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Economia socială  
- o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale - 

 
Fundaţia „Pentru Voi” din Timişoara desfăşoară începând cu 1 iulie a.c. 
proiectul Economia socială - o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi 
intelectuale, care vizează promovarea naţională, la nivel conceptual şi 
practic, a incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale pe baza 
mecanismelor economiei sociale. Proiectul se desfăşoară timp de 3 ani şi este 
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” - „Investeşte în oameni!”. 
 
La ora actuală în Romania sunt 608.129 persoane cu dizabilităţi, din care 111.338 
cu dizabilităţi mentale. Dintre acestea doar 1% beneficiază de servicii sociale 
adecvate nevoilor lor şi doar 989 - sub 1% sunt angajate în muncă. Procentajele 
sunt alarmante, fiind cele mai mici din Uniunea Europeană. Persoanele cu 
dizabilităţi intelectuale nu sunt sprijinite pentru angajarea în muncă şi rămân 
beneficiari pasivi ai politicilor sociale.  
 
“Prin acest proiect, Fundaţia „Pentru Voi” aduce o abordare inovativă a domeniului 
dizabilităţii intelectuale la nivel naţional, transformând aceste persoane excluse în 
actori ai economiei sociale, contribuind astfel la crearea de noi locuri de muncă, 
creşterea ratei angajării în muncă a celor cu dizabilităţi şi aparţinătorilor lor la nivel 
local, creşterea gradului de profesionalizare şi a capacitatii antreprenoriale a 
lucrătorilor în domeniu.” a declarat Laila Onu, director general executiv al Fundaţiei 
“Pentru Voi” 
 
Proiectul îşi propune promovarea naţională a incluziunii sociale şi a conceptului de 
economie socială în domeniul dizabilităţii intelectuale, dezvoltarea capacităţii în 
domeniul antreprenoriatului social a operatorilor din sectorul dizabilităţii 
intelectuale din regiunea de dezvoltare Sud-Vest.  Totodata se va dezvolta 
unitatea  protejata Pentru Voi şi  serviciile sociale oferite de Fundatia „Pentru Voi”, 
ca structuri competitive ale economiei sociale şi instrumente pentru crearea de 
locuri de muncă în regiunea de dezvoltare Vest.  
 
Dintre activităţile mai importante amintim: sprijinirea la locul de muncă şi 
consilierea a cel puţin 50 de adulţi cu dizabilităţi intelectuale şi a familiile lor; 
înfiinţarea unui serviciu de îngrijire la domiciliu pentru 20 de persoane cu 
dizabilităţi intelectuale severe; organizarea unui curs pe tema „Sprijin centrat pe 

     Comunicat de presă



Economia socială - o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” - 
„Investeşte în oameni!” 

 

 

persoană în serviciile pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale”; organizarea 
unei campanii de educare a poliţiştilor şi a operatorilor de transport, din regiunea 
de Vest şi Sud Vest cu privire la modul de interacţiune cu persoanele cu 
dizabilităţi; dezvoltarea unei curicule acreditate de către CNFPA pentru meseriile 
de consilier de orientare privind cariera pentru persoanele cu dizabilităţi 
intelectuale; realizarea şi distribuirea manualului serviciilor comunitare pentru 
persoane cu dizabilităţi intelectuale; lobby susţinut la nivel naţional în favoarea 
unei legislaţii favorabile dezvoltării structurilor economiei sociale în beneficiul 
incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale; organizarea a doua 
cursuri în regiunea Sud-Vest, pe tema „Intreprinderile sociale şi antreprenoriatul 
social în beneficiul persoanelor cu dizabilităţi intelectuale”; organizarea a patru 
vizite de studiu, la Unitatea protejată „Pentru Voi”, pentru organizatii din regiunea 
Sud – Vest; organizarea a trei conferinţe naţionale pentru 50 autoreprezentanţi şi a 
2 conferinţe naţionale pentru 200 profesionişti. 
 
Proiectul se desfăşoară în parteneriat cu Fundaţia Prietenii Speranţei din Olanda.  
 
Pentru mai multe informaţii, nu ezitaţi să ne contactaţi la tel. 0256.228.062, 
0356.421.215 sau e-mail: pentruvoi@pentruvoi.ro. 


