
  
Abilitati persoanle cu dizabilitati!Abilitati persoanle cu dizabilitati!

Integrarea prin muncă – de la teorie la Integrarea prin muncă – de la teorie la 
faptefapte

Consiliul judetean ClujConsiliul judetean Cluj
Directia Generala de Asistenta Directia Generala de Asistenta 
Sociala si protectia copiluliSociala si protectia copiluli



Direcţia generală de asistenţă socială şi Direcţia generală de asistenţă socială şi 
protecţia copilului este instituţia publică aflată protecţia copilului este instituţia publică aflată 
sub autoritatea  Consiliului Judeţeansub autoritatea  Consiliului Judeţean

Direcţia generală de asistenţă socială şi Direcţia generală de asistenţă socială şi 
protecţia copilului, are rolul de a asigura la nivel protecţia copilului, are rolul de a asigura la nivel 
judeţean  aplicarea politicilor şi strategiilor de judeţean  aplicarea politicilor şi strategiilor de 
asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, 
familiei, persoanelor singure, persoanelor familiei, persoanelor singure, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a 
oricăror persoane aflate în nevoie. oricăror persoane aflate în nevoie. 
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 Obiectivul central al strategiei Direcţiei Generale Obiectivul central al strategiei Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj 
şi al planului de acţiune în domeniul incluziunii şi al planului de acţiune în domeniul incluziunii 
sociale în concordanţă cu cel  prevăzut în sociale în concordanţă cu cel  prevăzut în 
Programul Naţional de reforme se referă la Programul Naţional de reforme se referă la 
asigurarea unei funcţionări a societăţii şi  pieţei asigurarea unei funcţionări a societăţii şi  pieţei 
muncii favorabile incluziunii active a grupurilor muncii favorabile incluziunii active a grupurilor 
vulnerabile.vulnerabile.

   Modernizarea sistemului de protecţie socială Modernizarea sistemului de protecţie socială : : 
prin reformarea acestuia s-a dorit si se doreşte prin reformarea acestuia s-a dorit si se doreşte 
crearea unui sistem adecvat care să sprijine crearea unui sistem adecvat care să sprijine 
toate persoanele aflate în dificultate.toate persoanele aflate în dificultate.
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   Lupta împotriva sărăciei şi excluziunii sociale Lupta împotriva sărăciei şi excluziunii sociale 
continuă să fie una din priorităţile judeţene .continuă să fie una din priorităţile judeţene .

   În acest sens în ultimii ani  au fost  continuate  În acest sens în ultimii ani  au fost  continuate  
eforturile pentru implementarea strategiilor de eforturile pentru implementarea strategiilor de 
promovare a incluziunii sociale a persoanelor promovare a incluziunii sociale a persoanelor 
defavorizate prin încurajarea acestora de a defavorizate prin încurajarea acestora de a 
participa activ în societate şi pe piaţa muncii.participa activ în societate şi pe piaţa muncii.

 S-a  acordat o atenţie deosebită evitării creării S-a  acordat o atenţie deosebită evitării creării 
dependenţei de primirea prestaţiilor sociale şi dependenţei de primirea prestaţiilor sociale şi 
se va acţiona spre încurajarea persoanelor se va acţiona spre încurajarea persoanelor 
vulnerabile de a-şi găsi un loc activ în societate.vulnerabile de a-şi găsi un loc activ în societate.

 „„Activarea socială” ca mijloc de reintegrare a Activarea socială” ca mijloc de reintegrare a 
persoanelor defavorizate este o noţiune care persoanelor defavorizate este o noţiune care 
trebuie să fie înţeleasă de cetăţeni dar şi de trebuie să fie înţeleasă de cetăţeni dar şi de 
către profesionistii din sistem şi asta nu se către profesionistii din sistem şi asta nu se 
poate realiza decât prin servicii de informare şi poate realiza decât prin servicii de informare şi 
conştientizare privind avantajele unei asemenea conştientizare privind avantajele unei asemenea 
abordări.abordări.
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 În ceea ce priveşte domeniul incluziunii sociale, În ceea ce priveşte domeniul incluziunii sociale, 
eforturile au fost şi vor fi concentrate  pe eforturile au fost şi vor fi concentrate  pe 
implementarea efectivă a strategiilor sectoriale din implementarea efectivă a strategiilor sectoriale din 
domeniu care au ca scop creşterea calităţii vieţii domeniu care au ca scop creşterea calităţii vieţii 
diferitelor grupuri vulnerabile, şi anume: tinerii diferitelor grupuri vulnerabile, şi anume: tinerii 
care părăsesc centrele de plasament, persoanele care părăsesc centrele de plasament, persoanele 
vârstnice, persoanele cu handicap, copiii aflati în vârstnice, persoanele cu handicap, copiii aflati în 
dificultate, etc. dificultate, etc. 

 Totodată, în această perioadă s-a încercat Totodată, în această perioadă s-a încercat 
identificarea şi  dezvoltarea de  instrumente de identificarea şi  dezvoltarea de  instrumente de 
monitorizare si evaluare a rezultatelor obţinute monitorizare si evaluare a rezultatelor obţinute 
urmare implementării acestor strategii si care vor urmare implementării acestor strategii si care vor 
putea asigura o  măsurare şi evaluare  eficientă  a putea asigura o  măsurare şi evaluare  eficientă  a 
eficacitaţii măsurilor realizate.eficacitaţii măsurilor realizate.

 Astfel în cursul anilor  2008- 2009 un obiectiv Astfel în cursul anilor  2008- 2009 un obiectiv 
prioritar al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială prioritar al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Cluj a fost facilitarea şi Protecţia Copilului Cluj a fost facilitarea 
accesului la resurse, drepturi si serviciiaccesului la resurse, drepturi si servicii

dsfgsdfbdsfgsdfb



ProiectProiect::  
Abilitiati Abilitiati 

persoanele cu persoanele cu 
dizabilitati !dizabilitati !

Integrarea Integrarea 
prin muncă – prin muncă – 
de la teorie de la teorie 

la faptela fapte

Buget: Buget: 96.8596.8544 € €

Durata: Durata: 18 luni (Januarie  2007- Julie 2008)18 luni (Januarie  2007- Julie 2008)

Implementat: Implementat: in partneriat cu  Estuar (ONG cu  15 in partneriat cu  Estuar (ONG cu  15 
omeniul sanatatii mentale) omeniul sanatatii mentale) 

Finantat  de : Finantat  de : PHARE 2004 /  Program pentru servicii PHARE 2004 /  Program pentru servicii 
sociale sociale 

Alte proiecte implementate in parteneriat : Alte proiecte implementate in parteneriat : 

  impreuna spre integrare (2004 – 2005)impreuna spre integrare (2004 – 2005)
Locul meu e langa tine (2005 - 2006)Locul meu e langa tine (2005 - 2006)

Sustinut : Consiliul Judetean Sustinut : Consiliul Judetean  Cluj pentru o perioada de   Cluj pentru o perioada de  
3 ani  (Iulie  2008 – Iulie 2011)  3 ani  (Iulie  2008 – Iulie 2011)  



ProiectProiect::  
Abilitiati Abilitiati 

persoanele cu persoanele cu 
dizabilitati !dizabilitati !

Integrarea Integrarea 
prin muncă – prin muncă – 
de la teorie de la teorie 

la faptela fapte

Total buget: Total buget: 96.8596.8544 € €

8100; 8%

11398; 12%

31086; 33%

21600; 22%
15630; 16%

9040; 9%

Salarii
Utilitati si intretinere
Materiale de lucru , consiliere si activitati terapeutice 
Echipamente electronice si furnituri
Materile promotionale(brosuri,invitatii) 
Alte cheltuieli(transport, servicii financiare)



ProiectProiect::  
Abilitiati Abilitiati 

persoanele cu persoanele cu 
dizabilitati !dizabilitati !

Integrarea Integrarea 
prin muncă – prin muncă – 
de la teorie de la teorie 

la faptela fapte

Grup tinta: Grup tinta: 
 50  de adulti cu dizabilitati psihice si 50  de adulti cu dizabilitati psihice si 

probleme de sanatatte mintala din Cluj si probleme de sanatatte mintala din Cluj si 
imprejurimi:imprejurimi:

Actori sociali implicati  Actori sociali implicati  

 Angajatori din Angajatori din Cluj-NapocaCluj-Napoca  si  si 
imprejurimi(maxim 100)imprejurimi(maxim 100)

 Familiile beneficiarilor (25 persoane)Familiile beneficiarilor (25 persoane)
 Adulti cu dizabilitati psihice si Adulti cu dizabilitati psihice si 

probleme de sanatate mintalaprobleme de sanatate mintala   altii  altii 
decat beneficiarii ddecat beneficiarii directiirecti

 Alti profesionisti din comunitate Alti profesionisti din comunitate 



ProiectProiect::  
Abilitiati Abilitiati 

persoanele cu persoanele cu 
dizabilitati !dizabilitati !

Integrarea Integrarea 
prin muncă – prin muncă – 
de la teorie de la teorie 

la faptela fapte

 Obiectiv general: Obiectiv general: 
 Dezvoltarea de servicii sociale în domeniul Dezvoltarea de servicii sociale în domeniul 

sănătăţii mintale în conformitate cu sănătăţii mintale în conformitate cu 
prevederile Planului Naţional de Dezvoltare şi prevederile Planului Naţional de Dezvoltare şi 
politicile naţionale de coeziune economică şi politicile naţionale de coeziune economică şi 
socială în linie cu politicile şi practicile Uniunii socială în linie cu politicile şi practicile Uniunii 
Europene.Europene. 
Obiectiv 1Obiectiv 1. . 

          IInstruirea / împuternicirea unui număr de 50 nstruirea / împuternicirea unui număr de 50 
de adulţi cu probleme de sănătate mintală din de adulţi cu probleme de sănătate mintală din 
comunitatea clujeană pentru piaţa de muncă comunitatea clujeană pentru piaţa de muncă 
deschisădeschisă
Obiective 2Obiective 2. . 

          sensibilizarea potenţialilor angajatori şi a sensibilizarea potenţialilor angajatori şi a 
comunităţii în ceea ce priveşte angajarea comunităţii în ceea ce priveşte angajarea 
persoanelor cu probleme de sănătate mintală persoanelor cu probleme de sănătate mintală 
în piaţa de muncă deschisăîn piaţa de muncă deschisă 



ProiectProiect::  
Abilitiati Abilitiati 

persoanele cu persoanele cu 
dizabilitati !dizabilitati !

Integrarea Integrarea 
prin muncă – prin muncă – 
de la teorie de la teorie 

la faptela fapte

Activitati:Activitati:

 Activitati de informare si consiliere  Activitati de informare si consiliere  
(Psihologiga , juridica  si vocationala)(Psihologiga , juridica  si vocationala)

 Suport (discutii individuale si grupuri de Suport (discutii individuale si grupuri de 
suport)suport)

 Scoala parintilor Scoala parintilor 
 Activitati terapeuticeActivitati terapeutice
 Ateliere de lucru Ateliere de lucru 
 Cautare locuri de muncaCautare locuri de munca
 Selectare saptamanala a anunturilor de locuri Selectare saptamanala a anunturilor de locuri 

de muncade munca
 Vizite la agenti economici  (potentiali Vizite la agenti economici  (potentiali 

angajatori ai beneficiarilor nostriangajatori ai beneficiarilor nostri
 Participarea la Burse ale locurilor de muncaParticiparea la Burse ale locurilor de munca
 Consiliul pentru integrarea prsoanlor cu Consiliul pentru integrarea prsoanlor cu 

dizabilitati dizabilitati 
 Conferinte de presa si alte evenimente publice Conferinte de presa si alte evenimente publice 

  



ProiectProiect::  
Abilitiati Abilitiati 

persoanele cu persoanele cu 
dizabilitati !dizabilitati !

Integrarea Integrarea 
prin muncă – prin muncă – 
de la teorie de la teorie 

la faptela fapte

Etapele proiectului:Etapele proiectului:

  Scaderea numarului celor ce apeleaza la 
internarile in sectiile de psihiatrie

↓↑↓↑
  Activitati terapeutice → → stabilizare stabilizare

↓↑↓↑
  Ateliere de lucru   →→ dezvoltare de abilitati  dezvoltare de abilitati   

↓↑↓↑
  Locul de munca- identificare, accesare de locuri  identificare, accesare de locuri 

de muncade munca
↓↑↓↑

  Servicii de suport pentru beneficiarii angajati → →  
mentinerea locului de munamentinerea locului de muna



ProiectProiect::  
Abilitiati Abilitiati 

persoanele cu persoanele cu 
dizabilitati !dizabilitati !

Integrarea Integrarea 
prin muncă – prin muncă – 
de la teorie de la teorie 

la faptela fapte

Results:Results:
 52 adulti (23 M, 29 F, varsta 21 - 55) cu dizabilitati 52 adulti (23 M, 29 F, varsta 21 - 55) cu dizabilitati 

psihice si probleme de sanatate mintala au psihice si probleme de sanatate mintala au 
beneficiat de servicii de zi pentru rebeneficiat de servicii de zi pentru reintegrarea integrarea 
in comunitatein comunitate  

   40 de membrii ai familiilor beneficiarilor au 40 de membrii ai familiilor beneficiarilor au 
primit suport sau au fost informatii in diferite primit suport sau au fost informatii in diferite 
aspecteaspecte

   10 adulti 10 adulti cu dizabilitati psihice si cu dizabilitati psihice si 
probleme de sanatate mintalaprobleme de sanatate mintala  au  fost 
angajati si au participat la grupurile de 
suport  

 5 noi activitati au fost dezvoltate in acest proiect5 noi activitati au fost dezvoltate in acest proiect

   15 clienti au aplelat mai rar la internarile de 15 clienti au aplelat mai rar la internarile de 
lunga durata psihiatrice lunga durata psihiatrice 



ProiectProiect::  
Abilitiati Abilitiati 

persoanele cu persoanele cu 
dizabilitati !dizabilitati !

Integrarea Integrarea 
prin muncă – prin muncă – 
de la teorie de la teorie 

la faptela fapte

Rezultate:Rezultate:

 102 agenti economici locali au beneficiat de 102 agenti economici locali au beneficiat de 
informatii privind facilitatiile legislative pentru a informatii privind facilitatiile legislative pentru a 
promova locuri de munc apentru pesoanele cu promova locuri de munc apentru pesoanele cu 
cu dizabilitai cu dizabilitai 

 ““Abiliati persoanele cu dizabilitati ” organizare Abiliati persoanele cu dizabilitati ” organizare 
de campanii (conferinte de presa , intalniri, burse de campanii (conferinte de presa , intalniri, burse 
ale locurilor de munca, gala)ale locurilor de munca, gala)

   3000 de brosuri pentru informarea agentilor 3000 de brosuri pentru informarea agentilor 
economici si  6 newsletters elaborate de economici si  6 newsletters elaborate de 
persoanele cu dizabilitati psihice si probleme de persoanele cu dizabilitati psihice si probleme de 
sanatate mintala sanatate mintala 

   Crearea unui model Crearea unui model de de încadrare profesională a încadrare profesională a 
persoanelor cu probleme de sănătate mintală persoanelor cu probleme de sănătate mintală 
adaptabil oricărei comunităţi din Româniaadaptabil oricărei comunităţi din România



ProiectProiect::  
Abilitiati Abilitiati 

persoanele cu persoanele cu 
dizabilitati !dizabilitati !

Integrarea Integrarea 
prin muncă – prin muncă – 
de la teorie de la teorie 

la faptela fapte

Dificultati:Dificultati:

 Mentalitatea angajatorilor ,a membrilor Mentalitatea angajatorilor ,a membrilor 
comunitatii privind potentialul de a avea un loc comunitatii privind potentialul de a avea un loc 
de munca a persoanelor cu dizabilitatide munca a persoanelor cu dizabilitati

 Prejudecati,mituriPrejudecati,mituri
 Lipsa de informatie a membrilor comunitatii Lipsa de informatie a membrilor comunitatii 

referitor la dizabilitate ,dizabilitate psihica referitor la dizabilitate ,dizabilitate psihica 
,simptomatologie si evolutie , ,simptomatologie si evolutie , 

 Lipsa de motivatie a clientilor nostri in ceea ce Lipsa de motivatie a clientilor nostri in ceea ce 
priveste accesarea si mentinerea unui loc de priveste accesarea si mentinerea unui loc de 
muncamunca

 Riscul reprezentat de statutul pe care il are Riscul reprezentat de statutul pe care il are 
persoana cu dizabilitati in mentinerea unui loc de persoana cu dizabilitati in mentinerea unui loc de 
munamuna



ProiectProiect::  
Abilitiati Abilitiati 

persoanele cu persoanele cu 
dizabilitati !dizabilitati !

Integrarea Integrarea 
prin muncă – prin muncă – 
de la teorie de la teorie 

la faptela fapte

Echipa de proiect:Echipa de proiect:

 1 manager 1 manager 
 2 contabili 2 contabili 
 2 Asistenti sociali2 Asistenti sociali
 1 Psiholog1 Psiholog
 1 Consilier juridic1 Consilier juridic
 15 Voluntari 15 Voluntari 



ProjectProject::  
Abilities for Abilities for 
people with people with 
disabilities!disabilities!

work integration work integration 
- from theory to - from theory to 

actionaction
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