
Sprijin pentru persoanele cu handicap
Reprezentantii Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu ajuta persoanele cu dizabilitati
sa isi gaseasca un loc de munca. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca implementeaza in
fiecare judet noul proiect „Servicii de consiliere pentru persoanele cu dizabilitati ", proiect derulat in baza
unui imprumut acordat de Banca Mondiala. 
  
  Salariu muncit
  
  in evidentele AJOFM Sibiu sunt inscrise 19 persoane cu dizabilitati. in prezent, oferta AJOFM Sibiu
include pentru acestea patru locuri de munca vacante, in domeniile agent de paza, control acces, ordine si
interventie; reglari masini; croitor, confectioner, imbracaminte dupa comanda; muncitor necalificat la
ambalarea produselor solide si semisolide. " Daca pana acum am acordat o atentie sporita persoanelor cu
dizabilitati, cu acest nou proiect „Servicii de consiliere pentru persoanele cu dizabilitati " vrem sa ne axam
atat pe sprijinirea acestor persoane, dar mai ales sa intensificam colaborarea cu agentii economici.
Trebuie sa ii determinam sa angajeze cat mai multe astfel de persoane, care desi au un anumit grad de
handicap, ar putea fi inclusi usor in campul muncii, nemaifiind nevoiti sa traiasca doar din acel ajutor de
handicap, ci castigandu-si efectiv si un salariu ", explica Aniela Corlateanu, responsabil Relatii
Mass-media al AJOFM Sibiu. 
  
  Cerere si oferta
  
  Campania de informare a opiniei publice cu privire la serviciile de consiliere si mediere pentru
persoanele cu dizabilitati a fost deschisa la Oradea, saptamana trecuta. Proiectul are drept scop
dezvoltarea capacitatii agentiilor de ocupare de a furniza servicii de consiliere si mediere unui grup tinta
cu nevoi speciale, respectiv persoanelor cu handicap, si servicii de consultanta agentilor economici care
urmeaza sa angajeze persoane din aceasta categorie, adresandu-se astfel ambelor segmente ale pietei:
cererea si oferta. Scopul general al proiectului este acela de a spori sansele de ocupare ale persoanelor cu
dizabilitati din Romania prin valorificarea abilitatilor, experientelor si cunostintelor fiecarei persoane
asistate.
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