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Activitati desfasurate in cadrul SA7.3 Workshop-uri si campanii de
promovare "Incluziunea sociala si pe piata muncii a persoanelor cu
dizabilitati", in perioada 01.01.2020 - 29.02.2020, proiect: Combaterea
saraciei prin masuri inovative, POCU/138/4/1/114085
In perioada 24.02.2020 – 27.02.2020, a
avut loc Workshop-ul cu tema
„Incluziunea sociala si pe piata muncii a
persoanelor cu dizabilitati”, la care au
participat 40 de persoane din cadrul
grupului tinta. Workshopul pe aceasta
tema a vizat sensibilizarea grupului țintă
în ceea ce priveşte contribuţia persoanelor
cu dizabilitati la dezvoltarea societăţii
noastre şi a diverselor moduri de a
favoriza această contribuţie. Sesiunea a
cautat să încurajeze factorii de decizie (la
orice nivel) şi părţile implicate să se
mobilizeze şi să ia măsuri pentru favorizarea solidarităţii între generaţii. Indiferent de vârstă, sau
handicapul pe care il purtam, putem avea un rol important în societate şi ne putem bucura de un bun
nivel de trai.
Tema dezbatută a avut ca obiectiv schimbarea percepţiei potrivit căreia persoanele cu dizabilitati sunt
o povară pentru societate, scoţând în evidenţă potenţialul şi oportunităţile pe care le au, şi nu
neajunsurile şi obstacolele. Ne putem bucura de oviaţă mai activă şi mai împlinită la orice vârstă, iar
acest lucru va fi atât în beneficiul nostru, personal, cât şi al societăţii, per ansamblu.
Persoanele din grupul tinta prezente la workshop s-au implicat activ in desfasurarea cursului. Cele 40
de persoane au fost impartite pe grupe de lucru. Acestea aexcelent atat pe orizontala cat si pe verticala.
Atmosfera in care s-a desfasurat worksopul a fost foarte buna. S-a remarcat dorinta de implicare si de
recunoastere, dar si cea de insusire a noilor cunostințe.
Participantii au demonstrat o atitudine proactiva si constructiva. S-a observat interesul si dorinta de
invatare, prin participarea activa la jocurile de rol si la activitatile practice propuse pe parcursul
programului de workshop. Interactivitatea si faciliatea cu care au comunicat, au demonstrat o buna
relationare si cunoastere reciproca, dar si respectul fata de celalalt. De asemenea, participantii si-au
aratat disponibilitatea de a participa la sesiuni viitoare de lucru, in care sa fie analizate rezultatele
obtinute dupa implementarea cunostintelor si tehnicilor acumulate in cadrul primei teme.
Workshopul a contribuit la cresterea nivelului de trai si incluziune sociala a grupurilor vulnerabile
din comunitatile marginalizate care includ cetateni de etnie roma prin masuri integrate de educatie
pentru copii, calificare pentru adulti, integrare pe piata muncii, locuire, antreprenoriat si asistenta
sociala si medicala

