
CRPG – 
Centrul de Reabilitare Profesionala Gaia

 

Partener transnational - Portugalia  

 

 

Misiunea CRPG consta in oferirea de servicii complexe de reabilitare profesionala (atat integrate cat si 
individualizate) de o inalta calitate si valoare, in concordanta cu nevoile si asteptarile beneficiarilor, prin inovatie si 
dezvoltare continua. 

Scopul principal al CRPG este incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati. Aceasta se realizeaza prin 
implementarea unui plan integrat de reabilitare individuala, bazat pe interventii de natura medicala, psihologica 
sau sociala, precum si pe oferirea de servicii de consultanta specifice pentru angajatori, intreprinderi, institutii 
sanitare, firme si alti parteneri sociali. 

Anual, CRPJ are mai mult de 1500 de beneficiari, carora le ofera aproximativ 3000 de servicii, axate in special pe 
formare profesionala. CRPG a primit premiul de excelenta EQUASS si este implicat in dezvoltarea unui sistem de 
calitate al serviciilor la nivel european 

  

Activitati principale:  

- calificarea: scolara si profesionala  

- integrarea socio-profesionala a tinerilor cu dizabilitati intelectuale 

 - reabilitarea si reintegrarea psihosocio- medicala precum si profesionala a persoanelor cu dizabilitati dobandite 

 - dezvoltarea de aparatura ajutatoare si tehnologii de suport pentru persoane cu diferite tipuri de dizabilitati 

 - cursuri si consultanta in domeniul managementului dizabilitatii - activitati de cercetare si consultanta. 

 



 

 

Fundatia „Pentru Voi”, Timisoara 
 

Partener national - Romania  

 
Infiintata in 1996, Fundatia „Pentru Voi” s-a dezvoltat ca o organizatie durabila, bazata pe suportul comunitatii, pe 
parteneriatul de lunga durata cu Primaria si Consiliul Local Timisoara, pe cooperare guvernamentala si 
internationala, precum si pe propriile activitati aducatoare de venit. In prezent, oferim servicii sociale comunitare 
pentru 180 de adulti cu dizabilitati intelectuale si familiile lor.  
 
Misiunea noastra este cresterea calitatii vietii pentru persoanele cu dizabilitati de dezvoltare si familiile acestora. 
Valori: demnitatea fiecarei persoane, autonomia si autodeterminarea, egalitatea de sanse, etica solidaritatii. 
 
Obiectivele principale:  Cearea de servicii sociale comunitare; Sprijinirea angajarii in munca a persoanelor cu 
dizabilitati intelectuale;  Elaborarea de politici publice bazate pe Conventia ONU privind drepturile persoanelor cu 
dizabilitati ; Monitorizarea respectarii drepturilor omului pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale;  Sprijinirea 
familiilor; Cresterea constientizarii comunitatii cu privire la dizabilitatea intelectuala. 
 
Dintre cele mai importante servicii oferite, amintim: 
  

A. Servicii sociale comunitare: 2 centre de zi, 5 locuinte protejate, 1 centru respiro, serviciu de angajare 
sprijinita, servicii la domiciliu  

B. Unitatea protejata „Pentru Voi” (Functioneaza ca o intreprindere sociala a carui scop este angajarea in 
munca a unui numar cat mai mare de persoane cu dizabilitati intelectuale)  

C. Campanii de lobby, advocacy, self advocacy si de strangere de fonduri 
D. Centru resursa pe dizabilitatea intelectuala - traininiguri, seminarii si conferinte 



 

Centrul de Resurse si Informare pentru 
Profesiuni Sociale - CRIPS 
 

 

Partener national - Romania  

 
Scopul CRIPS este de a contribui la dezvoltarea resurselor umane din domeniul social, adresandu-se 
autoritatilor, profesionistilor si voluntarilor care isi desfasoara activitatea in sistemul de servicii de protectie a 
copilului, sistemul de protectie a persoanelor cu handicap, unitati de invatamant de masa si de educatie speciala, 
organizatii neguvernamentale. 
 
Obiectivele CRIPS sunt: cresterea profesionalismului personalului din domeniul social; promovarea profesiilor 
sociale si a noilor ocupatii ; dezvoltarea de servicii sociale, definirea/aplicarea bunelor practici pentru protectia si 
integrarea sociala si profesionala a beneficiarilor; organizarea accesului la informatie si imbunatatirea 
comunicarii. 
CRIPS functioneaza ca un serviciu specializat de formare /informare/consultanta si este un promotor al calitatii 
serviciilor sociale. 
 
Incepand cu luna iulie 2007, CRIPS a fost acreditat de CNFPA ca furnizor de formare permanenta a adultilor 
pentru ocupatia de Formator, dezvoltarea de competente comune, iar din iulie 2008 pentru asistentul personal al 
persoanei cu handicap. Cu experienta sa de peste 11 ani in analiza nevoilor de formare a personalului din 
domeniul social, CRIPS aplica metodele moderne de ingineria formarii si personalizeaza continutul si metodele 
cursului conform prioritatilor beneficiarilor. CRIPS este membru al Comitetului Sectorial Sanatate si Asistenta 
Sociala din cadrul CNFPA. CRIPS a derulat peste 60 de proiecte de formare, asistenta tehnica si comunicare, 
dintre care 18 au fost de nivel national. 
 



 

Fundatia „Centrul de Resurse pentru 
Educatie si Formare Profesionala” – 
CREFOP  

Partener national - Romania  

 

 
Fundatia, infiintata in anul 2006, are ca principal scop implicarea activa pentru imbunatatirea calitatii si 
dezvoltarea bunelor practici in educatie si formare profesionala, promovand activ principiile cooperarii si accesului 
nediscriminatoriu la resurse a diversilor factori implicati in viata socio-economica la nivel local, regional, national 
si international.  
 
In realizarea acestui scop, Fundatia urmareste sistematic urmatoarele directii strategice majore:  
 
- sa sprijine dezvoltarea de practici inovatoare in educatie si formare profesionala, urmarind cresterea calitatii 

procesului de educatie/ instruire, a gradului de transparenta a calificarilor, precum si maximizarea  
impactului proceselor educative in societate 

- sa contribuie la cresterea gradului de integrare si incluziune a persoanelor cu dizabilitati pe toate planurile 
vietii comunitare – economic, social, profesional, cultural, familial, etc. 

- sa desfasoare activitati de lobby si advocacy in scopul promovarii initiativelor regionale/ 
nationale/internationale ce vizeaza dezvoltarea durabila a sectorului educational.  

 
Inca de la infiintare, organizatia a fost implicata in diverse proiecte pilot cu finantare europeana in cadrul 
Programului Comunitar de Formare Profesionala Leonardo da Vinci, Grundvig, PHARE, precum si alte programe 
si initative nationale si transnationale, furnizand expertiza. Desi recent infiintata, nucleul acesteia este consitituit 
de o echipa experimentata de specialisti in educatie si formare profesionala, avand in acelasi timp o experienta 
de peste 10 ani in derularea programelor transnationale cu finantare europeana si interntionala. CREFOP este 
membru cu drepturi depline din anul 2007 in cadrul Federatiei Nationale a Persoanelor cu Handicap din 
Romania – ONPHR. 



 

SC FIN CAD SRL 
  

Partener national - Romania  

 
 
Principalele obiective ale activitatilor desfasurate de SC FINCAD SRL:  
 
- Consultanta pentru identificarea, promovarea si implementarea de proiecte cu finantare nationala si 

internationala;  
- Formare la nivel de studii universitare si postuniversitare;  
- Formare profesionala a adultilor; 
- Activitati de evaluare in cadrul unor diverse scheme de finantare (PHARE, FSE, FP7/ERANET).  

 
Principalele avantaje competitive: 
 
- Calitate inalta a resurselor umane (toti colaboratorii poseda diplome de masterat si/sau doctorat in domenii 

relevante ca: economie, managementul proiectelor, inginerie);  
- Expertiza vasta;   
- Experienta in cadrul programelor din perioada de preaderare: PHARE, ISPA, SAPARD, Grundtvig, 

Leonardo da Vinci, Youth, Jean Monnet, dar si in cadrul fondurilor postaderare: Fondul Social European, 
Fondul European pentru Dezvoltare Regionala;  

- Experienta in realizarea si implementarea proiectelor finantate de Fondurile Bancii Mondiale;  
- Asistenta Tehnica; 
- EuropeAid; 

 



 

Asociatia Handicapatilor Fizic din Satu Mare 
 

 

Partener national - Romania  

 
 
AHF Satu Mare a fost infiintata in anul 1990, avand drept beneficiari persoane cu dizabilitati fizice. In acest 
moment, grupul tinta al asociatiei s-a largit si la persoanele cu dizabilitati asociate, de toate varstele, din intreaga 
regiune Nord-Vest a Romaniei.  
 
OBIECTIVE: 
 
- Promovarea abordarii problematicii dizabilitatii din perspectiva drepturilor universale ale omului, 
- Promovarea principiului egalizarii sanselor privind participarea deplina in societate a persoanelor cu 

dizabilitati fizice si asociate; 
- Sprijinirea persoanelor cu dizabilitati fizice in vederea integrarii si afirmarii lor sociale prin derularea de 

programe si servicii sociale de baza si specializate; 
- Initierea si derularea unor programe de dezvoltare si de autosustinere financiara a asociatiei si a 

programelor acesteia; 
 
Servicii permanente ale asociatiei:  
 
- Informare, consiliere si ajutor privind drepturile persoanelor cu dizabilitati si modalitatile de aparare si 

obtinere - centru de zi pentru copii cu dizabilitati in vederea sustinerii activitatii scolare; 
- Centru de zi pentru adultii cu dizabilitati; 
- Centru respiro pentru adultii cu dizabilitati, inclusiv asociate; 
- Consilierea si sprijinirea familiilor; 
- Cresterea constientizarii comunitatii cu privire la nevoile de accesibilitate fizica; 
- Asistenta pentru accesul pe piata muncii pentru persoanele cu dizabilitati (Cursuri de dezvoltarea 

aptitudinilor si reconversie profesionala, servicii la domiciliu, organizarea anuala a unui Raliu national al 
autoturismelor adaptate - activitati de socializare: Club, excursii, etc.) 

 



 

SHF Bacau - Asociatia Handicapatilor Fizic 
 

 

Partener national - Romania  

 
SHF Bacau este infiintata in 1990, cu aproximativ 3500 de membri inscrisi, persoane cu dizabilitati fizice si 
asociate, din judetul Bacau si imprejurimi.  
 
Scopul organizatiei: 
Crearea de conditii pentru participarea deplina si egala a persoanelor cu handicap fizic la viata comunitatii 
Viziunea organizatiei: o societate inclusiva in care persoanele cu dizabilitati fizice au sanse egale de participare 
deplina, duc o viata independenta, traita in demnitate, iar drepturile acestora sunt drepturile universal umane.  
 
OBIECTIVE: 
 

– Promovarea abordarii problematicii dizabilitatii din perspectiva drepturilor universale ale omului;  
 

– Promovarea principiului egalizarii sanselor privind participarea deplina in societate a persoanelor cu 
dizabilitati fizice: accesul la informatie, la sistemul general de educatie si formare profesionala, pe piata 
generala a fortei de munca, in procesul de decizie din domeniul dizabilitatii, la cultura, sport si petrecere 
a timpului liber;  

 
– Sprijinirea persoanelor cu dizabilitati fizice in vederea integrarii si afirmarii lor sociale prin derularea de 

programe si servicii sociale de baza si specializate, la domiciliul acestora, la sediul si in punctele de 
lucru ale asociatiei;  

 
– Initierea si derularea unor programe de dezvoltare si de autosustinere financiara a asociatiei si a 

programelor acesteia.  
 
Programele asociatiei au scopul de a implica beneficiarii in rezolvarea propriilor probleme, transformarea 
acestora din persoane pasive, asistate de stat, in persoane active si utile societatii. Prin serviciile furnizate se 
intentioneaza refacerea si dezvoltarea capacitatilor individuale si ale celor familiale necesare pentru a depasi cu 
forte proprii situatiile de dificultate. 


