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Context
Cercetarea este realizată în cadrul proiectului Shift+Vieți, inițiat de Fundația
Comunitară București, Impact Hub Bucharest și ING Tech Romania. Scopul
proiectului este de a ajuta persoanele cu nevoi speciale să aibă acces și
să fie pregătite pentru un loc de muncă care în viitor nu va fi înlocuit de
sisteme automatizate.
Este o cercetare întemeiată empiric și are drept scop cartarea contextului
legislativ și de politici publice, a datelor statistice curente, a studiilor
științifice existente, precum și a unor programe și inițiative la nivel de
București, la nivel național și internațional.
Am căutat să descoperim care sunt principalele probleme și oportunități
de angajare ale persoanelor cu dizabilități din:

•

Răspunsuri la cereri de acces la datele de interes public trimise către
DGASPC-urile de sector prin care am descoperit situația statistică a
tipurilor și gradelor de handicap și tipurile de venit ale acestor persoane

•
•
•
•
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Rapoarte ale Institutului Național de Statistică
Rapoarte ale cercetărilor realizate de ONG-uri românești
Articole științifice românești și internaționale
Articole internaționale de presă

Cercetarea nu este exhaustivă.

1. INTRODUCERE
La nivel mondial, mai mult de un miliard de oameni au o formă de dizabilitate, iar 200 de
milioane dintre ei au probleme mari de funcționalitate din această cauză1.
În Uniunea Europeană (UE), o persoană din șase are o dizabilitate, de la o formă
ușoară până la o formă gravă. În total, aproximativ 80 de milioane de persoane nu pot,
deseori, să participe din plin la viața socială și economică din cauza barierelor fizice și
comportamentale. Asta contribuie la un nivel de sărăcie a persoanelor cu handicap
cu 70% superior mediei înregistrate în rândul populației generale, arată Strategia
europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap2.
La sfârșitul anului 2017, numărul total al persoanelor cu dizabilități înregistrate în
România era de 805.159. Dintre acestea, 18.061 de persoane erau instituționalizate. La
nivelul municipiului București erau înregistrate 64.386 astfel de persoane, dintre care
873 erau instituționalizate3.
În 2016 - ultimul pentru care există date disponibile4 - cheltuielile pentru protecția
specială a persoanelor cu handicap neinstituționalizate s-au ridicat la 2,94 miliarde de
lei, conform INS. În același an, indemnizațiile lunare pentru adulții cu handicap grav și
accentuat din municipiul București au totalizat 49,3 milioane de lei.
Doar 30% dintre persoanele ocupate cu dizabilități înregistrate în 2011 beneficiau de una
sau mai multe forme de asistență specială, menită a-i ajuta în desfășurarea activității
profesionale, arată un comunicat al INS5. Asta în condițiile în care 64% dintre persoanele
cu dizabilități, neocupate (în șomaj sau inactivitate), ar avea nevoie, pentru a putea lucra,
de una sau mai multe măsuri de asistență specială, conform aceluiași document.

2. LEGISLAȚIE ȘI POLITICI
A. LEGISLAȚIA INTERNAȚIONALĂ
Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități6 - document ratificat
de România în 2010 - recunoaște „dreptul persoanelor cu dizabilități de a munci în

1 World Health Organization, World Report on Disability, 2011

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf;

2 Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament reînnoit pentru o

Europă fără bariere https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:RO:PDF

3 Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități (ANPD) Statistici trimestriale (actualizat pentru trim. I/2018);

4 Institutul Național de Statistică (interogări ale bazei de date TEMPO) http://statistici.insse.ro/shop/
5 Institutul Național de Statistică, Comunicat de presă nr. 258 din 5.12.2011: Ocuparea persoanelor cu
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dizabilități. Modul ad hoc atașat cercetării statistice asupra forței de muncă în gospodării (AMIGO) în
trimestrul II 2011 - adresat persoanelor în vârstă de 15-64 ani;
6 Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități
http://www.fcndr.ro/index.php/2018/03/29/conventia-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati/

condiții de egalitate cu ceilalți; aceasta include dreptul la oportunitatea de a-și câștiga
existența prin exercitarea unei activități liber alese sau acceptate pe piața muncii,
într-un mediu de lucru deschis, incluziv și accesibil persoanelor cu dizabilități.” Statele
semnatare se angajează că vor „proteja și promova dreptul la muncă, inclusiv pentru
cei care dobândesc o dizabilitate pe durata angajării, prin luarea de măsuri adecvate,
inclusiv de ordin legislativ” (Art. 27, alin. 1).
La articolul 26, alin. 1, Convenția prevede ca statele să ia „măsurile eficiente și
adecvate, inclusiv prin sprijinul reciproc între persoane cu aceleași probleme, pentru a
permite persoanelor cu dizabilități să obțină și să-și mențină maximum de autonomie,
să-și dezvolte pe deplin potențialul fizic, mintal, social și profesional și să realizeze o
deplină integrare și participare în toate aspectele vieții. În acest scop, Statele Părți vor
organiza, consolida și extinde servicii și programe de abilitare și reabilitare complexe,
în special în domeniul sănătății, încadrării în muncă, educației și serviciilor sociale.”;
De asemenea, le solicită statelor semnatare „să promoveze recunoașterea calificărilor,
meritelor și abilităților persoanelor cu dizabilități și a contribuției acestora la locul de
muncă și pe piața muncii” (art. 8).
Sunt vizate măsuri care au ca țintă interzicerea discriminării pe criterii de dizabilitate,
referitoare la încadrarea, recrutarea, plasarea, angajarea și menținerea în muncă,
progresul în carieră și securitatea la locul de muncă. România și-a luat angajamentul
de a-și asuma principiul remunerației egale pentru munca egală, de a se asigura „că
persoanele cu dizabilități sunt capabile să-și exercite dreptul la muncă și drepturile
sindicale în condiții de egalitate cu ceilalți”, de a promova „pe piața muncii,
oportunitățile de angajare și de progres în carieră pentru persoanele cu dizabilități
și să ofere asistență în căutarea, obținerea și menținerea unui loc de muncă, inclusiv
pentru revenirea la locul de muncă”, de a angaja „persoane cu dizabilități în sectorul
public” și de a promova „angajarea persoanelor cu dizabilități în sectorul privat prin
politici și măsuri adecvate”, precum și de a încuraja „obținerea, de către persoanele cu
dizabilități, a unei experiențe în muncă, pe piața liberă a forței de muncă”.
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene7 stipulează, la articolul 26, că
„Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de
măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială și profesională, precum și
participarea la viața comunității”.
Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament
reînnoit pentru o Europă fără bariere8 reprezintă un cadru de acțiune la nivel

7 Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT
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8 Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:RO:PDF

european pentru eliminarea barierelor pentru persoanele cu handicap. La momentul
elaborării Strategiei, nivelul de ocupare a forței de muncă de către persoanele cu
handicap se situa doar în jurul cifrei de 50%. „Acțiunile UE vor sprijini și completa
eforturile naționale desfășurate pentru a analiza situația persoanelor cu handicap în
ceea ce privește ocuparea forței de muncă, pentru a lupta împotriva prejudecăților
legate de anumite prestații de invaliditate care descurajează persoanele cu handicap
să intre pe piața forței de muncă, pentru a contribui la integrarea acestora pe piața
forței de muncă prin utilizarea Fondului social european (FSE), pentru elaborarea de
politici active pe piața forței de muncă, pentru a face locurile de muncă mai accesibile,
pentru a institui servicii de plasare a forței de muncă, structuri de sprijin și de formare
la locul de muncă, și pentru a promova utilizarea Regulamentului general de exceptare
pe categorii de ajutoare care permite acordarea de ajutoare de stat fără notificarea
prealabilă a Comisiei”, se arăta în document.

B. LEGISLAȚIA ROMÂNEASCĂ
Legea nr. 519 din 12 iulie 20029definește, în primul articol, persoanele cu handicap
drept „acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficiențelor lor fizice, senzoriale,
psihice, mentale, le împiedică total sau le limitează accesul cu șanse egale la viața
socială, potrivit vârstei, sexului, factorilor materiali, sociali și culturali proprii, necesitând
măsuri de protecție specială în sprijinul integrării lor sociale și profesionale”.
Articolul 42 prevede, la alineatul 1, că „persoanele juridice care au un număr de cel
puțin 100 de angajați au obligația de a angaja persoane cu handicap cu contract
individual de muncă într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați”.
Persoanele cu handicap vor beneficia de „toate adaptările și înlesnirile necesare
pentru înlăturarea oricăror impedimente în activitatea pe care o desfășoară” (alin.
2). Angajatorii care nu angajează persoane cu handicap în procentul stabilit de lege
trebuie să plătească lunar către bugetul de stat o sumă egală cu salariul minim brut
pe țară înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au încadrat persoane cu
handicap (art. 43, alin. 1).
Documentul prevede, de asemenea, constituirea „Consiliului Național Consultativ
de Dialog Social pentru Problemele Persoanelor cu Handicap (...). Consiliul Național
este un organism consultativ de interes public, constituit în scopul instituționalizării
dialogului social privind protecția persoanelor cu handicap” (Art. 47, alin. 1). Asemenea
consilii consulative se pot constitui și la nivel județean sau la nivelul municipiului
București, pe lângă inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap.
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9 Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități http://www.fcndr.ro/index.
php/2018/03/29/conventia-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati/

Legea nr. 448 din 6 decembrie 200610vine cu o altă descriere apersoanelor cu
handicap. „Sunt acele persoane cărora, datorită unor afecțiuni fizice, mentale sau
senzoriale, le lipsesc abilitățile de a desfășura în mod normal activități cotidiene,
necesitând măsuri de protecție în sprijinul recuperării, integrării și incluziunii sociale.”
Legea prevede o serie de drepturi ale acestora, ce țin, între altele, de „ocuparea și
adaptarea locului de muncă, orientare și reconversie profesională” (art. 6). Integrarea
și incluziunea socială a persoanelor cu handicap se află în sarcina Autorității Naționale
pentru Persoanele cu Handicap, alături de autoritățile publice centrale și locale (art. 7).
Aceeași instituție „elaborează politici și asigură monitorizarea și controlul respectării
drepturilor persoanelor cu handicap” (art. 8, alin. 2).
La Capitolul 5, legea prevede că „orice persoană cu handicap care dorește să se
integreze sau să se reintegreze în muncă are acces gratuit la evaluare și orientare
profesională, indiferent de vârsta, tipul și gradul de handicap” (art. 72, alin. 1).
În acest sens, autoritățile publice trebuie
•

„să le creeze toate condițiile pentru a-și alege și exercita profesia, meseria sau
ocupația, pentru a dobândi și menține un loc de muncă, precum și pentru a
promova profesional” (art. 75, alin. 1),

•

„să promoveze un mediu de muncă deschis, incluziv și accesibil persoanelor cu
handicap” (art. 75, alin. 2, b);

•

„să creeze condițiile și serviciile necesare pentru ca persoana cu handicap să
poată alege forma de conversie/reconversie profesională și locul de muncă, în
conformitate cu potențialul ei funcțional” (art. 75, alin. 2, c);

•

„să inițieze și să dezvolte forme de stimulare a angajatorilor, în vederea angajării și
păstrării în muncă a persoanelor cu handicap” (art. 75, alin. 2, e);

•

„să diversifice și să susțină diferite servicii sociale, respectiv consiliere pentru
persoana cu handicap și familia acesteia, informare pentru angajatori,
angajare asistată și altele asemenea (art. 75, alin. 2, g);

•

„să inițieze și să susțină campanii de sensibilizare și conștientizare a angajatorilor
asupra abilităților persoanelor cu handicap” (art. 75, alin. 2, l);

•

„să inițieze programe specifice care stimulează creșterea participării pe
piața muncii a forței de muncă din rândul grupurilor supuse riscului major de
excluziune socială” (art. 75, alin. 2, m).

Potrivit legii, persoanele cu handicap - în rândul cărora sunt incluse și persoanele
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT

invalide de gradul III - „au dreptul de a munci și de a realiza venituri în conformitate
cu prevederile legislației muncii”. Acestea pot fi încadrate în muncă conform pregătirii
lor profesionale și capacității de muncă, atestate prin certificatul de încadrare în grad
de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel județean sau al sectoarelor
municipiului București (art. 78).
Angajarea persoanei cu handicap în muncă se realizează în mai multe forme: pe
piața liberă a muncii, la domiciliu sau în forme protejate. În ceea ce privește formele
protejate de angajare în muncă, acestea țin fie de un loc de muncă protejată, fie de
lucrul într-o unitate protejată autorizată (Art. 79).
Unitățile protejate care angajează persoane cu handicap, detaliate la articolul 81,
pot fi înființate de către orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat.
Pot fi cu personalitate juridică și fără, „sub formă de secții, ateliere sau alte structuri
din cadrul operatorilor economici, instituțiilor publice ori din cadrul organizațiilor
neguvernamentale, precum și cele organizate de persoana cu handicap autorizată,
în condițiile legii, să desfășoare activități economice independente”. Funcționarea
unităților protejate este reglementată prin Ordinul nr. 60/200711.
Unitățile protejate autorizate beneficiază de scutire de plata taxelor de autorizare la
înființare și de reautorizare, scutire de plata impozitului pe profit, cu condiția ca cel
puțin 75% din fondul obținut prin scutire să fie reinvestit pentru restructurare sau
pentru achiziționarea de echipamente tehnologice, mașini, utilaje, instalații de lucru
și/sau amenajarea locurilor de muncă protejate, precum și alte drepturi acordate de
autoritățile administrației publice locale finanțate din fondurile proprii (art. 82)12.
De asemenea, documentul prevede că persoanele cu handicap aflate în căutarea
unui loc de muncă sau încadrate în muncă beneficiază de:
•

cursuri de formare profesională;

•

adaptare rezonabilă la locul de muncă;

•

consiliere în perioada prealabilă angajării și pe parcursul angajării, precum și în
perioada de probă, din partea unui consilier specializat în medierea muncii;

•

perioadă de probă la angajare, plătită, de cel puțin 45 de zile lucrătoare;

•

un preaviz plătit, de minimum 30 de zile lucrătoare, acordat la desfacerea
contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului pentru motive
neimputabile acestuia;
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11 Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament reînnoit pentru o
Europă fără bariere https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:RO:PDF
12 Lista actualizată la 29.06.2018 cu unitățile protejate autorizate http://anpd.gov.ro/web/informatii-utile/unitati-protejate-autorizate/lista-unitati-protejate-autorizate/

•

posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi, în condițiile legii, în cazul în care
beneficiază de recomandarea comisiei de evaluare în acest sens;

•

scutirea de plata impozitului pe salariu (art. 83).

La rândul lor, angajatorii au următoarele facilități:
•

deducerea, la calculul profitului impozabil, a sumelor aferente adaptării
locurilor de muncă protejate și achiziționării utilajelor și echipamentelor
utilizate în procesul de producție de către persoana cu handicap;

•

deducerea, la calculul profitului impozabil, a cheltuielilor cu transportul
persoanelor cu handicap de la domiciliu la locul de muncă, precum și a
cheltuielilor cu transportul materiilor prime și al produselor finite la și de la
domiciliul persoanei cu handicap, angajată pentru muncă la domiciliu;

•

decontarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj a cheltuielilor de pregătire,
formare și orientare profesională și de încadrare în muncă a persoanelor cu
handicap, precum și o subvenție de la stat, în condițiile prevăzute de Legea nr.
76/200213 (art. 84).

Strategia națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități”
2016-202014prevede, printre măsurile menite să îmbunătățească viețile persoanelor cu
dizabilități:
●

„Îmbunătățirea cadrului procedural administrativ, pe baza analizei acestuia,
din punctul de vedere al identificării și eliminării barierelor din domeniul
ocupării în muncă a persoanelor cu dizabilități, inclusiv privind condițiile
de recrutare, plasare, angajare și menținere în muncă, progresul în carieră,
condițiile de sănătate și securitate la locul de muncă”;

●

„Realizarea unor programe de informare, inclusiv în formate adaptate,
privind drepturile și libertățile fundamentale ale omului pentru persoanele cu
dizabilități, cu accent pe dreptul la muncă și la servicii de sprijin, în egalitate cu
ceilalți”;

●

„Realizarea unor pachete de informații de bază, a unor programe de informare
și formare privind „adaptarea rezonabilă” și „design universal” în domeniul
ocupării în muncă”;

●

„Monitorizarea angajării persoanelor cu dizabilități în sectorul public”;

13 Legea nr. 519 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999
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privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap http://www.cdep.ro/pls/legis/
legis_pck.htp_act_text?idt=37194
14 Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 (republicată) privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L4482006_rep.pdf

●

„Îmbunătățirea sistemului de evaluare a abilităților și opțiunilor persoanelor
cu dizabilități din punct de vedere instituțional și al procedurilor de lucru în
aria vocațională și profesională, în baza analizei de sistem și de impact”;

●

„Îmbunătățirea cadrului legislativ și administrativ care reglementează
potrivirea dintre nivelul de educație și pregătire a persoanelor cu dizabilități cu
cerințele de pe piața muncii, din punctul de vedere al identificării și eliminării
barierelor de acces”;

●

„Încurajarea dezvoltării de programe vocaționale, ateliere protejate și a altor
alternative de pregătire pentru muncă și viață independentă, precum și a
serviciilor auxiliare necesare”;

●

„Participarea persoanelor cu dizabilități la programe și acțiuni de informare,
consiliere, dezvoltare personală, cursuri de formare, programe de tip „A doua șansă”
și alte forme de creștere a nivelului de educație și de formare profesională”;

●

„Asigurarea de servicii comunitare de sprijin, integrate și de calitate pentru
persoanele cu dizabilități în domeniul ocupării, care să includă servicii de tip
consiliere și evaluare vocațională, sprijin pentru integrarea în muncă și altele,
în cadrul centrelor de zi”;

●

„Promovarea alternativelor de ocupare, a formelor de economie socială,
a bunelor practici în domeniul ocupării, a oportunităților de dezvoltare de
activități independente”;

●

„Consultarea persoanelor cu dizabilități, a organizațiilor neguvernamentale ale
acestora, angajatorilor și a altor organisme implicate în domeniul ocupării în muncă”;

●

„Dezvoltarea de măsuri de sprijin (de orice natură: fiscale, economice, de
know-how etc.) destinate angajatorilor, pentru ca aceștia să poată pune
la dispoziția persoanelor cu dizabilități tehnologii asistive adaptate locului
de muncă/ accesibilizarea locului de muncă/adaptarea utilajelor/liniilor
tehnologice la necesitățile persoanelor cu dizabilități”.

În plus, la nivelul municipiului București, e prevăzut un stimulent pentru integrarea
socială a persoanelor adulte cu handicap. Beneficiarii stimulentului pentru integrarea
socială a persoanelor adulte cu handicap în valoare de 500 de lei/lunar sunt adulții
cu handicap, încadrați în oricare dintre cele 4 grade de handicap, cu domiciliul sau
reședința pe raza administrativ-teritorială a municipiului București, și certificatul
de încadrare în grad de handicap emis de către una din Comisiile de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap de la nivelul sectoarelor municipiului București.15
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3. DATE STATISTICE LA NIVELUL BUCUREȘTIULUI
Datele cu privire la copiii cu dizabilități din București încadrați într-o formă
de învățământ diferă de la o instituție la alta. Astfel, Autoritatea Națională
pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție ne-a transmis că, la nivelul
DGASPC-urilor de sector figurează 1.661 de copii cu certificat de încadrare
în grad de handicap înscriși în învățământul de masă și 1.330 de copii cu un
astfel de certificat încadrați în învățământul special și în învățământul special
încadrat16. În schimb, Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a
precizat că numărul de copii cu dizabilități înscriși în învățământul de masă
ar fi de 1.523, iar cel al copiilor înscriși în învățământul special ar fi de 3.07217.

1.661

1.330

Date:

DGASPC
1.523

3.072

Din punct de vedere al repartiției pe sectoarele capitalei, numărul
persoanelor adulte cu diferite tipuri de dizabilități care nu beneficiază
de nici o sursă de venit, conform datelor primite de la DGASPC-urile de
sector este următorul:
Sector 1
1.895
Sectorul 3 nu
ne-a furnizat
date de acest tip

Sector 2
2.557

Sector 6
1.453

Sector 4
1.444
Sector 5
1.849

www.shiftvieti.ro

https://lege5.ro/Gratuit/geydqnjqg4/ordinul-nr-60-2007-privind-aprobarea-procedurii-de-autorizare-aunitatilor-protejate
16 Adresa ANPDCA nr. 7555 din 18.06.2018;
17 Adresa ISMB nr. 17030 din 16.06.2018;

Conform aceleiași surse, repartiția pe sectoare a persoanelor cu dizabilități
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Raportat la numărul populației fiecărui sector, procentul persoanelor cu
dizabilități fără venit, respectiv încadrate în câmpul muncii sunt următoarele:
1,2%
1%
0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
0
Sector
1
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Sector
2

Sector
3

Sector
4

Sector
5

Sector
6

La nivelul capitalei, din punct de vedere al lipsei oricărei surse de venit
cele mai multe persoane cu dizabilități suferă de afecțiuni mentale (1.953
persoane), psihice (1.548 persoane), fizice (1.457 persoane) și somatice
(1.300 persoane). Ultimii par însă să se descurce cel mai bine din punct de
vedere al inserției pe piața muncii (2.876 persoane), urmați de cei care suferă
de dizabilități fizice (1.481 persoane) și asociate (958 persoane).

București Persoane cu dizabilități
angajate în câmpul muncii

București Persoane cu dizabilități
fără sursă de venit

Raportat la populația cu handicap a fiecărui sector, cele mai multe
persoane cu handicap fără venit se găsesc în Sectorul 1 - 23,6%. Acesta
este urmat de Sectorul 4 - 20,5%, Sectorul 2 - 19,6%, Sectorul 5 - 18,9%
și Sectorul 6 - 14,2%. Din contră, aceeași rată, dar calculată la numărul
de persoane cu dizabilități care au loc de muncă produce următorul
clasament pe sectoare: Sectorul 5 - 34,6%, urmat la o diferență mare de
Sectorul 3 - 11,6%, Sectorul 1 - 9,6%, Sectorul 2 - 9,1% și Sectorul 6 - 8,8%.

Sector 5
14,2%

Sector 5
34,6%

Sector 2
9,1%

Sector 5
18,9%
Sector 4
20,5%
Sector 2
19,6%
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Sector 6
8,8%

Sector 1
23,6%

Persoane cu diza fără venit
raportat la populație

Sector 1
9,6%
Sector 3
11,6%

Persoane cu dizabilități
care au loc de muncă

Statistica este interesantă din punct de vedere al procentului persoanelor
cu handicap fără venituri, respectiv angajate, pe tip de handicap, raportat
la numărul total al persoanelor care suferă de respectiva formă de
dizabilitate. Din calculul efectuat la nivel de sector reiese că, la nivelul
tuturor unităților administrative, persoanele care suferă de HIV/SIDA
au șansele cele mai ridicate să nu aibă nici o formă de venit, urmate
de cei care care suferă de diferite forme de handicap psihic, mental
și auditiv. În toate aceste cazuri, în medie, peste 30% dintre persoanele
înscrise pe listele autorităților nu beneficiază de nici o formă de venit. În
ceea ce privește angajabilitatea, cei care suferă de probleme auditive au
cele mai mari șanse să își găsească un loc de muncă (27%), urmați de cei
care suferă de diferite afecțiuni somatice (17%). Dintre cei care prezintă
dizabilități fizice, 15% au un loc de muncă; 14% dintre nevăzători sunt
angajați, la fel ca 13% dintre cei care suferă de HIV/SIDA. La polul opus al
clasamentului, cele mai puține persoane care au loc de muncă sunt cele
care suferă de diferite forme de dizabilități mentale și care au reușit
să se angajeze într-un procent de doar 5%.

HIV/SIDA
13%

Probleme
auditive
27%

Angajabilitate

Un studiu de caz specific reiese din datele furnizate de DGASPC Sector 3, care
monitorizează separat situația școlară și tipurile de meserii prestate de persoanele
cu dizabilități pe care le au în evidență. Iată cele mai des întâlnite meserii practicate
de acestea (enumerarea include doar meseriile practicate de cel puțin două dintre
persoanele luate în evidență):
●

Asociat - muncitor, lăcătuș mecanic, economist, filator, funcționar
economic, infirmier și șofer;

●

Auditiv - ambalator, bobinator, cartonagist, confecționer, croitor, inginer,
lăcătuș mecanic, muncitor, programator, referent, tâmplar, umplutor
sifoane;
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●

Fizic - administrator, agent comercial, agent securitate, ambalator,

asistent medical, bucătar, casier, cofetar, confecționer, contabil,
croitor, electrician, fochist, funcționar administrativ, gestionar,
inginer, lăcătuș mecanic, manager, mecanic auto, paznic, profesor,
referent de specialitate, șofer, subinginer, tehnician, vânzător,
umplutor sifoane;
●

HIV/SIDA - bucătar, casier, funcționar, inginer, muncitor, șofer;

●

Mental - agricultor, bucătar, croitor, inginer, muncitor, olar ceramică,
sudor, umplutor sifoane;

●

Nevăzător - agent de securitate, asistent medical, cartonagist,
fochist, infirmier, maseur, lăcătuș mecanic, medic, muncitor,
secretar, umplutor sifoane;

●

Psihic - agent comercial, agent securitate, asistent, economist,
infirmier, îngrijitor clădiri, lăcătuș mecanic, muncitor, secretar
administrativ, țesător.

Din punct de vedere al nivelului studiilor celor care lucrează, statistica
pentru fiecare tip de handicap, la nivelul Sectorului 3, stă astfel:
●

Asociat - 31.48% învățământ gimnazial, 20.37% școala profesională
și 18.52% liceul;

●

Auditiv - 44.74% școala profesională, 23.68% universitatea și 17.11%
liceul;

●

Fizic - 37.9% liceul, 27.4% universitar și 15.07% gimnaziu;

●

HIV/SIDA - 37.5% liceul, 27.08% universitar și 18.75% gimnaziu;

●

Mental - 28.57% gimnaziul, 22.22% liceul și 19.05% școala
profesională;

●

Nevăzător - 31.4% liceul, 19.77% școala profesională și 16.28%
universitar;

●

Psihic - 32.35% liceul, 31.37% universitar și 15.69% gimnaziul.

4. DATE STATISTICE LA NIVEL NAȚIONAL
Pe grupe de vârstă, la nivel național, distribuția persoanelor cu dizabilități în
trimestrul I din 2018 arăta astfel18:
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18 Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități (ANPD) Statistici trimestriale (actualizat pentru trim. I/2018)

TOTAL

din total
out of total

din care: femei
out of which:
women

TOTAL

in care: femei
out of which: women

din care: femei
out of which: women

din care: femei
out of which: women

TOTAL

805,159

426,550

20,632

10,608

787,098

417,462

18,061

9,088

0-4 ani (years)
5-9 ani (years)
10-14 ani (years)
15-17 ani (years)
18-19 ani (years)
20-24 ani (years)
25-29 ani (years)
30-34 ani (years)
35-39 ani (years)
40-44 ani (years)
45-59 ani (years)
50-54 ani (years)
55-59 ani (years)
60-64 ani (years)
65-69 ani (years)
70-74 ani (years)
75-59 ani (years)
80-84 ani (years)
85+ ani (years)

12.487
18.182
21.295
11.252
6.468
17.391
27.930
33.774
38.190
44.171
51.181
46.908
60.709
89.228
88.045
68.694
68.199
57.585
43.470

5.291
7.054
8.666
4.714
2.802
7.643
12.742
15.439
17.595
21.081
25.590
24.242
31.823
46.942
46.753
38.412
41.481
37.862
30.418

905
-12
701
118
243
-232
-2.674
1.728
-1.207
1.206
-3.331
7.013
-4.096
1.873
5.994
4.250
363
3.470
4.320

296
-112
333
-45
94
-172
-1.249
815
-591
438
-1.953
3.455
-2.540
991
2.987
2.020
126
2.553
3.162

12.487
18.182
21.295
11.252
6.214
16.015
25.767
31.417
36.525
42.641
49.675
45.851
59.646
87.971
86.939
67.930
67.461
56.920
42.910

5.291
7.054
8.666
4.714
2.680
7.023
11.655
14.159
16.736
20.305
24.914
23.767
31.393
46.441
46.268
38.012
41.018
37.378
29.988

0
0
0
0
254
1.376
2.163
2.357
1.665
1.530
1.506
1.057
1.063
1.257
1.106
764
738
665
560

0
0
0
0
122
620
1.087
1.280
859
776
676
475
430
501
485
400
463
484
430

Distribuția pe grade de handicap era următoarea: grav (309.224 persoane),
accentuat (405.722), mediu (82.063) și ușor (8.150). La nivelul capitalei, cele
mai multe persoane se încadrau la gradul de handicap accentuat (31.830
persoane), apoi grav (24.394), mediu (7.372) și ușor (790).
Pe tipuri de handicap, împărțirea la nivel național arăta astfel: fizic (198.191
persoane), somatic (155.917), auditiv (23.443), vizual (96.583), mintal
(129.029), psihic (91.653), asociat (99.273), HIV/SIDA (99.273), boli rare
(3.326), surdocecitate (94).

Mediu
82.063

Grav
309.224

Mediu
7.372

Accentuat
31.830

Psihic
91.653

Asociat
99.273

Mintal
129.029

HIV/SIDA Boli rare
99.273
3.326
Surdocecitate
94
Fizic
198.191

Vizual
96.583
Accentuat
405.722
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Grav
24.394

Auditiv
23.443

Somatic
155.917

În coordonarea Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități se află 426 de
centre rezidențiale (centre de îngrijire și asistență, centre de integrare prin terapie
ocupațională, centre pilot de recuperare și reabilitare, locuințe protejate, centre
respiro, centre de criză și centre de pregătire pentru o viață independentă) și 61 de
centre nerezidențiale (centre de zi, centre cu profil ocupațional, centre de servicii
de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, echipe mobile, servicii la domiciliu,
centre de consiliere psihosocială și centre de recuperare și integrare socială).
INS definește19 o categorie de „persoane cu dizabilități în ocupare”, adică acele
persoane a căror activitate profesională este limitată, sub unul sau mai multe
aspecte, din cauza problemelor de sănătate sau a limitărilor funcționale. „Din
numărul total de 2,7 milioane de persoane cu probleme de sănătate sau limitări
funcționale, 1,69 milioane (62,6%) întâmpinau una sau mai multe restricții în ceea ce
privește participarea la activitatea profesională, restricții referitoare la:
•

tipul activității profesionale pe care o puteau desfășura;

•

numărul de ore pe care îl puteau lucra;

•

transportul spre și de la locul de muncă;

în timp ce pentru restul, existența problemelor de sănătate sau a limitărilor
funcționale nu avea nicio influență asupra vieții profesionale”.
Din cele 405.000 persoane cu dizabilități ocupate, doar 122.000 (reprezentând
30,1%) beneficiau efectiv la locul de muncă de una sau mai multe forme de asistență
specială menită a-i ajuta în desfășurarea activității profesionale, sub formă de:
●

asistență personală, în sensul de ajutor/ sprijin pentru desfășurarea activității
profesionale (22,4% dintre persoanele cu dizabilități ocupate);

●

echipamente speciale sau adaptări la locul de muncă (2,9% dintre ocupații
cu dizabilități);

●

condiții speciale la locul de muncă (muncă sedentară, lucru la domiciliu,
program flexibil, etc.) (14,4% dintre persoanele ocupate cu dizabilități).

Aproape două treimi (64%) dintre cele 1,28 milioane de persoane cu dizabilități
neocupate (în șomaj sau inactivitate) au declarat că ar avea nevoie, pentru a putea
lucra, de una sau mai multe măsuri de asistență specială:
●

43,4% ar avea nevoie de asistență personală;

●

28,9% ar avea nevoie de adaptări ale locului de muncă sau echipamente speciale;

●

59% ar avea nevoie de condiții speciale la locul de muncă.

19 Institutul Național de Statistică, Comunicat de presă nr. 258 din 5.12.2011: Ocuparea persoanelor cu
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dizabilități. Modul ad hoc atașat cercetării statistice asupra forței de muncă în gospodării (AMIGO) în
trimestrul II 2011 - adresat persoanelor în vârstă de 15-64 ani;

În trimestrul II din 2011, rata de ocupare a persoanelor cu dizabilități a fost de 23,9%,
mult mai mică decât cea înregistrată pentru persoanele fără dizabilități (64,8%).
Cheltuielile pentru protecția specială a persoanelor cu handicap neinstituționalizate
s-au ridicat la 2,94 miliarde de lei, arată datele INS20. Din acești bani:
-

beneficiile pentru creșterea copilului acordate persoanelor cu handicap s-au
ridicat la 480,6 milioane de lei.

-

indemnizațiile lunare pentru însoțitorii persoanelor cu handicap vizual grav au
totalizat 477,55 milioane de lei.

-

indemnizațiile lunare pentru adulții cu handicap grav și accentuat au fost de
1,54 miliarde de lei,

-

bugetul complementar pentru persoanele cu handicap grav, accentuat și
mediu a fost de 750,35 milioane de lei,

-

indemnizațiile lunare pentru persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
au fost de 50 milioane de lei,

-

alocațiile lunare pentru copiii infectați cu HIV sau bolnave de SIDA au fost de
724.600 lei,

-

facilitățile financiare (transport interurban gratuit) pentru persoane cu
handicap au reprezentat 68,45 milioane de lei, iar

-

cheltuielile ocazionate de plata drepturilor pentru persoane cu handicap au
fost de 1,74 milioane de lei.

În același an, indemnizațiile lunare pentru adulții cu handicap grav și accentuat din
municipiul București au totalizat 49,3 milioane de lei.

5. STUDII ȘI INIȚIATIVE DEDICATE SITUAȚIEI
PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI DIN ROMÂNIA
Anghelescu Aurelian et. al. Employment of People with Disabilities in Romania.
International Medical Society, Vol. 9 Nr. 365. 2016
Până în 2002, rata de angajare a persoanelor cu dizabilități nu era deloc analizată.
Mai mult, angajarea acestor persoane nu reprezenta obiectul unei politici coerente și
active. Chiar și după introducerea procentului de 4% angajați cu dizabilități la companii
mari și instituții publice, multe dintre acestea au preferat să plătească penalități sau să
cumpere produse de la unitățile protejate decât să ajungă la respectiva cifră.
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20 Institutul Național de Statistică (interogări ale bazei de date TEMPO);

Raportul lămurește, între altele, utilizarea termenilor „handicap” și „dizabilitate”,
folosite pentru descrierea categoriei de persoane vizate: [La nivel internațional],
„eticheta «handicap», folosită pentru a indica așa dezavantajele cauzate de perturbări/
deficiențe, a fost schimbată cu noțiunea de «dizabilitate», un termen generic folosit
pentru a desemna dificultatea unui individ în desfășurarea activităților și problemele
(în termeni de restricții) cu care se confruntă în situații de viață. Sensul e deplasat de
la «entitatea» umană la comunitate. «Dizabilitatea» provine din interacțiunea între
oameni cu o stare de sănătate și cu mediul lor, este văzută ca o problemă a întregii
societăți și nu numai una individuală/personală” . Prin urmare, cuvântul „handicap”
a fost înlocuit treptat cu „dizabilitate” în uzul public, în timp ce lucrătorii din
domeniul protecției sociale par să prefere termenul „nevoi speciale”, considerat mai
puțin discriminatoriu. În România e folosit în continuare termenul „handicap”, însă o
clarificare și unificare terminologică n-a avut loc (pag. 4).

***
Elena-Loreni Baciu, Theofild-Andrei Lazăr, Between Equality and Discrimination:
Disabled Persons in Romania, Transylvanian Review of Administrative Sciences,
Nr. 51. 2017
Statisticile oficiale nu reușesc să redea o imagine realistă asupra relației dintre
persoanele cu dizabilități și a pieței muncii. Din datele disponibile reiese totuși că
incluziunea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii e foarte redusă, variind între 5% și
12,7% (date preluate de la Societatea Academică Română - raport din 2009) (pag. 7).
Studiul se bazează pe 95 de interviuri, între care 24 cu persoane cu dizabilități, iar 71
cu reprezentanți ai diverselor instituții ce se ocupă de problemele acestora.
În România, termenul „dizabilitate” e mai degrabă un concept teoretic, nu unul
operațional, întrucât nu e legat de majoritatea prevederilor legale pe acest subiect.
Doar termenul „handicap” e operațional, fiind corelat, între altele, cu prevederile
din Constituția României, a legii 448/2006 și, prin urmare, cu regulamentele de
funcționare ale instituțiilor care certifică dizabilitățile și se ocupă de furnizarea unor
servicii. Termenul „dizabilitate” e folosit doar în legea 221/2010, de ratificare a
Convenției ONU și în legea 292/2011 a asistenței sociale. O persoană cu dizabilități
trebuie să fie certificată ca „persoană cu handicap”, conform prevederilor legii
448/2006 (pag. 10).
Discrepanța dintre cei doi termeni ar putea sta la baza diferențelor între cifrele
raportate în România. Un raport al Uniunii Europene din 2011 făcea referire la
aproximativ 18,6% din populația României ca persoane cu dizabilități, între care
7,6% cu o stare îndelungată. În același timp, Ministerul Muncii raporta un procent
www.shiftvieti.ro

de 3,22% „persoane cu handicap” (pag. 11).

Potrivit legislației românești, existența dizabilității nu e suficientă pentru accesarea
beneficiilor: e nevoie de un certificat care să ateste respectiva dizabilitate. Unii
dintre subiecții intervievați au spus că au avut ezitări în a solicita acel certificat,
întrucât se temeau de stigmatizare în rândul comunității. Totuși, odată cu finanțarea
serviciilor din programul social european (ESF), numărul celor care au solicitat și
obținut documentul a crescut semnificativ: de la 600.000 în 2008 la 760.000 în 2015.
Intrarea unei persoane cu dizabilități pe piața muncii este greoaie, întrucât cultura
instituțională e una discriminatorie. Certificatul medical necesar pentru angajare
devine un instrument de selecție menit să asigure „siguranța” viitorului lucrător. Prin
lege, angajatorii trebuie să aleagă persoane „care, în urma examenului medical și,
după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care
urmează să o execute și să asigure controlul medical periodic și, după caz, controlul
psihologic periodic, ulterior angajării” (Legea 319/2006 - Legea securității și sănătății
în muncă, art 13, lit. J). Directiva europeană ce stă la baza legii românești în vigoare nu
prevede asemenea pre-examinări.
O persoană cu dizabilități care vrea să se angajeze trebuie să-și declare „limitările”.
Angajații instituțiilor vin apoi cu evaluări proprii pentru a stabili alte „limitări”. Din
perspectiva angajatorului, decizia de a încadra în muncă o persoană cu dizabilități ține
de „protejarea” acesteia (pag. 14).

***
Teodor Mircea Alexiu, PhD (coord.). Mapping the hindrances and barriers to
employment as experienced by vulnerable populations. Experiences of the disabled
persons on the Romanian labour market. 201521
Indemnizația de invaliditate reprezintă mai degrabă un mijloc discriminatoriu
pentru persoanele cu handicap, decât unul de integrare, consideră autorii studiului,
pentru că pune accent mai mult pe handicap și permite pierderea perspectivelor
asupra abilităților pe care le deține persoana: „În loc să emită un certificat care
recunoaște capacitățile persoanei cu handicap, instituțiile create pentru protecția
acestor persoane (începând cu școlile și terminând cu comisia de evaluare) se
concentrează pe evaluarea punctelor slabe ale persoanei”.
Sistemul îi face inclusiv pe beneficiari să se îndoiască de propriile capacități: unii
intervievați aveau capacități reduse de a-și planifica viitorul, alții își exagerau
deficiențele sau își încurcau prioritățile. (p. 21)
„Sistemul de beneficii sociale a creat o rețea densă de instituții, comisii și alte tipuri
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21 Din păcate, website-ul proiectului (realizat din fonduri structurale) nu mai este activ.
https://www.eupd.ro

de organisme implicate în evaluarea, acordarea, revocarea, reevaluarea drepturilor
persoanelor cu dizabilități, rețea care este adesea ineficientă și confuză nu numai
pentru persoanele în cauză. Dincolo de discursul politic, această rețea nu are practic
nici o utilizare în procesul de integrare socială a persoanei cu handicap.” (p. 20)
Accesul la legislație e adesea greoi: persoanele cu dizabilități trebuie să-și facă singure
drum prin grămada de legi, în condițiile în care acestea se schimbă frecvent, așa că
aplicanții trebuie s-o ia adesea de la capăt (p. 23). Angajații instituțiilor încearcă să
„desfacă” și să „traducă” legile, uneori cu ajutorul colegilor din alte instituții.
Deși Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) au un rol central
în procesul angajării, doar 2% dintre persoanele cu dizabilități figurau în evidențele
acestora ca șomeri.
În ceea ce privește condițiile de lucru, mulți spun că trebuie să facă aceleași lucruri
precum colegii lor fără dizabilități. Uneori, șefii evită să comunice cu persoanele în
cauză, pentru că nu știu cum să gestioneze relația cu ei (pag. 37).
În România, unitățile protejate au nevoie de un minim de 30% angajați cu handicap
pentru a fi autorizate. Unitățile protejate beneficiază de facilități precum scutiri de
taxe pentru deschidere sau reautorizare, precum și pentru impozitul pe profit dacă cel
puțin 75% din banii obținuți sunt reinvestiți pentru restructurarea sau achiziționarea
de echipamente și/sau crearea de noi locuri de muncă.
Un studiu din 2009 realizat de Societatea Academică din România arătase că, la nivel
național, numai 1% din numărul total al angajaților cu dizabilități lucrează în unități
protejate, restul fiind angajați pe piața liberă a muncii. Sistemul de unități protejate
din România este subdezvoltat, facilitățile financiare fiind absente (pag. 41).
Cei intervievați povestesc numeroase situații de discriminare la angajare și la locul
de muncă. Nivelurile de discriminare deschisă, directă și indirectă presupun o
discriminare structurală profundă. Majoritatea persoanelor cu handicap au avut
parte de atitudini ostile, deși poate nu în aceeași măsură la locul de muncă, cât și în
instituțiile publice. Se pare că, în România, atât „regulile, normele, atitudinile culturale
și comportamentul în instituții (...) constituie bariere pentru persoanele cu handicap
pentru a obține aceleași drepturi și oportunități ca majoritatea populației” (p. 59)

***
Elena-Loreni Baciu et al. The Access of Disabled Persons on the Romanian Labour
Market: An Institutional Ethnography of the Role of Social Welfare. The European
Conference on the Social Sciences. 2016
„Observăm că, în discursurile intervievaților, găsim o prezență dezechilibrată a celor
două componente ale sistemului de asistență socială - beneficii și servicii. În timp ce
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beneficiile sunt aproape omniprezente în toate poveștile informatorilor, de cele mai

multe ori cele cu privire la servicii abia reușesc să «scape» din interviuri, chiar dacă
ancheta se interesează de ele.
Acesta este un indicator al accentului pus pe beneficiile sociale de către actualul cadru
instituțional românesc, în detrimentul serviciilor de sprijin pentru creșterea socială și
incluziunea profesională a persoanelor cu handicap. Astfel, schemele de asistență par
a fi mai degrabă compensatorii, decât de susținere - se concentrează mai degrabă pe
compensarea persoanelor pentru ceea ce este perceput de ceilalți drept o «pierdere»
sau «un deficit», în loc să promoveze participarea persoanei în comunitate sau pe
piața muncii.
Principalul motiv pentru această perspectivă «răsturnată» este acela că, atunci când
se ocupă de handicap, actualele aranjamente instituționale românești sunt încă
tributare modelului medical, iar acest lucru poate fi observat în toate aspectele legate
de organizare, furnizare și monitorizare a schemelor de sprijin acordate persoanelor cu
handicap”. (p. 7)

***
Daniel Mara. Higher Education for People with disabilities - Romanian education
experience. Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 142. 2014
Articolul documentează obstacolele pe care persoanele cu diferite forme de
dizabilități le întâmpină din punct de vedere al accesului la educația universitară.
Acestea sunt:
•

costurile mari pe care ar trebui să le plătească instituțiile pentru a adapta
curicula la capacitatea de asimilare a persoanelor cu dizabilități

•

barierele fizice

•

finanțarea

•

lipsa personalului calificat în mentoratul educațional al persoanelor cu dizabilități

•

supervizarea mentorilor care să asigure motivația și buna desfășurare a
procesului educațional.

Printre altele, proiectul22 și-a propus dezvoltarea unor resurse educaționale de tip
e-learning adaptate diferitelor dizabilități identificate în rândul studenților. Alte
laturi pozitive ale proiectului: construirea unor rețele de suport pentru studenții cu
dizabilități și achiziționarea de echipamente dedicate.
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Gabi Comănescu et al. Implementarea Clasificării Internaționale a Funcționării,
Dizabilității și Sănătății (CIF) în serviciile de incluziune socială pentru persoanele
utilizatoare de scaune rulante din România. STUDIU DE CAZ: VOCAȚIA ȘI
INTEGRAREA ÎN MUNCĂ. Fundația Motivation. 2016
Studiul de caz vorbește despre lipsa informațiilor și a serviciilor de consiliere cu privire
la îngrijirea personală, sănătate și utilizarea scaunului rulant. De cele mai multe ori,
asemenea informații se obțin informal, din vorbă în vorbă, de la persoane care suferă
de afecțiuni similare.
Diagnostic: EXCLUS DE PE PIAȚA MUNCII. Piedici în ocuparea persoanelor cu
dizabilități în România. Societatea Academică Română. 2015
Domeniile în care respondenții au ales să urmeze cursuri de orientare profesională
sunt IT (20%), prelucrare textilă și inginerie mecanică (19%), și servicii (14%). Din cei
care își caută un loc de muncă, 46,4% au o idee clară cu privire la domeniul în care
și-ar dori să obțină o pregătire, IT&C ocupând din nou primul loc, urmat de servicii
medicale, educație, administrație și secretariat.
Practica actuală a evaluării capacității de muncă se bazează în mare parte pe
diagnosticul medical și gravitatea acestuia, și doar într-o mică măsură pe baza
capacității funcționale a persoanei examinate. BIM propune un instrument complex
de evaluare (ICF) care însă nu a fost internalizat în legile și practicile din România.
Astfel, restricțiile identificate formal nu corespund întotdeauna capacității reale de
muncă, iar rezultatul este un număr important de persoane cu dizabilități care nu
încearcă să intre din nou pe piața muncii din cauza limitărilor legale impuse de statutul
de pensionar de invaliditate de gradul I sau II. Practic, refuză beneficiile unui loc de
muncă mai degrabă din cauza insecurității acestuia și nu neapărat din cauza lipsei
capacității de muncă. Un loc de muncă poate fi oricând pierdut, iar perspectiva
reluării procedurilor birocratice de pensionare este nesigură în ce privește rezultatul
final (rezultatul deciziei autorităților publice este considerat impredictibil) și prin
urmare, descurajatoare.
La nivel național există o problemă de adaptare a cererii de forță de muncă la oferta
de locuri existentă cauzată în principal de inexistența sau eficiența relativ scăzută a
serviciilor de mediere a muncii pentru persoanele cu dizabilități, precum și de nivelul
scăzut al educației acestora.

***
Percepția asupra persoanelor cu dizabilități. Asociația REACT. 2012
ICCS - Indicele Calității Contactelor Sociale: Handicap Locomotor (14.42/20),
Handicap Senzorial (14.58/20), Handicap psihic/Mental (9.11/20), HIV/SIDA
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(10.36/20).

Indicele Acceptării/Respingerii Totale: Handicap Locomotor (0.27), Handicap
Senzorial (0.29), Handicap psihic/mental (-0.21), HIV/SIDA (-0.18).
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Decid pentru mine - Cercetare asupra calității vieții persoanelor cu dizabilități
psihosociale. Active Watch. 2014
Ca o remarcă generică, o viață de calitate înseamnă, în primul rând,
descoperirea unor noi valențe de sens. Fie că este vorba despre o sensibilitate
mai particulară („ajung să înțeleg mai bine reacțiile oamenilor”) sau de o
dimensiune creativă (pictură, poezie, lucru de mână), aproape fiecare dintre
respondenți anunță că reconstrucția identității aduce cu sine un plus pe care cel
neafectat nu-l atinge.
De asemenea, viața de calitate pentru fiecare dintre cei care participă la cercetare
înseamnă o stăpânire a propriului timp, chiar dacă acesta este perceput uneori
ca un gol de activitate. Această luare în posesie a timpului și a programului dă
un sentiment particular de auto-determinare și libertate, oarecum surprinzător
pentru cineva aflat într‐o ipostază de marginalitate socială.
Guttman, Filip. Accesibilitatea studenților cu deficiențe de vedere în
universitățile clujene - Filip Guttman. Revista Calitatea Vieții, nr. 2, 2011.
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Probleme cu care se confruntă studenții cu dizabilități: (1) lipsa unor

materiale de studiu într-un format accesibil, (2) lipsa afișării informațiilor
administrative într-un format accesibil, (3) lipsa softurilor care să permită
accesul la informația online (screen reader)

6. PROGRAME ȘI INIȚIATIVE DIN ROMÂNIA
Fundația Motivation dezvoltă programe care pun accent pe integrarea
socială, educațională și profesională a persoanelor în scaune rulante.
Serviciile pe care le oferă acoperă o gamă largă de nevoi ale copiilor și
adulților cu dizabilități, de la echipament adaptat pentru diferite tipuri
de dizabilități motorii, la recuperare medicală și instruire pentru viață
independentă, alături de un instructor în fotoliu rulant.
WellJobs – platformă online de mediere a locurilor de muncă pentru
persoane cu dizabilități, dezvoltată de Asociația Well România.
Potlucra.eu – platformă online care conectează companiile care au
posturi disponibile pentru persoanele cu dizabilități cu cei care sunt în
căutarea unui job. Pe blogul asociat se regăsesc tips&tricks pentru cum săți scrii un CV și scrisoare de intenție, cum să te pregătești pentru un interviu
de angajare, etc.
UPA Solutions este un grup de Unități Protejate Autorizate, reglementate
conform legii 448/2006, cu modificările și completările ulterioare. Expertiza
echipei UPA Solutions este certificată, printre altele și în servicii de
integrare și mediere la locul de muncă a persoanelor cu dizabilități.
Conexiuni este un portal al Autism Romania care oferă resurse pentru
angajarea tinerilor cu autism.
Fundația Estuar oferă opțiuni sociale și alternative adulților cu probleme
de sănătate mintală, pentru reintegrarea lor în societate prin servicii,
oferind o varietate de servicii, de la servicii de consiliere și terapie, până la
consiliere pentru angajare și locuințe protejate.
Asociația Centrul pentru inovare in domeniul medical INOMEDICA se
concentrează pe inovare în domeniul sănătății mintale, iar inițiativele
derulate până acum sunt 2 patforme cu informații despre depresie și
schizofrenie, precum și 2 aplicații mobile, cea relevantă pentru tema de
față este HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) pentru iOS, una
dintre cele mai utilizate unelte pentru determinarea nivelului de anxietate
si depresie al populatiei. Chestionarul este bazat pe 14 intrebari, 7 din ele
vizand depresia iar 7 anxitatea.
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THATS.wiki – o aplicație gratuită de e-learning pentru nevăzători, realizată
de Asociația pentru Dezvoltare Urbană, care face imaginile accesibile
pentru nevăzători.
Donează 10 000 de pași pentru orașul tău este un proiect realizat
de OPTAR (Organizația pentru Promovarea Transportului Alternativ în
România)pentru identificarea și prezentarea condițiilor de deplasare
pietonală în București. Proiectul se realizează cu voluntari care au de
cercetat traseele pietonale aflate într-o suprafață în formă de pătrat cu
latura de aproximativ 550 m. Ei folosesc o aplicație (Android) pentru a
identifica diverse tipuri de obstacole care limitează sau blochează accesul
pietonilor pe trotuare sau pe aleile pietonale.
În ziua alocată cercetării, un voluntar va avea de parcurs
aproximativ 10.000 de pași (7 km).
Fundația Orange, prin fondul de finanțare „Lumea prin culoare și sunet”
deschis din 2012 organizațiilor neguvernamentale susține proiecte în
beneficiul persoanelor cu deficiențe de vedere și/sau de auz. Câteva dintre
proiectele susținute sunt:
Clubul de Mobilitate Urbană Seansability este un proiect AMAiS de
integrare socială a persoanelor cu deficiențe de vedere prin dezvoltarea
abilităților de viață independentă, socializare și experiment, în cadrul unor
ateliere de mobilitate urbană.
Sensabilitate.ro, un proiect al Sense International Romania, este o
platformă online folosită ca instrument de comunicare și o sursă de
informații relevante și de actualitate în domeniul surdocecității. Platforma
va conține informații despre surdocecitate, o hartă interactivă a serviciilor
existente, profilele specialiștilor din domeniu, furnizori de echipamente de
specialitate, o bibliotecă online, o revistă, un blog precum și cursuri online
în domeniul surdocecității.
Tandem Access (Asociația Tandem) - un model de navigare și orientare
în interiorul stațiilor de metrou destinat utilizatorilor cu deficiențe de
vedere. Modelul conține o rețea de 1500 iBeaconi instalați în interiorul
stațiilor care vor comunica cu telefonul mobil prin intermediul conexiunii
Bluetooth, oferind utilizatorului, prin intermediul unei aplicații, notificări
conținând informații descriptive care îl vor ajuta la orientarea către
și de la platformele și intrările sistemului de metrou. Platforma va fi
capabilă să recunoască direcția de mișcare a utilizatorului în funcție
de ordinea beaconilor cu care interacționează dispozitivul mobil și, de
asemenea, într-o intersecție, îl va putea notifica asupra tuturor destinațiilor
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posibile și a direcției de urmat pentru a le atinge.

În general, în perioada fondurilor structurale 2007 – 2014, s-au deschis
multe întreprinderi sociale dedicate includerii pe piața muncii a
persoanelor cu dizabilități. Din păcate, puține dintre acestea mai sunt
funcționale astăzi.

7. STUDII ȘI INIȚIATIVE INTERNAȚIONALE DEDICATE
SITUAȚIEI PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI
Tony Powers, Employment Sector Working Paper No. 3, “Recognizing
ability: The skills and productivity of persons with disabilities, Literature
Review”, Cornell University ILR School, 2008
„Pentru fiecare tip de dizabilitate există o serie de nevoi specifice de
care trebuie ținut cont pentru a asigura maximizarea productivității.
De exemplu, persoanele cu dificultăți de auz ar putea avea nevoie de
supraveghetori și colegi care să utilizeze metode alternative de comunicare,
cum ar fi limbajul semnelor. Oamenii cu problemele de mobilitate ar putea
necesita o atenție suplimentară acordată accesibilității locului de muncă.
Persoanele cu dizabilități intelectuale ar putea avea nevoie de sarcini de
lucru analizate și defalcate într-o secvență de pași mai ușor de înțeles.
Oamenii cu tulburări psihosociale ar putea avea nevoie de pauze mai
frecvente dacă concentrarea acestora este afectată.” (pag. 1)
În ciuda diversității și prevalenței dizabilităților, stereotipurile legate de
persoanele cu dizabilități continuă să împiedice atât căutarea de
locuri de muncă, cât și evoluția în carieră. (pag. 2)
La nivel mondial, rata de participare a femeilor cu handicap pe piața muncii
este semnificativ mai mică decât cea a bărbaților cu handicap - 16,6%
comparativ cu 52,6%. (pag. 4)
Persoanele cu dizabilități se numără printre cele mai sărace în țările
în curs de dezvoltare - 82% din persoanele cu dizabilități din aceste
țări trăiesc sub limita sărăciei.
Dezvoltarea abilităților profesionale ale persoanelor cu handicap își
are originile în Statele Unite ale Americii, unde inițial au fost instituite
aranjamente pentru veterani din Primul Război Mondial și mai târziu
pentru angajații accidentați la locul de muncă (...). Modelele de reabilitare
profesională timpurie au mers pe facilități separate, dedicate persoanelor
cu dizabilități. Acestea continuă să funcționeze în zonele dezvoltate și în
curs de dezvoltare. Din ce în ce mai mult, în special în țările dezvoltate,
există o tendință de integrare a persoanelor cu handicap în întreaga gamă
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de servicii. (pag. 10)

Deși programele specializate pot juca un rol vital pentru unii, cum ar fi
persoanele cu handicap cu nevoi de susținere ridicate, ele nu sunt potrivite
pentru multe alte persoane cu dizabilități. Aceste programe:
•

pot segrega persoanele cu dizabilități din restul societății,
perpetuând izolarea și scăzând conștientizarea comunității;

•

nu ajută persoanele cu dizabilități să se integreze în societate;

•

tind să direcționeze persoanele cu dizabilități către activități stereotipe;

•

de multe ori nu oferă abilitățile necesare de certificare a
competențelor profesionale sau abilități pentru participarea pe
piața muncii. (p. 11)

***
Raport de analiză privind piața muncii pentru angajarea persoanelor cu
dizabilități. ONPHR. 2012
Raportul arată că cei care au lucrat anterior producerii dizabilității
își doresc într-o măsură mult mai mare să își găsească un nou loc de
muncă, prin comparație cu cei care nu au putut niciodată să lucreze.
Există teama ca lucratul să însemne o povară pentru alții, dacă așteptările
în ceea ce privește calitatea muncii nu ar fi atinse.
Majoritatea respondenților nu își doresc să își schimbe meseria (cifra este
mai mică în rândul tinerilor și a celor cu educație superioară).

***
KatharinaVornholt et al. Disability and employment – overview and
highlights. Work & Organizational Psychology, vol. 27. 2017
Una dintre cauzele care au crescut numărul persoanelor cu dizabilități
care nu își găsesc un loc de muncă este creșterea generală a cerințelor
legate de performanță: numărul tot mai mare de ore de muncă, presiunea
la locul de muncă, stresul, suprasolicitarea și efectele acestora asupra vieții
personale. În ceea ce privește accesul la locul de muncă, persoanele cu
dizabilități anticipează mai frecvent stigmatizarea decât o experimentează în
realitate. În plus, găsirea și păstrarea locului de muncă necesită planificare
și procese elaborate de luare a deciziilor, ceea ce poate pune bariere în mod
special celor care suferă de dizabilități mentale. Cerințele prea mari pot, de
asemenea, să reducă încrederea în sine a persoanei și eficiența necesară
trecerii anumitor bariere. Persoanele cu dizabilități pot avea probleme și din
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cauza efectelor secundare al medicației. (pag.48)

Mark Legnick-Hall et al. Why Employers Don’t Hire People With
Disabilities: A Survey of the Literature. Cerebral Palsy Research
Foundations.
Angajatorii de dimensiuni mari au posibilități mai mari să recruteze
persoane cu dizabilități, să dezvolte programe de management al
dizabilității și să răspundă mai bine cerințelor acestor angajați.
Angajatorii de dimensiuni mici nu au personal pregătit pentru adaptarea
spațiului de lucru, oferă oportunități limitate pentru a crea un program
flexibil care să ofere posibilitatea angajatului să îndeplinească task-uri
diferite și nu au posibilitatea cumpărării unor pachete de beneficii de
sănătate dedicate diferitelor tipuri de dizabilități.
Persoanele cu dizabilități au șanse mai mari să își găsească loc
de muncă în sectoarele dinamice ale pieței de muncă, aflate în
dezvoltare, decât în segmentele statice ale pieței muncii.
Employing disabled people and people with health conditions.
Department for Work and Pension of the UK Government. 2017
Ajustări simple pe care angajatorul le poate face pentru a răspunde
cât mai bine nevoilor angajaților cu dizabilități:
1. schimbarea pattern-urilor de muncă ale persoanei cu dizabilități,
2. training-uri și mentorat,
3. transformarea spațiului de lucru,
4. transmiterea informațiilor în format accesibil,
5. modificarea și achiziționarea unor echipamente dedicate,
6. oferirea unui timp suplimentar în timpul testelor de selecție.
Recrutarea:
•

Anunțuri accesibile:
•

folosirea de fonturi mari, ușor de citit;

•

asigurarea că nici un segment al comunității nu este exclus;

•

mențiunea că anunțul îi privește pe toți membri comunității;

•

includerea în anunț exclusiv a skill-urilor și experiențelor
necesare postului;

•

excluderea cerințelor care nu au legătură cu job-ul și care ar
putea să îi facă pe cei cu dizabilități să nu ia în considerare
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anunțul;

•

•

oferirea unor contacte dedicate persoanelor cu dizabilități;

•

oferirea unor forme alternative de aplicare.

Intervievarea: asigurarea confortului maxim al individului prin
discuții preliminare cu acesta.

Ajustări:
•

Dizabilități mentale: program flexibil, schimbări ale mediului de
lucru, crearea unui plan de acțiune care să îi ajute să își gestioneze
problemele.

•

Dizabilități auditive: informații în format accesibil, schimbări ale mediului
de lucru, folosirea unor telefoane adaptate nevoilor angajaților

•

Disabilități de vedere: training colegilor cărora să le fie oferite
informații în legătură cu interacțiunea cu cei care suferă de astfel
de probleme, schimbări ale mediului de lucru, informații în format
accesibil, organizarea unor tururi la locul de muncă, folosirea de
software dedicat.

***
Jobs and Skills for Persons with Disabilities with a Focus on ICT-based
Solutions23
Programul Organizației Națiunilor Unite e implementat în Africa cu ajutorul
ILO, UNDP și ICT Trust Fund. Prin program, 600 de persoane cu dizabilități
sunt pregătiți pentru angajare.
Proiectul vizează îmbunătățirea capacităților instituționale pentru a permite
persoanelor cu deficiențe vizuale și fizice să găsească locuri de muncă și să
beneficieze de sprijin prin soluții bazate pe ICT. Acest lucru se va face prin:
•

furnizarea de evaluări ale nevoilor și de consolidare a capacităților;

•

sprijinirea și formarea organizațiilor neguvernamentale, a
furnizorilor de formare și a furnizorilor de servicii de ocupare a
forței de muncă;

•

creșterea gradului de conștientizare între întreprinderi a beneficiilor
angajării incluzive și promovarea spiritului antreprenorial;
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23 Mai multe despre pionieratul Ford în domeniul managementului dizabilității:
https://www.eurofound.europa.eu/fr/observatories/eurwork/case-studies/ageing-workforce/ford-werkegermany-redeployment-health-and-well-being

•

împuternicirea persoanelor cu dizabilități prin abilități TIC și
metodologii de e-learning;

•

promovarea inovării tehnologice pentru a răspunde nevoilor
persoanelor cu dizabilități în viața cotidiană, în formare și în mediul
de lucru.

***
Robert Szczerba. A New Business Model For Autism. Forbes, 5 mai 2015
Articolul se centrează pe exemple de afaceri care au adaptat și rearanjat
locul de muncă pentru a-i avantaja pe cei care suferă de autism. Unul
dintre exemple este Rising Tide, o spălătorie auto care folosește atenția la
detalii a persoanelor cu autism. Patronul spune că persoanele cu autism
sunt foarte bune în îndeplinirea sarcinilor structurate și care necesită
atenție. În SUA, peste 90% dintre adulții care suferă de autism au probleme
în găsirea unui loc de muncă.
Extraordinary Ventures, este o altă companie care s-a construit pe
adaptarea locului de muncă la nevoile persoanelor cu autism, față de
strategia inversă adoptată în general de angajatori. Compania a inventariat
o serie de caracteristici ale muncii persoanelor cu autism, pentru a evita
dead-line-urile și stresul indus de timpul scurt disponibil în general
pentru rezolvarea task-urilor; ei s-au concentrat pe calitatea serviciilor, în
detrimentul eficienței producției în raport cu timpul.

***
Robert Szczerba. The best tech jobs for individuals with autism. Forbes, 8
iulie 2015
Categorii de job-uri potrivite pentru persoanele cu autism: (1) pentru
indivizii cu gândire vizuală dezvoltată și (2) pentru indivizii cu abilități de
memorizare. Prima categorie se pretează următoarelor meserii tehnice:
design de echipamente, reparații computere, design web site-uri, grafică/
animație computerizată, mecanic auto. Pentru cei care fac parte din a doua
categorie, meseriile cele mai adecvate sunt: programare pe calculator,
inginerie, tehnician de laborator, statistician, fizician sau matematician.

***
34 great jobs for people with disabilities. Trade Schools, Colleges and
Universities. 2018
www.shiftvieti.ro

Cele mai populare job-uri, în SUA, în funcție de diferite tipuri de dizabilități:

•

Fizice - medicină și farmacie, contabilitate, marketing și cercetare de
piață, consiliere vocațională și orice alt job care îți permite să lucrezi
de acasă;

•

Intelectuale - bucătărie, design, fotografie, transmisiuni, șoferit,
operarea cu echipamente grele, medicină veterinară, programare IT;

•

Vizuale - învățământ pre-școlar, servicii paralegale, producție muzicală;

•

Auditive - arte performative, proiectare, știință, tâmplărie, tehnică
medicală;

•

Psihice/emoționale - inginerie electronică, sudură, electrică, animație
pe calculator, cosmetică, masaj, igienă dentară, terapie fizică;

•

Somatice - producție de film, antreprenoriat, consiliere, prezentatare
radio/TV, medicină.

A way of approaching accessibility from a design perspective „dos” și
„don’ts” ale designului pentru accesibilitate sunt linii de ghidaj generale,
bune practici de proiectare pentru a face serviciile accesibile. În prezent,
există șase postere diferite în serie care se adresează utilizatorilor cu
viziune redusă, surzi și cu dificultăți de auz, dislexie, dizabilități motorii,
utilizatori cu afecțiuni din spectrul autist și utilizatori de screen readers.
45 Powerful Mobile Apps for those with Disabilities, împărțite pe
următoarele categorii:
•

Deficiențe de vedere		

•

Deficiențe de auz

•

Deficiențe de mobilitate

•

Dyslexia

•

Autism

•

Alzheimer & demență.

The Ford Motor Company in Germany a testat și apoi adoptat în
perioada 2002-200424 o nouă abordare în intervențiile de prevenire și
reabilitare destinate angajaților cu dizabilități pentru a le reține experiența
în organizație și pentru a-i menține implicați. Au plecat de la analiza
concediilor medicale și a costurilor asociate din care a reieșit nevoia de
a avea rezultate mai sănătoase și productive, dar și nevoia de a preveni
intrarea lucrătorilor în categoria persoanelor cu dizabilități (proces
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24 Informații din „Employment and Disability: Back to Work Strategies”, pag. 35;

agravabil și prin îmbătrânirea forței de muncă).
Ford a schimbat paradigma cum că lucrătorii cu dizabilități reprezintă
un element neplăcut care decurge din cerința de a respecta obligațiile
privind cotele la cea că integrarea lucrătorilor cu dizabilități și a lucrătorilor
în vârstă în procesul de producție are un efect comercial bun. Punctul
de plecare a fost acela de a descrie abilitățile angajaților, nu limitele lor.
Aceste profiluri de abilități au fost apoi comparate cu analizele detaliate ale
cerințelor locului de muncă.
Plecând de la asta, cu sprijinul Ministerului German al Muncii și
Afacerilor Sociale și a unei echipe multidisciplinare formată din psihologi,
profesioniști din domeniul sănătății și științelor ocupaționale, au dezvoltat
un instrument de evaluare a capacității - Integration von Menschen mit
Behinderungen in die Arbeitswelt (IMBA). IMBA permite unei echipe să
potrivească abilitățile unui individ cu cerințele locului de muncă pe 9
dimensiuni principale, inclusiv cerințele fizice și de informație, influențele
mediului, securitatea ocupațională și organizarea muncii, cu 70 de
caracteristici detaliate. IMBA poate include și alți factori personali și de
mediu, cum ar fi influența familiei, mediul social, calificările educaționale,
colegii și supraveghetorii. Rezultatele potrivirii persoanei cu serviciu specifică

potențiale intervenții. IMBA nu înlocuiește o abordare de echipă pentru
luarea deciziilor și rezolvarea problemelor, dar oferă informația pentru echipă,
inclusiv pentru lucrător, de a lua o decizie în cunoștință de cauză. Rezultatele
proiectului au inclus plasarea a 267 de angajați în atelier în poziții integrate
în producția normală. Dintre acestea, doar șapte au fost plasate în afara
altor angajatori, în timp ce 13 au fost pensionați sau li sa acordat concediu
medical de lungă durată. Beneficiile pe termen mediu și lung includ reducerea
costurilor, absența redusă, identificarea mai rapidă a angajaților aflați în situații
de risc, persoanele cu dizabilități mai puține, motivația sporită a angajaților și
creșterea productivității lucrătorilor cu dizabilități25.
Instrumentul IMBA este disponibil doar în limba germană.
IDEO Open Challenge - How might we reduce stigma and increase opportunities for
people with disabilities? - deschis în 2017, cu scopul de a susține inițiative la nivel
global care promovează incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități26. Din cele 6
idei câștigătoare ale challenge-ului doar una vizează zona economică: Global Toolbox
for an Inclusive Workplace.
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25 Informații din „Employment and Disability: Back to Work Strategies”, pag. 35;
26 Toate cele 174 de idei propuse pe partea de incluziune economică se regăsesc aici: https://challenges.
openideo.com/challenge/disability-inclusion/ideas/assignments/mission-economic-inclusion;

8. ANALIZĂ
•

La nivelul Sectorului 5 există un procent mult mai mare de angajați din
totalul celor care sunt încadrați pe lista de dizabilități.

! Pista ar putea fi explorată mai departe pentru a vedea dacă este vorba
despre un exemplu de bune practici sau despre raportări diferite față de
celelalte sectoare;
•

Din punct de vedere al lipsei oricărei surse de venit, la nivelul
Bucureștiului, persoanele care suferă de HIV/SIDA se găsesc în
procentul cel mai ridicat. Cei cu probleme de auz au cele mai mari
șanse să își găsească loc de muncă. Cei cu dizabilități mentale au cele
mai mici șanse să găsească loc de muncă;

•

Nivelul mediu de educație al persoanelor cu dizabilități care au loc de
muncă este liceul/învățământul profesional;

•

Din punct de vedere al categoriilor de vârstă, grupele tinere sunt mai
puțin numeroase decât persoanele cu dizabilități cu vârsta trecută de
40 de ani;

•

Cei care au căpătat handicapul pe parcursul vieții își doresc mai mult
să își recupereze rolurile sociale, printre care și posibilitatea de a
munci, decât cei născuți cu un anumit tip de handicap;

•

La nivel național, cei cu dizabilități somatice și-au găsit cel mai ușor un
loc de muncă;

•

Persoanele cu dizabilități care nu au loc de muncă spun că, pentru a
lucra, le-ar trebui: asistență personală, adaptări ale locului de muncă și
a echipamentelor folosite;

•

Legislația este inaccesibilă și într-o permanentă schimbare, ceea ce
îngreunează accesul persoanelor cu dizabilități la beneficiile sociale la
care au dreptul;

•

Dizabilitatea pare să existe doar în măsura în care persoana
care suferă de ea obține un certificat care s-o ateste. E o posibilă
explicație pentru numărul relativ redus de persoane cu dizabilități
înregistrat de Ministerul Muncii (805.159 persoane), adică puțin peste
4% din populație (mai puțin de 1 din 20 de români), spre deosebire de 1
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din 7 locuitori la nivel mondial sau de 1 din 6 la nivelul Uniunii Europene.

•

Textul legii pune mai mult accentul pe „handicap” decât pe
„dizabilitate” și pe limitări / compensații decât pe incluziune. Ca
urmare, unii beneficiari ai diverselor forme de sprijin ajung să
privească respectivele sume/beneficii ca pe modalități ale societății de
a-i ține deoparte.

•

În rândul studenților cu probleme vizuale/auditive, proiectele care
au dezvoltat platforme de e-learning au fost benefice pentru aceștia.
Alte inițiative benefice au fost construirea rețelelor de suport și
achiziționarea unor echipamente dedicate la nivelul universităților.
Participanții la cercetări s-au plâns și de lipsa unor canale adaptate
de transmitere a informațiilor administrative și de softuri care să le
faciliteze accesul la informația on-line (screen reader);

•

Există, în general, o lipsă de acces la informație în legătură cu
experiența dizabilității, accesul la beneficii sociale și orice altceva
ține de viața cu diferite tipuri de dizabilități. De cele mai multe ori
cunoașterea circulă la nivel de rețele informale, formate între persoane
care se cunosc face-to-face;

•

Domeniul IT&C este cel mai căutat printre persoanele cu dizabilități
care își doresc un loc de muncă; acesta este urmat de dorința
specializării/angajării în zona serviciilor de diferite tipuri;

•

În România, nu există servicii de mediere a muncii pentru persoanele
cu dizabilități la nivel de stat, doar câteva inițiative ale ONG-urilor sau
private (potlucra.eu);

•

În România, din punct de vedere al acceptării sociale cel mai bine stau
cei care suferă de dizabilități locomotoare și senzoriale; la polul opus
se află cei cu dizabilități psihice/mentale și cei care suferă de HIV/SIDA;
situația este similară și în ceea ce privește calitatea contactelor sociale;

•

Ritmul actual de muncă din majoritatea companiilor face tot mai
problematică posibilitatea persoanelor cu dizabilități să își găsească un
loc de muncă la care să performeze eficient;

•

Mai puțin de o treime dintre persoanele cu dizabilități ocupate
beneficiau de o formă de asistență specială - ajutor pentru
desfășurarea activității, echipamente speciale sau adaptări la locul de
muncă, program flexibil sau posibilitatea de a lucra la domiciliu.
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•

Angajatorii de dimensiuni mari pot mai ușor să ofere locuri de muncă
adaptate nevoilor persoanelor cu diferite tipuri de dizabilități.

9. CONCLUZII/DIRECȚII DE LUCRU
Direcții de urmărit (pot fi dedicate persoanelor cu dizabilități sau angajatorilor):
•

Platforme de e-learning și screen-reedere care să fie distribuite
instituțiilor de învățământ care să faciliteze accesul elevilor și
studenților cu dizabilități vizuale sau auditive la educație;

•

Platforme dinamice care să conțină toate informațiile necesare
unei persoane cu dizabilități, pe tipuri de dizabilitate și categorii de
informații: experiențe personale, legislație etc. Ele pot folosi și ca loc
de constituire a rețelelor personale;

•

Platforme dedicate angajatorilor care să prezinte specificitățile
tipurilor de dizabilități și soluții simple pentru adaptarea spațiului și
structurii locului de muncă la nevoile acestora;

•

Traininguri cu angajați ai centrelor de consiliere pentru persoanele cu
dizabilități aflate în căutarea unui loc de muncă�;

•

Platformele de mediere a muncii – cum pot fi mai bine cunoscute/folosite
de ambele părți (angajatori, persoane în căutarea unui loc de muncă);

•

Instrumente dedicate persoanelor cu studii medii și cu vârsta mai mare
de 40 de ani, adaptate la comportamentul lor de consum de internet.
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Îți mulțumim că ai parcurs

Cercetarea despre posibilitățile
de muncă pentru persoanele
cu dizabilități
Înțelegându-i mai bine pe
cei din jur, putem construi
împreună o piață
a muncii incluzivă.
www.shiftvieti.ro

Mulțumim!

