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I.Profilul participanţilor:
La seminar au participat 54 reprezentanţi de la 18 organizaţii care furnizează servicii sociale
şi de ocupare grupurilor vulnerabile, la care se adaugă reprezentanţii Universităţii „1
Decembrie 1918” Alba Iulia.
Orgnizaţiile reprezentate în cadrul seminarului au fost din ambele regiuni care formează aria
proiectului: Regiunea Centru şi Regiunea de Nord-Vest.
II. Obiectivele seminarului
Seminarul a avut ca scop dezbaterea modalităţilor de reabilitare profesională şi a formelor
alternative de ocupare adaptate la nevoile personalelor vulnerabile utilizându-se în acest sens
3 tipuri de activităţi (instrumente):
1. Comunicarea studiilor şi cercetărilor în domeniu realizate de membrii Grupului de
lucru al proiectului;
2. Dezbaterea concluziilor studiilor şi formularea de recomandări asupra bunelor practici
în domeniul ocupării grupurilor vulnerabile şi de efectuare a altor studii aplicate,
eventual proiecte de formare;
3. Dezbaterea cu cei prezenţi a modalităţilor prin care sistemul de asistenţă socială poate
contribui în viitor la integrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa municii.
II. Agenda seminarului
În deschiderea seminarului, dl. prof. univ.dr. ing. Ioan Ileană, manager proiect, a expus
şi ilustrat prin prezentări powerpoint stadiul actual de implementare al proiectului
POSDRU/96/6.2/S/49743: “Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru creşterea
incluziunii sociale în scopul îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii”. S-a subliniat în cadrul
expunerii rolul activităţilor dezvoltate de proiect pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului,
respectiv formarea angajaţilor furnizorilor de servicii sociale şi a persoanelor vulnerabile,
realizarea de studii şi cercetări în domeniul ocupării grupurilor vulnerabile şi dezvoltarea
reţelei parteneriale. O analiză a indicatorilor de implementare la zi arată de altfel că proiectul

este în grafic şi din punct de vedere al atractivităţii cursurilor de formare pentru angajaţi se
constată o cerere foarte mare, ceea ce a făcut să fie suplimentate unele call-uri.

Foto 1: Prezentarea stadiului de implementare a proiectului
Prezentarea dlui. conf.univ.dr. ing. Mircea Râşteiu s-a axat pe prezentarea situaţiei la
zi în ceea ce priveşte seriile de cursuri: număr mare de cursanţi, 3 serii de curs cu selecţii
derulate dintre care o serie de curs aproape de final şi perspectiva de derulare în 2012 a
seriilor de curs.

,

Foto 2: Situaţia derulării cursurilor de formare
Responsabilul cu parteneriatele, dl. prof. univ.dr. ing. Moise Ioan Achim s-a
concentrat pe analiza scurtă a obiectivelor majore ale parteneriatului şi enunţarea ideii că
furnizorii de servicii sociale şi ocupare pot prin parteneriate să crească calitatea serviciilor
acordate grupurilor vulnerabile. S-a solicitat o mai mare implicare în dezvoltarea platformei
de comunicare şi informare.

Foto 3: Rolul parteneriatelor în creşterea calităţii în serviciile sociale şi de ocupare
În continuare dl. lect.univ.dr. Vlad Millea a prezentat rezultatele studiului „Percepţii
ale angajatorilor vizând pregătirea profesională şi şansele de ocupare a unui loc de
muncă pentru grupurile vulnerabile precum şi practicile efective ale firmelor referitoare
la angajarea acestor grupuri” . Populaţia investigată a fost constituită din 256 de firme, 215
din județul Alba, 32 din Hunedoara și 6 din Cluj și una din Târgu Mureș. Studiul a avut de
asemenea o componentă statistică la nivel naţional şi internaţional pe tematica ocupării.
Recomandările studiului acoperă întreaga paletă de disfuncţionalităţi constatate pentru
care se propun acţiuni şi proiecte publice. Toate studiile realizate de Grupul de lucru pot fi
consultate şi pe site-ul proiectului www.incluziunesocială.ro.

Foto 4: Studiul percepţiilor angajatorilor privind ocuparea grupurilor vulnerabile

Dna lector univ.dr. Rodica Stânea a insistat pe dezbaterea unor studii de caz din
investigaţia intitulată “Problematica ocupării la femeile recent intrate în şomaj şi la femeile
de etnie roma” şi a captat atenţia participanţilor prin sistematizarea unor strategii de
supravieţuire a femeilor recent intrate în şomaj şi a celor de etnie roma. Recomandările studiului
au plecat de la o diagnoză calitativă pe cele 140 femei intervievate şi susţin nevoia imediată de
implementare a unor măsuri active antişomaj care să ţină cont de diversitatea tipurilor sociale de
femei, de psihologia persoanelor, precum şi de constrângerile structurale socioculturale.

Foto 5: Studiul ocupării la femeile recent intrate în şomaj şi la femeile de etnie roma
Ultima prezentarea s-a concentrat pe analiza perspectivei furnizorilor de servicii
sociale asupra ocupării insistându-se pe necesitatea dezvoltării serviciilor de consiliere în
domeniul ocupării şi la furnizorii de servicii sociale. În privinţa expunerii la riscul de
neocupare, furnizorii menţionează cel mai frecvent: romii, persoanele cu handicap, tinerii
instituţionalizaţi şi persoanele de peste 45 de ani.

Foto 6: Studiul perspectivei furnizorilor asupra ocupării grupurilor vulnerabile

În ultima parte a primei zile au fost dezbătute printr-o modalitate interactivă de grup
rezultatele studiilor şi cercetărilor în privinţa modalităţilor de reabilitare profesională a
grupurilor vulnerabile. S-a subliniat că deşi sunt proiecte de consiliere, informare şi mediere
pe piaţa forţei de muncă totuşi nu există legislaţie în privinţa ocupării grupurilor vulnerabile
care să permită sustenabilitatea şi continuitatea proiectelor respective. Nu există un set
recunoscut şi cu atât mai mult implementat de proceduri şi standarde în privinţa reabilitării şi
orientării profesionale la grupurile vulnerabile. S-a propus realizarea în cadrul proiectului a
unui Ghid de bune practici în privinţa ocupării grupurilor vulnerabile.

Foto 7: Dezbaterea studiilor referitoare la ocuparea grupurilor vulnerabile
Ziua a doua a seminarului s-a concentrat pe identificarea intervenţiilor care se pot
realiza în domeniul ocupării grupurilor vulnerabile şi pe prezentarea concluziilor generale.
Dl. prof.univ.dr. Mihai Pascaru a condus secţiunea „Prezentări de proiecte şi
organizaţii. Problematica socială la zi”. S-a susţinut că legea Asistenţei sociale în curs de
implementare va trebui să permită o mai mare descentralizare în acordarea de prestaţii sociale
şi în acest sens toţi furnizorii de servicii sociale trebuie să opereze schimbări organizaţionale.

Foto 7: Rolul organizaţiilor sociale în implementarea serviciilor de ocupare

Dna. lect. univ.dr. Călina Buţiu a moderat secţiunea „ Reforma sistemului de asistenţă
socială. Impact asupra sistemului”. Legislaţia secundară a asistenţei sociale va fi dezvoltată
până în anul 2014 şi în aceste condiţii s-a propus ca în domeniul ocupării să existe un
document al reţelei parteneriale din cadrul proiectului care să susţină pe baza studiilor şi
dezbaterilor realizate necesitatea introducerii unor standarde în domeniul ocupării grupurilor
vulnerabile în special în privinţa consilierii şi medierii în muncă.

Foto 8: Necesitatea standardizării serviciilor de ocupare în cadrul reformei Sistemului
Printre modalităţile de reabilitare profesionale propuse de seminar se numără şi terapia
ocupaţională. În acest sens dna. lector univ.dr. Petronela Talpaş a condus secţiunea „Bune
practici în ocuparea grupurilor vulnerabile. Metode de reabilitare profesională” în care s-a
expus în ce constă terapia ocupaţională modernă şi cum poate fi crescută ocuparea prin
facilitarea atât psihologică, cât şi de mediu (inclusiv prin tehnologie asistivă).

Foto 9: Metode de reabilitare profesională

Un rol important în cadrul proiectului îl joacă Reţeaua partenerială. Responsabilul de
parteneriate, dl. prof.univ.dr.ing. Moise Ioan Achim a afirmat că această reţea este un spaţiu al
dialogului liber şi totodată reprezintă o formă prin care se pot crea, fără ingerinţe politice,
instrumente de reabilitare profesională descentralizate.

Foto 10: Rolul reţelei parteneriale în reabilitarea profesională
În încheierea seminarului, managerul de proiect, dl. prof.univ.dr. Ioan Ileană a
evidenţiat nevoia dezvoltării comunicării între furnizorii de servicii sociale, a întăririi
legăturilor dintre membrii reţelei parteneriale şi a propus participanţilor să vină cu contribuţii
la volumul de studii şi cercetări care va fi publicat sub egida unui corp de referenţi de
prestigiu din domeniul ştiinţelor sociale din România.

III. Evaluarea Seminarului
În finalul seminarului a fost completat un chestionar de evaluare a satisfacţiei prin care s-au
cules informaţii utile dezvoltării activităţilor din cadrul proiectului, precum şi opinia
participanţilor despre desfăşurarea seminarului. Prelucrarea statistică a chestionarelor de
satisfacţie a relevat că activităţile majore ale proiectului: formare, studii şi cercetări şi reţea
partenerială sunt nevoi clare ale furnizorilor de servicii sociale existând în proporţie de peste
95% doar aprecieri pozitive la adresa acestor activităţi. Organizarea de ansamblu a
seminarului a fost de asemenea foarte apreciată, reliefându-se nevoia ca pe viitor să se
dezvolte noi studii şi cercetări aplicate care să susţină practica în domeniul ocupării.
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