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1.

News HR Specialists

Actiunile de sprijinire si integrare activa a persoanelor din grupurile vulnerabile ale
echipei HRS se concretizeaza si prin participarea la targuri si evenimente dedicate pietei
muncii, organizarea unor schimburi de experienta intre persoane defavorizate si manageri
ai unor intreprinderi mici si mijlocii, organizare de sesiuni de formare in specificul
adaptarii rezonabile a locurilor de munca pentru diferite tipuri de handicap.
Astfel, in perioada 11-12 mai 2012 HR Specialists a participat la Cel mai mare targ
de joburi si cariera din Romania eJobs Expo, eveniment organizat de Ejobs in Bucuresti, la
Standul Expozitional Romexpo.
In data de 30 mai 2012 HR Specialists a fost prezenta la Targul persoanelor cu
handicap, organizat in Bucuresti, de catre asociatia Alternativa 2003.
Un alt targ de locuri de munca ce s-a tnut in aceasta perioada si la care a luat parte
si HR Specialists, este Bursa locurilor de munca pentru tinerii absolventi, eveniment
organizat de AJOFM Ilfov, in data de 28 septembrie 2012 la Colegiul Viilor din Bucuresti.
In scopul constientizarii si a sensibilizarii societatii in legatura cu valoarea adaugata
a diversitatii umane si a integrarii persoanelor cu dizabilitati in viata socio-economicoculturala, expertul de comunicare a facilitat, in luna mai, realizarea a doua emisiuni – Rom
European si Oamnei ca noi – difuzate de Televiziunea Nationala - TVR1. In cadrul emisiunii
au fost prezentate povestile de succes ale catorva dintre beneficiarii serviciilor furnizate de
catre expertii echipei de proiect, au fost aduse in discutie subiecte generale privind
economia sociala si beneficiile acestui tip de activitate.
Emisiunile transmise de TVR 1 in data de 29 mai, respectiv 6 iunie, orele 16.00
reprezinta inca unul dintre demersurile pe care echipa de proiect a hotarat sa le realizeze in
scopul dezvoltarii unei societati in care egalitatea de sanse, integrarea activa si respectul
fata de diversitatea umana reprezinta principii ale normalitatii.
In luna iunie 2012 au fost finalizate cele 9 studii radiografii ale situatiei ocuparii
grupurilor vulnerabile din regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia si au fost incheiate
6 protocoale de colaborare cu scopul realizarii unor retele sociale de sprijin. Tot in aceasta
perioada a fost finalizata si crearea primei retele sociale de colaborare la nivelul judetului
Teleorman, aceasta fiind constituita din HR Specialists, Asociatia Serviciul APEL, Asociatia
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Catalactica, Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca, Teleorman si Directia
Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului, Teleorman.
Sesiunea de formare sustinuta de catre HR Specialists a avut ca tema adaptarea
rezonabila a locului de munca, fiind organizata in data de 21 iunie 2012, la Hotel Capital
Plaza, din Bucuresti. Cursul Specificul adaptarii rezonabile a locului de munca a fost
destinat angajatorilor si angajatilor din firme, ONG-uri, institutii ale statului, din regiunea
Bucuresti - Ilfov si Sud-Muntenia. In cadrul acestei sesiuni de formare/prezentare a fost
abordata intr-un mod interactiv problematica adaptarii rezonabile a locului de munca, atat
din perspectiva cadrului legislativ national si international privind tratamentul egal in
ocuparea fortei de munca si a conditiilor de munca, cat si din perspectiva sferei,
continutului si realizarii adaptarii rezonabile, in contextul real al integrarii in munca a
persoanelor cu dizabilitati.
In scopul identificarii barierelor de angajare pentru persoanele vulnerabile pe piata
muncii, in data de 24 iulie 2012, la sediul beneficiarului din ors. Voluntari, jud. Ilfov, a fost
organizat un schimb de experienta intre persoane dezavantajate si angajatori. In cadrul
intalnirii, reprezentantii angajatorilor au oferit sugestii si recomandari persoanelor prezente
la intalnire.
Dezvoltata de catre HR Specialists, Asociatia Acces pentru Toti continua actiunile pe
care HRS le-a demarat si le intreprinde atat prin intermediul proiectului, cat si prin statutul
sau de unitate protejata autorizata. Asociatia Acces pentru Toti, realizeaza evenimente,
campanii si activitati prin care isi doreste sa constientizeze si sa sensibilizeze membrii
societatii in legatura cu unul dintre cele mai legitime subiecte ale comunitatii – egalitatea de
sanse si accesul neingradit al tuturor cetatenilor la sistemul de integrare si participare
activa. Astfel,

Acces pentru toti o organizat si participat la o serie de evenimente,

desfasurate in perioada mai – octombrie 2012 cum ar fi:


Bursa Locurilor de Munca pentru persoanele cu dizabilitati, desfasurat in
Parcul Plumbuita din Bucuresti, care a avut drept scop medierea angajarii pe
piata muncii a persoanelor cu dizabilitati. La eveniment au fost prezenti 10
angajatori, 40 de persoane cu dizabilitati
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In luna iunie 2012 Asociatia a participat la cea de-a VII-a Editie a Street
Delivery, eveniment desfasurat in Gradina Verona din Bucuresti, ce a avut
drept scop promovarea creativitii autohotone, prin expunerea lucrarilor
realizate de persoane cu dizabilitati



In luna septembrie 2012, reprezentantii asociatiei au participat la Targul
Expozitional din Parcul Herestrau din Bucuresti, promovand creatiile
persoanelor cu dizabilitati.



In perioada septembrie – octombrie 2012, Asociatia Acces pentru toti, a
organizat evenimentul ARTist pentru o zi, in cadrul careia au fost promovate
abilitatile creative ale copiilor cu handicap. Sponsorii evenimentului au fost :
HR Specialists, Cora, Baumax, SonyaMod, LaGardere Service. Parteneri:
Administratia Lacuri, Parcuri, Agrement Bucuresti, Centrul Medical Sanador,
SC Comex Rom SRL, SC Guard One Alarm Systems SRL, Romprest SRL.



In luna octombrie 2012, Asociatia Acces pentru toti, a fost prezenta la Ziua
internationala Baumax a persoanelor cu dizabilitati, eveniment organizat de
Baumax, in colaborare cu NGO Acces, Asociatia Sindrom Down Bucuresti.



In luna octombrie 2012 Asociatia a fost prezenta la Targul National al
Unitatilor Protejate, organizat la Targu Mures. La eveniment au particpat
peste 250 de persoane, 40 UPA. In cadrul targului asociatia a promovat
crearea unei retele intre unitatile protejate din Romania, piata larga de
consum si mediul business.

2. Despre „Acces pentru toti, pe o piata a muncii incluziva”
Realizat de oameni, pentru oameni, in respect si armonie cu diversitatea umana,
proiectul Acces pentru toti, pe o piata a muncii incluziva este unul dintre instrumentele HR
Specialists si al partenerului sau, Asociatia Serviciul APEL de a crea cadrul si de a stimula
integrarea fireasca a persoanelor din grupurile dezavantajate in viata socio-profesionala.
Proiectul si-a propus formarea, instruirea, consilierea, evaluarea unui numar de 371 de
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persoane din grupurile vulnerabile, precum si constientizarea societatii privind beneficiile
integrarii active a acestor persoane prin intalniri de tip focus grup, dedicate unui numar de
90 reprezentanti. La aceste demersuri se adauga evenimente de comunicare si informare,
materiale editate si tiparite in scopul promovarii atat a activitatilor din cadrul proiectului, a
implementarii fondurilor structurale si a metodologiei accesarii acestora.
Unul dintre cele mai importante rezultate ale proiectului il reprezinta identificarea si
plasarea pe piata muncii

a unui umar de 100 de persoane apartinatoare grupurilor

vulnerabile. Pana in prezent HR Specialists, in colaborare cu partenerul de proiect, Asociatia
Serviciul APEL, au creat 84 de locuri de munca pentru persoanele defavorizate din grupul
tinta.
Dincolo de misiunea proiectului de a furniza formare profesionala, consiliere,
evaluare vocationala, identificarea si plasarea de piata muncii, echipa proiectului Acces

pentru toti, pe o piata a muncii incluziva si-a asumat misiunea de a aduce in fata societatii
subiecte care privesc realitatile vietii, multitudinea de valori pe care diversitatea umana o
aduce.
Echipa proiectului asteapta orice persoana interesata de aceste subiecte, precum si pe
cei care isi doresc sa beneficieze de servicii gratuite in sensul optimizarii si dezvoltarii
capacitatii de a integra persoane din grupurile vulnerabile, precum si a capacitatilor si
competentelor personale de a face fata cerintelor si exigentelor unui loc de munca.

3. Studiu - radiografie cu privire la situatia ocuparii/angajarii
persoanelor defavorizate in fiecare judet in parte si a factorilor implicati
Scopul acestui studiu este realizarea unei ‘radiografii’ a situatiei ocuparii/angajarii
persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile. Acest lucru a fost posibil prin analiza si
evaluarea la nivel de judet a rolului fiecarei institutii implicate in procesul de angajare si a
impactului masurilor adoptate la nivel local. Ulterior studiului se doreste si s-a si inceput
constituirea unor grupuri de sprijin si implicarea tuturor actorilor relevanti.
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Obiective


Crearea unei imagini cat mai fidele in ceea ce priveste accesul pe piata muncii a

persoanelor apartinand unor grupuri defavorizate, din perspectiva proceselor de
ocupare/angajare;


Analiza/evaluarea rolului fiecarei institutii in parte privind ocuparea/angajarea

persoanelor apartinand unor grupuri defavorizate;


Analiza/evaluarea impactului masurilor luate la nivel individual, local si judetean in

vederea cresterii gradului de ocupare in randul persoanelor apartinand unor categorii
vulnerabile.
Metodologie
In vederea realizarii unei radiografii, cat mai apropiate de realitatea situatiei la nivel
local, judetean si regional, s-au organizat intalniri de discutii tip focus-grup la care au
participat angajati ai administratiei publice locale, personal al agentiilor publice/private
care furnizeaza servicii sociale si de ocupare a grupurilor vulnerabile, personal al
organizatiilor societatii civile si reprezentanti ai categoriilor vulnerabile din grupul tinta.
Discutiile au fost moderate pe baza unui grile de interviu. In realizarea radiografiei au fost
consultate si analizate studiile realizate pana in prezent, cat si diferite materiale relevante.
Colectarea datelor
Au fost realizate 9 intalniri tip focus-grup organizate la nivel judetean, cu
participarea actorilor relevanti in problematica angajarii persoanelor apartinand unor
categorii defavorizate. La acestea se adauga interviuri semi-structurate cu persoane cheie la
nivel regional si local.
Analiza datelor
Datele obtinute au fost analizate utilizand metodologii de analiza calitativa a datelor
(analiza discursului si analiza de continut), prin aceasta analiza urmarindu-se in principal
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evaluarea rolului fiecarei institutii in parte privind ocuparea persoanelor defavorizate si a
impactului masurilor luate la nivel individual, local si judetean.

Echipa Experti Piata Muncii:

Ioana – Daniela MAZILU

Sorina Daniela Bodeanu

Validat,
Manager proiect – Stephane MEURET
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