Rezultatele așteptate/finale în urma
implementării proiectului:
•
7000 de persoane cu
dizabilități vor beneficia de
servicii
de
informare
și
consiliere în vederea angajării
din partea ANOFM;
• 200 de angajatori vor primi
subvenţie pentru adaptarea
rezonabilă a
spațiilor de
muncă pentru a răspunde
nevoilor
persoanelor
cu
dizabilităţi;
• Pentru 200 de persoane cu
dizabilități nou angajate, nonNEET, angajatorii vor primi
subvenţie în conformitate cu
prevederile Legii nr. 76/2002;
• Cel puţin 700 de persoane
cu dizabilităţi care beneficiază
de voucher vor fi încadrate pe
piaţa muncii.

Aprob
Ionuț Ciprian Dinu
Manager de proiect

Buletin informativ - Iunie 2020
FACILITAREA INSERȚIEI PE PIAȚA MUNCII A PERSOANELOR CU
DIZABILITĂȚI
Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilități, Copii și Adopții, în parteneriat cu Agenția
Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, implementează
proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor
cu dizabilități”, Cod MySMIS2014+: 130164, proiect cofinanțat
în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020,
Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul
specific 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor
inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii
vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor
cu nivel redus de educație. Durata proiectului este de 36 luni,
iar obiectivul general este reprezentat de asigurarea accesului
persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți,
la mediul fizic, informațional și comunicațional, în vederea
creșterii șanselor de ocupare și a ponderii persoanelor cu
dizabilități angajate pe piața liberă a muncii.
I. Rezultate ale proiectului înregistrate în perioada
22.10.2019 - 30.06.2020:

- 58 de vouchere au fost emise și transmise DGASPC-urilor spre a fi distribuite beneficiarilor;
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- 27 de cereri de acordare a voucherului au fost respinse;
- 58 de angajamente ale beneficiarilor de a nu înstrăina produsul achiziționat în baza voucherului;
- 44 de audiențe telefonice acordate persoanelor cu dizabilități cu privire la modalitatea prin care
pot să beneficieze de voucher, care sunt documentele necesare, care sunt instituțiile cărora se pot
adresa;
- a fost actualizată lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii
de acces pe site-ul www.andpdca.gov.ro, incluzând, în prezent, un număr de 10 furnizori;
- s-a continuat contactarea asociațiilor presoanelor cu dizabilități în vederea realizării și dezvoltării
grupurilor de contact pentru transmiterea buletinelor informative;
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Data de începere a proiectului: 23.05.2019 Data de finalizare a proiectului: 23.05.2022
Valoarea totală a proiectului 111.978.816,40 lei din care 94.549.862,89 lei cofinanțare UE.

Invităm persoanele cu dizabilități, șomere şi inactive non – NEET (inclusiv studenți și
persoane cu pensie de invaliditate cu drept de muncă) să se adreseze agențiilor județene de
ocupare a forței de muncă pentru a beneficia de oportunitățile din cadrul proiectului.
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Facilitarea inserției pe piața muncii a
persoanelor cu dizabilități
Autoritatea Naţională pentru Drepturile
Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii și Adopții
B-dul Ghe. Magheru nr. 7, Sector 1, Bucureşti

Tel: 021 3153633, 021 3153630, 021 3100789,
021 3100790
Fax: 021 3127474

web : http://andpdca.gov.ro/web/desprenoi/programe-si-strategii/facilitarea-insertieipe-piata-muncii-a-persoanelor-cu-dizabilitati/

Email:contact@andpdca.gov.ro
Pagina Web: www.andpdca.gov.ro

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și
Adopții în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
implementează Proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu
dizabilități”, Cod MySMIS2014+: 130164.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea accesului persoanelor
cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informațional
și comunicațional, în vederea creșterii șanselor de ocupare și a ponderii
persoanelor cu dizabilități angajate pe piața liberă a muncii.
Proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020,
Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.1. Creșterea
ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă
durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor
cu nivel redus de educație.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Decembrie 2019

Întocmit,
Horațiu Ludu Cristinel
Responsabil comunicare
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