
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.

Acest site web reflectă doar opiniile autorilor,  iar Comisia nu poate fi

trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în acestea.

https://experience-erasmusplus.eu/

Coordinator:
Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť –
Veľký Meder, SK
www.ozbuducnost.sk
E-mail: ildiko.hanuliakova@gmail.com

Parteneri:

Punctul nostru forte este
Experiența –

program de formare inovativ
pentru experți prin experiență

Human Profess Közhasznú Nonprofit Ltd., 
Szombathely, Hungary 
www.humanprofess.hu
E-mail: zsuzsanna.antal@humanprofess.hu

Dost Egitim Turizm Insaat Tekstil 
Sanayi ve Ticaret A.S.,
Ankara, Turkey 
www.dostegitim.com
E-mail: projedost@yahoo.com

Fundația Creștină Diakonia filiala Sfântu
Gheorghe, RO
www.iriszhaz.ro
E-mail: iriszhaz@yahoo.com

mailto:ildiko.hanuliakova@gmail.com
mailto:zsuzsanna.anta@humanprofess.hu
mailto:projedost@yahoo.com
mailto:szilagyinagyimola@yahoo.com


Una din obiectivele cheie ale sectorului ocupării forței de muncă din Europa este
promovarea angajării persoanelor cu dizabilități (PWD) pe piața liberă a muncii și
încurajarea angajatorilor pentru angajarea lor.

Există o gamă de servicii publice de sprijinire a angajării persoanelor cu dizabilități,
totuși capacitatea acestor servicii nu îndeplinește cerințele pe plan național în nici
una dintre țările partenere datorită lipsei personalului calificat. Organizațiile din
sectorul non-profit joacă un rol foarte important în lichidarea acestui decalaj.
Proiectul își propune să dezvolte un program inovativ de formare în domeniul
pentru “Experți prin Experiență” bazată pe recomandări internationale.

Proiectul include 4 instituții partenere active în domeniul furnizării de consultanță,
educație și servicii speciale pentru grupuri dezavantajate în patru țări din: Slocia,
Ungaria, România și Turcia.

În definiția proiectului “Experți prin Experiență” sunt persoane cu dizabilități, care
au experiență personală ceea ce privește provocările legate de dizabilități, care au
reușit să le gestioneze mulțumită unor abilități, atitudini, metode și competențe
specifice, dobândite în timpulunei formări inovative, și care pot utiliza experiența
proprie în beneficiul celorlalte persoane cu dizabilități. După terminarea formării,
“Experții prin Experiență” vor putea lucra la organizații non-profit în vederea
facilitării reintegrării persoanelor cu dizabilități pe piața muncii.

• să contribuie la creșterea calității și creșterea intensității și al volumului cooperării
dintre instituții ce promovează ocuparea forței de muncă și angajarea persoanelor cu
dizabilități prin crearea, dezvoltarea și consolidarea rețelelor de parteneriate naționale
și internaționale;
• să contribuie la profesionalizarea organizațiilor prin creșterea gradului de cunoștințe și
dezvoltarea competențelor mentorilor, a experților prin experiență și consilierilor și a
persoanelor cu dizabilități în general prin angajarea lor în programul de formare inovativ
pentru experții prin experiență;
• să suporte (re)integrarea persoanelor cu dizabilități în profesionalizarea organizațiilor
și promovarea orientării lor spre clienți prin utilizarea experienței personale a experților
prin experiență;
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• mentori și consilieri tehnici, cu dizabilități, angajați în promovarea reintegrării
PWD la organizațiile partenere (viitori formatori în cadrul programului de
formare inovativ pentru experții prin experiență);

• persoane cu dizabilități (potențiali “experți prin experiență”).

• să organizeze workshop-uri pe plan național la care participă experți și actori ai pieței
forței de muncă în vederea identificării programelor educaționale și a bunelor practici,
care vizează îmbunătățirea abilităților și competențelor mentorilor, a experților prin
experiență, a consilierilor speciali și tehnici în ceea ce privește promovarea ocupării
forței de muncă și a angajării persoanelor cu dizabilități și să colecteze recomandări
privind dezvoltarea acestor programe pe plan național;
• să schimbe și să împărtășească experiențe, idei, proceduri și metode pe plan
internațional în domeniul educației mentorilor, a experților prin experiență, a
consilierilor speciali și tehnici angajați în reintegrarea persoanelor cu dizabilități în
vederea facilitării profesionalizării și internaționalizării organizațiilor;
• să utilizeze sinergiile dintre diferitele sectoare pentru promovarea educației experților
prin experiență (în sensul PWD cu experiență) și reintegrarea persoanelor cu dizabilități
(PwD);
• să contribuie la dezvoltarea conținutului unui program de formare inovativ pentru
experții prin experiență pe baza recomandărilor internaționale în format electronic;
• să formeze formatorii programului de formare inovativ pentru experții prin
experiență, care sunt persoane cu dizabilități (PWD);
• să efectueze testarea pilot (sub formă de învățare mixtă), evaluarea și formularea
recomandărilor practice pentru implementarea programului de formare inovativ pentru
experții prin experiență;
• să elaboreze material informativ (flyere, colecții electronice, broșuri) și pagina web;
• să suporte educația informală și să îmbunătățească abilitățile ICT al profesionaliștilor
(PWD) și persoanelor cu dizabilități cu experiență pentru susținerea reintegrării PWD pe
piața muncii;
• să promoveze cooperarea dintre actorii din diferite sectoare de pe piața muncii (de
stat, public, profit, non-profit) la nivel local, regional, național și internațional.

Cine sunt Experții prin Experiență?


