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1. Despre proiect 

 

Unul din obiectivele cheie ale sectorului european al ocupării forței de muncă este promovarea angajării 

persoanelor cu handicap (PWD) pe piața liberă a forței de muncă și încurajarea angajatorilor de a le angaja. 

 

Există o serie de servicii publice de ocupare a forței de muncă disponibile pentru PWD, cu toate acestea, 

capacitatea acestor servicii nu satisface cerințele de la nivel național în orice țară parteneră din cauza lipsei de 

profesioniști calificați. Organizațiile care activează în sectorul nonprofit joacă un rol din ce în ce mai important în 

completarea acestui decalaj. 

Rezultatele sondajelor au arătat că ar trebui acordată mai multă atenție tranziției persoanelor tinere cu deficiențe 

de comunicare de la educație la angajare și că persoanele cu handicap trebuie să fie asistate în alegerea și 

schimbarea locurilor de muncă. Acest proces necesită profesioniști cu experiență pentru a ajuta persoanele cu 

handicap să depășească obstacolele și să împărtășească experiența dobândită pe piața liberă a muncii. Scopul 

proiectului a fost de a dezvolta un program inovatoare de instruire mixta pentru experti pe baza recomandarilor 

internationale. Proiectul definește "experții după experiență" ca persoane cu handicap care au experiență 

personală în ceea ce privește provocările legate de handicap și care au reușit să le gestioneze datorită unor 

aptitudini, atitudini, metode și competențe specifice dobândite în timpul unei formări inovatoare și care pot, de 

asemenea, experiență în beneficiul altor persoane cu DTI. După finalizarea instruirii, "Experții prin experiență" vor 

lucra în organizații non-profit și astfel vor facilita reintegrarea persoanelor cu handicap pe piața muncii. 

Această broșură conține colecția de povesti de viață de succes, care poate fi, de asemenea, un exemplu pentru 

ceilalți colegi cu dizabilități. Broșura este o continuare a broșurii, care a fost elaborată în cadrul proiectului 

SUCCESS - http://www.success-erasmusplus.eu/. 

 

Redacția proiectului 

  

http://www.success-erasmusplus.eu/


 

 
 

Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă doar opiniile 

autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute 

 în acestea. 

 

 

2. Istorici de success 

 

Roman 

Vreau să lucrez pentru ca tu să te simți ca o persoană cu drepturi depline 

 

Locuiesc în Dunajská Streda și lucrez ca voluntar IT la 

clubul social pentru persoanele cu dizabilități mintale. I-

am ajutat să reintroducă computerele învechite și a 

învățat pe unii dintre membrii clubului cu dizabilități 

minore să-i folosească jucând jocuri pe calculator și 

folosind diferite programe de învățare. Adesea îi ajut pe 

prietenii mei să-și editeze teza de doctorat, să editez 

oferte pentru o călătorie de organizare a doamnei, 

ocazional să digitalizez cărți scanate sau materiale de studiu. Mi-am însoțit prietena cu deficiențe vizuale la 

interviurile primite la Brno, Praga, Ostrava și Olomouc, la școala din Brno, Praga și Bratislava, mai târziu la interviuri 

de la Praga, Brno, Karlovy Vary și Jánské Lázně și chiar i-am ajutat pentru a-și începe afacerea ca masseur. 

 

M-am născut în Dunajská Streda. Când aveam 5 ani, m-am îmbolnăvit de angină, care sa dezvoltat în inflamația 

creierului mic. Nu puteam să merg și să mișc mâinile, care ulterior a fost urmată de o tulburare de vorbire și, în 

cele din urmă, de tulburări de vedere. Cu toate acestea, nu-mi amintesc asta, știu doar de la mama mea. Era ca și 

când m-am născut din nou. A trebuit să învăț totul din nou. Vederea mea a revenit destul de repede, totuși, 

abilitățile motorii și vorbirea s-au recuperat foarte încet. După un an, datorită exercițiilor fizice, îngrijire logopedică 

și numeroaselor tratamente spa, m-am înscris la clasa I a Școlii Elementare pentru Copiii cu Handicap din 

Bratislava. 

 

Mai târziu am continuat studiul la Școala de Gimnastică Secundară pentru Studenți cu Dizabilități din Bratislava, 

unde am urmat cursuri IT. Asta a determinat, de fapt, viitorul meu, pentru că mi-a plăcut și am învățat să folosesc 

calculatoarele bine în ciuda handicapului fizic grav. Nu a fost ușor, pentru că, în ciuda eforturilor mele, am avut 

mari dificultăți în ceea ce privește abilitățile mele motorii fine, precum și controlul mișcărilor mele involuntare, 

ceea ce era cu adevărat obositor. Cu toate acestea, datorită persistenței mele, am reușit acest lucru și, prin 
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urmare, ajutarea altora a devenit unul dintre obiectivele și provocările mele majore. Am dezvoltat abilitățile IT prin 

completarea unor cursuri de formare suplimentare. 

 

Părinții mei sunt, de asemenea, cu dizabilități fizice. Povestea vieții lor este o mare inspirație și motivație pentru 

mine. În multe lucruri depind de ceilalți, dar încerc să fiu cât mai independent posibil, așa încât handicapul meu nu 

împiedică dezvoltarea mea personală. 

Înainte de terminarea școlii, am primit o ofertă de muncă de la o agenție de publicitate din Dunajská Streda. 

Proprietarul agenției a fost încântat de abilitățile mele IT. Am reușit să proiectez un logo destul de complicat în 

computer fără a fi nevoie să îl scanez, redând-o simplu în program. I-am ajutat și când erau prea ocupați de ordine. 

Am putut să fac munca confortabilă de acasă și au fost foarte mulțumiți de rezultatele muncii mele. În acel 

moment eram student și prin urmare nu m-au putut angaja. Cu toate acestea, până când am terminat cu succes 

școala, situația economică a agenției sa schimbat, astfel încât nu și-au putut permite să mă angajeze mai mult. 

Aș dori să găsesc un loc de muncă care să mă satisfacă și pe care aș putea să-l îndeplinesc chiar și ținând seama de 

nevoile mele speciale de la locul de muncă. O soluție ideală pentru mine ar fi un atelier protejat sau un birou de 

acasă. 
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Bianka 

Nu voi ceda niciodată! 

 

Eu am 32 de ani. Locuiesc în Ungaria, în Szombathely. 

Sunt handicapat fizic încă de când m-am născut. În ciuda 

faptului că părinții mei au făcut totul și am încercat din 

greu, ca o consecință a unei operațiuni care a mers 

prost, nu am reușit să învăț să merg singură. De aceea 

am ales să studiez. Deci, școala elementară a fost 

urmată de școala secundară de învățământ secundar, 

apoi de conducătorul universității din Ungaria de Vest, 

apoi de diploma de master în dezvoltarea afacerilor. Întotdeauna încerc să dau cât de mult altora, ca și colegii mei 

care nu sunt cu dizabilități. Adică mă simt bine dacă pot face mai multe lucruri deodată, de exemplu, în afară de 

lucru. 

Deși am crezut întotdeauna că nu va fi greu să mă angajez pe piața forței de muncă, dar nu sa întâmplat așa. 

Totuși, datorită faptului că părinții mei și sora mea mai în vârstă stau mereu lângă mine, este mai ușor să suporți 

dificultățile vieții, perioadele inerte.  

În prezent, pot să mă ocup de lucrurile pe care îmi place să le fac, și am o șansă continuă de a-mi extinde 

cunoștințele existente.  

 

De când eram copil, a fost important pentru mine să ajut pe ceilalți oameni, colegii mei, așa că în afară de a fi 

membru al asociației locale a persoanelor cu dizabilități fizice, ar trebui să vină cineva să-mi ceară ajutorul, la cele 

mai bune cunoștințe. Pentru a putea face acest lucru, am făcut un curs în domeniul egalității de tratament și al 

discriminării și de aceea am fost bucuros să particip la cursurile de formare ca Expert prin experiență. 

Această pregătire ca expert în experiență mi-a dat mai mult în ceea ce privește faptul că am acumulat informații 

mai aprofundate despre persoanele care trăiesc cu alte tipuri de dizabilități, despre modul de gândire al 

angajatorilor, despre importanța instrumentelor non-verbale și despre diferențele existente în țările participante. 

A fost un întreg o nouă experiență pentru mine că nu puteam doar să testez cunoștințele pe care le-am câștigat în 

teorie, dar le-aș putea aplica în realitate. Prin aceasta am câștigat tot mai multe informații, experiențe, sarcini de 

rezolvat și soluții reale legate de subiect. În afară de aceasta, datorită formării, cunoașterea mea de sine a devenit 
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mai largă, am putut cunoaște unii (profesioniști) oameni care sunt mult mai experimentați decât mine.  

 

Nu în ultimul rând, nu pot decât să sper că, prin acest antrenament ca Expert prin experiență, pot oferi un ajutor 

tangibil multor mulți colegi de-ai mei. 
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Enikő 

Istoricul meu de succes 

 

M-am născut în 1969 cu encefalită, o paralizie pe 

partea dreaptă abdominală și toracică care a afectat și 

discursul meu. De aceea am petrecut o mare parte din 

copilăria mea în sanatoriu. Aveam șapte ani când am 

început să merg independent.  

 

Din motive familiale, nu mi-am terminat studiile. Sunt 

căsătorit, am doi băieți. Începând cu august 1999, am 

fost în pensionare în caz de boală. În iulie 2018 am 

avut o operațiune mare, după două săptămâni m-au sunat de la Centrul Ergon și mi-au oferit un loc de muncă. În 

acel moment nu m-am gândit la muncă, pentru că nu puteam să fac nimic în casă. La jumătatea lunii septembrie 

am vizitat centrul menționat mai sus și am încheiat un contract. Personalul centrului a fost foarte amabil și 

ajutător. 

În ianuarie 2019 am găsit un loc de muncă la Bertis Catering unde sunt asistent de bucătărie. Am început fără 

încredere în mine. Împreună cu angajamentul meu, Centrul Ergon m-a invitat la un curs, unde am avut toată 

încrederea de care aveam nevoie. Prima dată când trebuia să vorbesc, m-am panicat și nu am putut spune ce 

vroiam, dar când am văzut că toată lumea avea probleme în grup, am dat drumul și comunicarea se îmbunătățea. 

Am cunoștință de mine și am învățat cum să rezolv conflictul. M-am ajutat foarte mult ca instructorii să nu-și țină 

distanța între ei și noi, ne-au tratat în mod egal. Ultimul rând am primit noi prieteni de la membrii grupului. 

La lucru, pot să folosesc lucrurile pe care le-am învățat la curs, să fiu jucători de echipă, harnici, flexibili, să fiu 

pozitiv cu orice lucru, să încerc să-mi cunosc colegii. Astăzi am reușit să mă integrez, munca mea mă satisface, mă 

face fericită, simt că am aterizat într-un port sigur. 
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Hüseyin 

Doar ieșiți, zâmbiți și implicați-vă în viața de zi cu zi! 

  

Locuiesc în Ankara, Turcia. Eu am 32 de ani. Am dizabilități fizice 

în măduva spinării de când m-am născut. Mă face diferit de 

ceilalți, chiar și în prima oară când mă întâlnesc cu oameni noi. 

De asemenea, am dizabilități ușoare de învățare. Nu aș putea 

continua să mă integrez în școli după școala secundară; Tocmai 

m-am dus la școala de educație specială Dost timp de 5 ani. În 

acel moment, am fost pregătiți pentru a fi mai bine adaptați la 

viața de zi cu zi, cu ajutorul practicilor din viața reală și orientarea profesională simplă.  

 

Mi-am pierdut tatăl când aveam 17 ani. Fratele meu mai mare a preluat povara financiară a familiei noastre de 

atunci. Cu toate acestea, a fost închis în urmă cu 6 ani. Are 2 copii de 4 și 7 ani. Soția lui nu funcționează. 

În 2010, am auzit de la unul dintre prietenii mei că câștigă bani din colectarea hârtiei de pe străzi. Nu era o slujbă 

curată aparent; dar oferă bani simpli și suficienți. Am cerut recomandările familiei și profesorilor mei. M-au 

încurajat. Am făcut un fierar să producă o mașină pentru mine și a început să lucreze.  

 

Am început să câștig o sumă considerabilă după trei luni, ceea ce mi-a asigurat independența financiară de fratele 

meu. După 3 ani, fratele meu a fost trimis în închisoare. Acum, timp de aproximativ 6 ani, mi-am asumat 

responsabilitatea întregii mele familii care a implicat mama și familia fratelui meu. Mi-am dezvoltat slujba pe 

măsură ce anii au trecut. Am plecat de ani de zile; Am găsit pe cineva care mi-a făcut-o. În plus, sunt, de asemenea, 

cunoscut ca un colector de fier vechi și un colector de materiale plastice în vecinătate. Știu piața, prețurile, oamenii 

și cumpărătorii finali din zona industrială. Colecționez totul hârtiile, materialele plastice și metalele provenite din 

colectoare pentru fiecare zi; aranja vehiculele de transport și a le trimite cumpărătorilor finali. Acum, pot cumpăra 

un camion cu banii mei, dar nu, pentru că nu pot conduce.  

Treaba mea pare a fi o treabă murdară, dar mă face fericită că nu numai că îmi acordă venituri, dar contribuie în 

mod semnificativ la reciclare și la mediu. 
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În plus, mi-am cumpărat recent o mașină de vânzări cu geamăn pentru mine și lucrez 2 ore dimineața. Vand 

produse de patiserie si alimente similare la micul dejun. Mă menține viguroasă de când mă trezesc la ora 6 în toate 

săptămânile.  

 

Vă sugerez să nu vă fie rușine de diferențele voastre. Întotdeauna încearcă să fii implicat în viața de zi cu zi și să 

încerci să fii financiar independent. Fiți mereu pozitivi și să vă exprimați puternic opiniile. Amintiți-vă că aveți mai 

multe idei interesante decât alți oameni, deoarece aveți o mentalitate diferită. Și, în sfârșit, orice ai face în viață, 

încearcă să fii cel mai bun. 
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Site-ul web: https://experience-erasmusplus.eu/ 

 

 

Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť    

Veľký Meder, Slovakia 

http://www.ozbuducnost.sk/ 

Contact Person: 

Ildikó HANULIAKOVÁ 

E-mail: ildiko.hanuliakova@gmail.com 

Human Profess Közhasznú Nonprofit Ltd., Szombathely, 

Hungary  

www.humanprofess.hu 

Contact Person: 

Zsuzsanna ANTAL  

E-mail: zsuzsanna.antal@humanprofess.hu 

 

Fundația creștină diakonia filiala  

Sfântu Gheorghe, Romania 

www.iriszhaz.ro 

Contact Person:  

Tünde OLCSVÁRI 

E-mail: iriszhaz@yahoo.com  

 

Dost Egitim Turizm Insaat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S., 

Ankara, Turkey  

www.dostegitim.com 

Contact Person: 

Dr. Faruk AYIN 

E-mail: projedost@yahoo.com 
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