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Scopul proiectului;

�� ScopulScopul acestuiacestui proiectproiect ll--aa constituitconstituit dezvoltareadezvoltarea unuiunui

parteneriatparteneriat realreal publicpublic--privatprivat lala nivelulnivelul judetuluijudetului GalatiGalati

pentrupentru elaborareaelaborarea sisi practicareapracticarea uneiunei politicipolitici aa

diversitatii,diversitatii, egalitatiiegalitatii sisi nondiscriminariinondiscriminarii pepe piatapiata munciimuncii

sisi lala locullocul dede muncamunca pentrupentru persoanelepersoanele cucu dizabilitati,dizabilitati,

atatatat inin structurilestructurile administratieiadministratiei publice,publice, catcat sisi inin
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Obiectivele proiectului;

� derularea unei campanii de advocacy in Galati pentru

facilitarea incluziunii reale si depline a persoanelor cu

dizabilitati ;

� livrarea de training privind politicile diversitatii si

nondiscriminarii pe piata muncii si la locul de munca

(centrate pe dizabilitate) pentru 40 de institutii

(administratie publica, companii private, mass-media,

ONG).



� formarea unei retele judetene pentru accesul egal al 

persoanelor cu dizabilitatii si nondiscriminare pe piata 

muncii, formata din minim 50 reprezentanti ai ONG, 

administratie publica, mass-media, companii private.

� campanie de advocacy la Galati pentru a avea acces 

deplin a persoanelor cu dizabilitati.



Activitatii:

� derularea unei campanii de advocacy in Galati pentru 
aplicarea politicilor diversitatii si nondiscriminarii  pe 
piata muncii si la locul de munca campanie centrata pe 
problematica persoanelor cu dizabilitati. 

� Formarea unei retele pentru incluziunea sociala 
deplina a persoanelor cu dizabilitati, compusa din 
minim 40 parteneri: institutii ale administratiei publice, 
companii private, mass-media, ONG-uri, care vor 
elabora si aplica Planul de politici regionale privind 
diversitatea si nondiscriminarea pe piata muncii si la 
locul de munca.



Diversitate 



� Identificarea modelelor de buna practica, a barierelor ,
dificultatilor existente care impiedica practicarea si
dezvoltarea acestor politici;

� Organizarea a 10 sesiuni de training privind politicile,
practica diversitatii si nondiscriminarii, seminarii,
intalniri si dezbateri publice, dezbateri televizate,
conferinta finala - actiuni la care vor participa si
persoane cu dizabilitati - experte in problematica
dizabilitatii care au experinta internationala, fiind
reprezentanti ai Romaniei in diferite foruri
internationale, precum diferite personalitati care detin
expertiza/modele de buna practica pe acest domeniu.



Seminar:





� organizarea unei Burse a locurilor de munca pentru

persoanele cu dizabilitati, realizarea unui site al retelei,

activitati de diseminare a informatiei legate de proiect

si mediatizare a rezultatetelor si finantatorului;



Bursa locurilor de munca



Grup Ńintă şi beneficiarii 

� beneficiarii directii: reprezentantii ai administratiei 

publice (minim 30 de institutii), companiilor private, 

ONG-urilor, mass-media si societatea civila din judetul 

Galati;

� beneficiarii indirectii: intreaga societatea civila 

galateana, societatea civila romaneasca in general.



Rezultate 

� activitatile propuse in proiect creeaza cadrul pentru 
dezvoltarea si consolidarea politicilor diversitatii si 
nondiscriminarii la locul de munca, atat la nivelul 
politicilor locale, cat si in stategiile companiilor private 
participante la activitati.

� ameliorarea stereotipurilor negative privitoare la 
dizabilitate in institutiile administratiei publice si 
companiile private printr-o informare corecta cu privire 
la dizabilitate,  inclusiv a celor referitoare la 
performantele persoanelor cu dizabilitati.



� realizarea retelei “Investim in viitor”: cel putin 50 de 
parteneri pana la sfarsitul proiectului. Elaboreaza 
strategia de actiune a retelei, realizeaza si elaboreaza 
Planul de politici locale privind diversitatea si 
nondiscriminarea la locul de munca.

� identificarea/promovarea beneficiilor practiciarii 
diversitatii legate de dizabilitate, la locul de munca.



� identificarea si oferirea posibilitatilor de munca 

adaptata pentru persoanele cu dizabilitati plecand de la  

dezvoltarea competentelor suplimentare ale acestora 

si sfarsind prin oferirea unui loc de munca pe termen 

lung;

� facilitarea accesului companiilor private la o noua forta 

de munca, constientizarea acestui avantaj;



� facilitarea incluziunii reale, depline a persoanelor cu 

dizabilitati, prin punerea in practica a noilor politici 

elaborate.

� identificarea obstacolelor/problemelor care impiedica 

practicarea unei bune politici a diversitatii si 

nondiscriminarii la locul de munca si elaborarea unor 

solutii viabile pentru depasirea acestora.






