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            Prezentare generală 

 Înfiinţată în 1996 

 Servicii sociale acreditate pentru persoane cu 

dizabilităţi de dezvoltare  

 Serviciile sociale sunt oferite prin intermediul 

parteneriatului public-privat dintre Fundaţia “Pentru 

Voi” şi Primăria Timişoara 

 Serviciile sociale sunt finanţate din bugetul local  

 Aprox. 200 beneficiari în servicii 

 Advocacy şi lobby 

 Centru Resursă 



 

 Centrul de zi “Împreună”  

   ateliere 

   78 adulţi cu dizabilităţi intelectuale medii şi  

                uşoare 

 Centrul de zi “Ladislau Tacsi”  

   48 adulţi cu dizabilităţi intelectuale severe şi  

               profunde 

 Centrul de zi “Orizonturi noi” 

          → 30 adulţi cu dizabilităţi intelectuale medii şi  

               uşoare 

Prezentare generală 



 

 Serviciul de angajare sprijinită 

 Locuire  

       → 6 locuinţe protejate 

       → 27  beneficiari 

 Servicii de sprijin pentru familii   

         la domiciliu şi prin centrul respiro 

 

Prezentare generală 



              Unitatea protejată “Pentru Voi” 
 Cadru Legal: Legea 448/ 2006 

 Autorizată din 25 mai 2007 de către Autoritatea Naţională 

pentru Persoanele cu Handicap 

 Parteneriate cu peste 30 de companii   

 În prezent, UP „Pentru Voi” are 37 angajaţi - persoane cu 

dizabilităţi intelectuale 



                    Întreprinderea socială “Pentru Voi” 

• Un concept nou pentru 

Romania 

 

• Lucas şi Vardanyan definesc 

întreprinderile sociale ca: 

  

 “o strategie folosită de multe 

ONGuri pentru a-şi extinde capacitatea 

organizaţională şi pentru a-şi asigura 

sustenabilitatea financiară;  elementul 

central nu este generarea profitului ci 

promovarea bunăstării sociale, ca de 

exemplu crearea de locuri de muncă 

pentru persoanele defavorizate.”  



        Unitatea protejată “Pentru Voi” 

 Un atelier de Copy 
Center care produce 
brosuri, postere, cărţi de 
vizită, diverse tipărituri  

 

 O grupă de asamblare 
care reciclează pungi de 
plastic pentru o companie 
germană. 

 

 O grupă de asamblare 
care produce capace de 
odorizante de cameră 
pentru o companie client. 

 

 



             Unitatea protejată “Pentru Voi” 

Atelierul de Decoraţiuni 

Felicitări cusute 
Artizanat 



            Poveştile noastre de succes|Kromberg &  Schubert  



             Poveştile noastre de succes|Kromberg &  Schubert  



                      Lucrând pentru industria de automotive 



              Poveştile noastre de succes|Lisa Dräxlmaier 

Cărţi de vizită pentru toate unităţile de producţie din 

Romania 



Poveştile noastre de succes|Obrist 



            Poveştile noastre de succes|Carpat Sticks 



                  Echipele mobile 

 

 

Echipele mobile sunt organizate 

dintr-un anumit număr de beneficiari 

angajaţi ai unităţii protejate (în funcţie 

de complexitatea sarcinii) şi un 

educator specializat, care se 

deplasează la sediul firmei client 

pentru a realiza curăţenie în interior 

sau exterior, dezăpezire, descărcat 

anumite produse, marcaje în 

parcări, amenajat spaţiul verde, 

ambalare, sortare materiale, 

realizare ambalaje etc. 



                      Echipele mobile 



Poveşti de succes  | Continental 



               Colaboratori de top  



              Evoluţia numerică a angajaţilor UP (persoane 

cu dizabilităţi) 
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         Unitatea Protejată “Pentru Voi” 

 Cifra de afaceri şi profit în EURO 

Perioada Cifra afaceri € Profit € 

Mai – Decembrie 2007 64.934 13.758 

Ianuarie – Decembrie 2008 190.245 38.296 

Ianuarie – Decembrie 2009 193.119    5.397 

Ianuarie – Decembrie 2010 283.729    3.467 

Ianuarie – Decembrie 2011 493.068 40.722 

Ianuarie – Decembrie 2012 556.449 0 



          Serviciul de angajare în muncă asistată  

    

    Sistemul de angajare în muncă asistată a fost 

introdus în  premieră în România, de către Fundaţia 

“Pentru Voi”, în anul 1999, la Timişoara.  

  

    Angajarea sprijinită sau asistată este o opţiune de 

angajare care facilitează munca în locuri de muncă 

obişnuite de pe piaţa liberă a muncii pentru 

persoanele cu dizabilităţi.  

 



      Serviciul de angajare în muncă asistată 

 Angajarea asistată presupune oferirea de sprijin:  

 

 căutarea locului de muncă  

 susţinerea interviului/semnarea contractului  

 primele zile de angajare 

 la locul de muncă (job-coach)  

 transport 

 tehnologie ajutătoare 

 supervizare individualizată  

 



                                                     
              Beneficiarii serviciului de Angajare în 

muncă asistată 

 

 

 

 persoane cu dizabilităţi intelectuale  

 certificat de încadrare în grad de handicap  

 vârsta minimă 18 ani  

 domiciliul în Timişoara sau în apropierea Timişoarei  

  în prezent, sunt aproximativ 60 de beneficiari înscrişi în 

serviciul de angajare în muncă asiatată al Fundaţiei 

“Pentru Voi” 

 



Beneficiarii serviciului de Angajare în muncă 

asistată 

Situaţia actuală:  

 

 19 persoane cu dizabilitate intelectuală angajate pe 
piaţa liberă a muncii 

 în domeniile: curăţenie, bucătărie, ambalare, 
asamblare, etichetare produse, construcţii 

 37 de persoane cu dizabilitate intelectuală angajate 
în Unitatea protejată “Pentru Voi”: 4 operatori 
calculator, 1 agent de curatenie, 1 femeie de servici, 
31 muncitor necalificati  

 4 persoane cu dizabilitate intelectuală pe lista de 
aşteptare 



                        PIAŢA LIBERĂ A MUNCII  

 



                        Proiectul “Economia socială- o şansă pentru 

                  persoanele cu dizabilităţi intelectuale”  

 Perioada de derulare 2009-2012 

 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

resurselor umane 2007-2013  “Investeşte în oameni” 

 Descriere: Proiectul şi-a propus promovarea la nivel 

naţional a incluziunii sociale şi a conceptului de 

economie socială în domeniul dizabilităţii intelectuale, 

precum şi dezvoltarea capacităţii în domeniul 

antreprenoriatului social a operatorilor din sectorul 

dizabilităţii intelectuale din regiunea de dezvoltare 

Sud-Vest. 



                 Proiectul “Economia socială- o şansă pentru  

                persoanele cu dizabilităţi intelectuale” 

 Rezultatele proiectului privind angajarea persoanelor 

cu dizabilităţi intelectuale: 16 persoane cu dizabilităţi 

intelectuale angajate pe piaţa liberă a muncii şi 20 de 

persoane cu dizabilităţi intelectuale angajate în 

Unitatea protejată “Pentru Voi”  



                        Proiectul “Economia socială- o şansă 

          pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale” 

 Extinderea Unităţii protejate “Pentru Voi” prin 

construirea centrului “Orizonturi noi”, pentru 30 de 

adulţi cu dizabilităţi intelectuale  



            Proiectul 10 000 de cornuri “Pentru Voi” 

 Deschiderea oficială realizată în prezenţa 
Excelenţei Sale, Ambasadorul Ţărilor de Jos la 
Bucureşti, dl. Pieter Jan Wolthers, primarul 
Timişoarei - dl. Gheorghe Ciuhandu, reprezentanţi 
locali, finanţatori şi reprezentanţi media.  

 

 prima brutărie din România care a angajat persoane 
cu dizabilităţi intelectuale 

 

 provocarea în ceea ce priveşte intrarea pe o piaţă 
competitivă şi promovarea unui nou concept în 
România – Întreprindere Socială 



            Proiectul 10 000 de cornuri “Pentru Voi” 

 

 2007: brutăria a devenit un atelier în cadrul unităţii 
noastre protejate  

 

 datorită nevoii schimbării tehnologice, activitatea s-a 
întrerupt pentru 1 an 

 

 s-a redeschis în 2009, având noi echipamente în 
dotare, un flux al producţiei îmbunătăţit şi o nouă 
echipă formată din 4 adulţi cu dizabilităţi intelectuale 
şi un brutar coordonator.  
 



               Proiectul 10 000 de cornuri “Pentru Voi” 

  „10 000 cornuri Pentru Voi – o picătură într-un ocean de 
nevoi” în parteneriat cu Vodafone România 

  Scopul a fost întâmpinarea unei probleme sociale cu impact 
ridicat – sărăcia profundă a grupurilor de persoane 
dezavantajate 

  2009 – 2010: 10.000  cornuri au fost oferite cantinelor sociale, 
azilului de noapte din Timişoara şi Spitalului de Psihiatrie din 
Jud. Timiş. 

 Din decembrie 2011 brutaria este închisă 



 

Din experienţa noastră                

          

 

Dificultăţi întâmpinate în angajarea pe piaţa liberă a muncii: 

 

  lispa unei calificări/şcolarizării necesare 

  lipsa experienţei în muncă  

  lipsa abilităţilor sociale  

  dificultăţi în utilizarea mijloacelor de transport  

 



                Dificultăţi întâmpinate în angajarea pe piaţa liberă 

a muncii 

 

 angajatorii sunt focalizaţi pe profit şi productivitate şi 

sunt mai puţin sensibili la nevoile persoanelor cu 

dizabilităţi  

 mulţi angajatori preferă să dea banii la stat/ să încheie 

contracte cu UP-uri decât să angajeze direct persoanele 

cu dizabilităţi  

 teama angajatorilor de a-şi asuma responsabilitatea 

pentru persoanele cu dizabilităţi rezultată din lipsa de 

informare privind dizabilitatea intelectuală  

 disponibilitatea scăzută a angajatorilor de a investi în 

accesibilizarea locurilor de muncă destinate 

persoanelor cu dizabilităţi 

 

 



           

           Propuneri în vederea cresterii numărului de 
persoane cu handicap angajate  

 

      Modificarea Codului Muncii si a Codului Civil privind 
participarea pe piaţa muncii a persoanelor puse sub 
interdicţie judecătorească prin propunerea tutelei 
parţiale  

 

    Tutela parţială: parţială în sensul unor domenii 
specifice de luare a deciziilor, şi parţială în ceea ce 
priveşte deciziile care trebuie luate în comun între 
persoană şi tutore.  
 
Mecanismul de decizie sprijinită, care este o 
alternativă la tutelă. Modul acesta asistat/ sprijinit de 
luare a deciziilor înseamnă că, capacitatea juridică a 
adultului rămâne intactă. Aceasta permite ca o reţea 
de susţinători să sprijine adulţii în luarea deciziilor lor, 
sporind astfel auto-determinarea acestora. 

 

 
 



                    

                       Propuneri în vederea cresterii numărului 

de persoane cu handicap angajate  

 
 Din legislaţia românească lipseşte orice fel de referire la 

obligativitatea de a angaja persoane cu dizabilitate 
severă. 

  

 Singura condiţie impusă unităţilor protejate este de a 
angaja o treime din numărul total de angajaţi persoane cu 
dizabilităţi.  

 

 Procentul de 30% este foarte mic şi coroborat cu lipsa unor 
prevederi privind gradul de handicap al persoanelor angajate, 
face ca majoritatea covârşitoare a unităţilor protejate să 
angajeze minimum necesar de persoane cu handicap  de 
obicei 1 sau 2 şi în general persoane cu handicap uşor sau 
mediu şi cu alte tipuri de handicap decât intelectual sau 
psihic. 



  

 

 Legislaţia ar trebui să prevadă facilităţi mai 

mari pentru angajarea persoanelor cu 

dizabilităţi severe deoarece costurile 

implicate sunt mult mai mari.  

 

 Serviciul de angajare în muncă nu este inclus 

în standarde/ nu se poate acredita.  

    Propuneri în vederea cresterii numărului de  

persoane cu handicap angajate 



                   

 

  Vă mulţumesc! 

 

    www.pentruvoi.ro  

 

http://www.pentruvoi.ro/

