COMUNICAT DE PRESĂ
ACCES PENTRU TOȚI, PE O PIAȚA A MUNCII INCLUZIVA
Proiectul Acces pentru toti, pe o piata a muncii incluziva,cofinantat din Fondul
Structural European prin Programul Operațional sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 - 2013, implementat de HR Specialist €n parteneriat cu Asociația Serviciul
APEL isi propune sa construiasca retele sociale de sprijin si mijloace inovatoare de
incluziune dedicate persoanelor din grupurile vulnerabile. Viziunea echipei proiectului este
aceea de a valorifica si evidentia plus-valoarea adusa de personele apartinatoare
grupurilor vulnerabile ce se pot manifesta in conditii de libertate, egalitate, securitate si
demnitate umana.
Acces pentru toti, pe o piata a muncii incluziva isi propune, in acelasi timp, sa
imbunatateasca si sa dezvolte cadrul de cunoastere, organizare, functionare a proceselor
de ocupare si angajare pe piata muncii a persoanelor dezavantajate, precum si
promovarea activa a unor masuri optime destinate acestora, pentru integrarea sociala.
Cei doi parteneri, si-au propus, ca prin intermediul proiectului sa realizeze:











Echipe mobile de consiliere si asistare, care merg in comunitati formate si active;
Ghid de adaptare rezonabila a locului de munca pentr persoanel cu diferite
tipuri de handicap;
Studii, “radiografii”, ale situatiei ocuparii/angajarii persoanelor defavorizate in
fiecare judet in parte;
Portal virtual de resurse pentru ocupare;
Acorduri regionale (Pactul pentru ocupare – “Acces pentru toti”);
“Retele sociale” in vederea cresterii gradului de ocupare a persoanelor
vulnerabile;
Buletin informativ on-line semestrial, privind activitatile, progresele proiectului si
teme de interes economie sociala;
Pliant “Portal integrat de resurse in domeniul ocuparii persoanelor
dezavantajate” – accespentrutoti.ro;
Intalniri de lucru, organizate cu reprezentantii mass-media pe probleme specifice
ocuparii si pietei muncii;
Structura institutionala, cooperativa de resurse, informare, consiliere si
consultanta in domeniul ocuparii persoanelor dezavantajate.

Fiti alaturi de natura!

Fiti alaturi de persoanele dezavantajate!
Utilizam responsabil resursele umane si
resursele naturale!

„n data de 24 februarie 2011 a avut loc conferinta de lansare a proiectului,
eveniment desfasurat la Hotel Novotel Bucuresti si a avut drept scop aducerea €n atenția
publicului a cadrului social actual in ceea ce priveste integrarea si incluziunea sociala a
persoanelor defavorizate din Romania, fapt realizabil prin implicarea activa a acestor
persoane atat in activitatile sociale, cat, in special pe piata muncii.
La eveniment au participat reprezentanți ai autoritatilor centrale si locale,
reprezentanti ai societatii civile, ai oamenilor de afaceri si ai presei.
Activitatile ce se vor derula in cadrul proiectului Acces pentru toti, pe o piata a
muncii incluziva au fost prezentate de catre d-na Oana IANCU, expert comunicare in
cadrul proiectului, domnul Stephane MEURET, manager proiect si de catre presedintele
Asociatiei Serviciul APEL, domnul Francesco ALOISIO, partener in cadrul proiectului.

Fiti alaturi de natura!

Fiti alaturi de persoanele dezavantajate!
Utilizam responsabil resursele umane si
resursele naturale!

