Proiect european de 4 milioane Euro pentru integrarea si reabilitarea
profesionala a persoanelor cu dizabilitati
Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania lanseaza proiectul EXCELNET

București, 10 martie 2011 ‐ Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania
(ONPHR), in parteneriat cu Centrul de Reabiliare Profesionala Gaia, Portugalia, Fundatia
Pentru Voi, Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale, Centrul de Resurse
pentru Educatie si Formare Profesionala, Asociatia Handicapatilor Fizic Satu Mare, Societatea
Handicapatilor Fizic Bacau si SC Fin Cad SRL, lanseaza proiectul EXCELNET, care isi propune sa
sprijine integrarea persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii din Romania.
Valoarea proiectului, finantat prin Fondul Social European, Programul Operational Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007‐2013, este de 4 milioane de Euro, care vor fi alocati pe durata
urmatorilor trei ani.
In cadrul acestui proiect vor fi infiintate 5 centre de excelenta, in regiunile de implementare
ale proiectului (Bucuresti‐ Ilfov, Nord‐Est, Nord‐Vest, Sud‐Vest Oltenia si Vest), unde
persoanele cu dizabilitati vor beneficia de servicii de integrare si reabilitare profesionala.
Proiectul isi propune asistarea a peste 250 de persoane cu dizabilitati, carora li se vor oferi
servicii support pentru integrarea profesionala (consiliere, orientare vocationala, dezvoltarea
competentelor profesionale generale, mediere si asistenta in angajare), precum si informarea
a peste 250 de angajatori despre beneficiiile fiscale si legislative pe care le pot obtine prin
angajarea acestui grup. De asemenea, in cadrul proiectului EXCELNET se urmareste si
formarea unor specialisti in probleme de integrare pe piata muncii a persoanelor cu
dizabilitati.
“Beneficiem pentru programul EXCELNET de resurse financiare importante, precum si de
sustinerea partenerilor nostri din Portugalia, tara care a facut progrese importante in acest
domeniu in ultimii ani. In prezent, Romania se numara printre tarile cu cea mai mica rata de
angajare a persoanelor cu dizabilitati, numai 4,2% din total avand un loc de munca pana la
finele lunii martie a anului trecut ”, a declarat Francisc Simion, Presedinte ONPHR.
Intreg proiectul va fi sustinut de o componenta on‐line, prin crearea unui portal ce va pune la
dispozitie date statistice privitoare la serviciile de reabilitare și reinsertie profesionala a
persoanelor cu dizabilitati, si oferte actualizate cu locuri de munca pentru acestea.
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Despre ONPHR
Organizația Națională a Persoanelor cu Handicap din Romania (ONPHR) a fost infiintata in
1995 si este constituita din peste 33 de organizatii neguvernamentale pentru persoane cu
dizabilitati. Principalul obiectiv este dezvoltarea programelor ce vizeaza egalizarea sanselor,
integrarea si incluziunea acestor indivizi in societate.
In prezent, ONPHR reprezinta interesele a peste 15.000 de persoane cu dizabilități. ONPHR
este membru cu drepturi depline al Disabled Peoples’ International (DPI).
Persoanele cu dizabilitati din Romania au dreptul la viata activa in comunitate si pot dobandi
un statut social respectabil, la fel ca in celelate tari europene. De aceea, obiectivul strategic al
ONPHR este unirea eforturilor organizatiilor pentru persoane cu dizabilitati din Romania intr‐o
voce puternica, care sa apere interesele si sa promoveze drepturile si demnitatea acestor
persoane.
ONPHR si‐a dobandit expertiza implementarii proiectelor europene in timp, organizatia avand
deja doua proiecte in derulare, cofinanțate din Fondul Social European, prin Programul
Operational Dezvoltarea Resurselor Umane: Proiectul R.E.S.C.U.E si Reteaua de Economie
Sociala.
Proiectul EXCELNET isi propune sa promoveze un model de crestere sustenabila a calitatii
serviciilor de reabilitare si integrare profesionala a persoanelor cu dizabilitati, cu scopul final
de evitare a excluziunii sociale, marginalizarii, discriminarii si riscului de saracie.
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