării unui anumit număr sau procent de
persoane cu dizabilităţi. De acest tip de facilităţi ar trebui să beneficieze
atât angajatorii, pe de o parte, cât şi persoanele cu dizabilităţi (pe
partea impozitului pe venit personal);

o

Subsidarea cheltuielilor de procurare a echipamentelor şi de renovare /
adaptare a facilităţilor fizice în sensul accesibilizării birourilor şi a
spaţiilor de lucru;

o

Subsidarea cheltuielilor pentru instruirea / (re)calificarea beneficiarilor,
dar şi a celorlalţi angajaţi pentru dezvoltarea competenţelor de
interacţiune şi relaţionare.
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De asemenea, din datele colectate prin activităţile de evaluare realizate, pot fi
deduse câteva posibile stimulente adiţionale pentru angajatori, aplicarea cărora
ar contribui semnificativ la o rată mai mare a angajării beneficiari:
o

Susţinerea metodologică. Desigur, pentru ca angajatorii mai uşor să
accepte angajarea personelor cu dizabilităţi, este necesar ca
reprezentanţii acestora să beneficieze de asistenţă de ordin metodologic
pentru a promova o cultură de acceptare şi încurajare în cadrul
organizaţiilor pe care le reprezintă.

o

Promovarea practicilor pozitive. Pentru ca angajarea persoanelor cu
dizabilităţi să devină un fenomen mai răspândit, este important ca să fie
cunoscute practicile pozitive deja existente. Aceasta va duce la
realizarea dorită a percepţiilor predominante şi la dezvoltarea unei
culturi mai mult orientate spre integrarea persoanelor cu dizabilităţi în
viaţa socială.

În acest context să nu uităm că şi instituţiile publice sunt angajatori şi ar
necesar de solicitat ca aceste instituţii să servească drept exemplu pentru
angajatorii privaţi.
•

Intentificarea activităţilor de sensibilizare şi informare a societăţii
constituie o altă prioritate ce necesită a fi luată în considerare. Chiar dacă în
ultimii ani s-a înregistrat o creştere a gradului de percepere a dificultăţilor cu
care se confruntă persoanele cu dizabilităţi, iar receptivitatea din partea
angajatorilor, precum am văzut anterior, a crescut considerabil, este necesar
de amplificat activităţile ce sunt orientate spre crearea unei percepţii adecvate
a implicării beneficiarilor proiectului în viaţa societăţii.
Necătând la multiplele iniţiative în acest domeniu ce sunt implementate de
variate organizaţii (preponderent neguvernamentale), este necesar de
intensificat acţiunile de informare şi sensibilizare, inclusiv prin implicarea altor
stakeholderi, cum ar fi angajatori, autorităţi publice, influenceri, etc.

•

În continuarea unei idei exprimate mai înainte, este necesar de asigurat
condiţii prin care procesul de incluziune socială să fie promovat în
continuare începând cu şcoala. Precum a fost penţionat de un reprezentant
al unui stakeholder al proiectului „Mai întâi de toate e nevoie ca atunci când se
promovează educația incluzivă, să se lucreze cu profesorii, care să fie pregătiți
în acest sens, cu părinții (societatea)”. O parte a dificultăţilor de angajare şi
integrare cu care se confruntă tinerii cu dizabilităţi se datorează atitudinilor,
valorilor şi comportamentelor deja formate ale celor cu care interacţionează
beneficiarii. Acesta este un argument în plus pentru ca mai multe iniţiative în
acest domeniu să se desfăşoare în cadrul instituţiilor educaţionale.

Lista acestor recomandări nu pretinde a fi exhaustivă. Totodată, suntem convinşi că a
le lua în considerare pentru conceperea, planificarea şi implementarea unor proiecte
viitoare, atât de către AMM, sau şi de către alte organizaţii active în domeniu, ar crea
condiţii favorabile pentru o abilitare mai accentuată a tinerilor cu dizabilităţi şi pentru
o integrare sporită a beneficiarilor în viaţa socială.

32

Anexa 1

LISTA INTERVIURILOR
NUME/PRENUME

INSTITUŢIA

FUNCTIA
Specialist principal,
responsabil persoane
vulnerabile

1. Maricica Răilean

ANOFM

2. Ion Stîngaci

ANOFM

Şef adjunct

3. Vasile Cușcă

Ministerului Sănătăţii,
Muncii şi Protecţiei Sociale

Şef departament politici
pentru persoane cu
dizabilități –

4. Maia Antoniu

Şcoala profesională Nr. 11

Director

5. Alexandra Safronova

Centru Internațional de
Training și Dezvoltare
Profesională

6. Galina Climov

AOPD

Director

7. Vitalie Meșter

Centrul de Asistență
Juridică pentru Persoane
cu Dizabilități,

Director executiv

8. Veaceslav Luca

IM Swedish Development
Partner

Ofiţer de program

9. Diana Borodin

LINELLA S.R.L.

Manager recrutare

10. Svetlana Bodaci

ÎM „MOLDCELL”

Manager resurse umane

11. Diana Bragarenco

Beneficiar al proiectului

12. Oleg Şevcenco

Beneficiar al proiectului

LISTA DISCUŢIILOR FOCUS-GRUP
Data

Grup tinţă

Număr persoane
participante

02.12.2017

Tineri cu dizabilităţi beneficiari ai proiectului

9 persoane

14.12.2017

Tineri cu dizabilităţi beneficiari ai proiectului

10 persoane
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