Respect RECIPROC şi
Egalitate de ŞANSE!
12 octombrie 2011
Bucureşti

Abilitate – NU Dizabilitate!

STRUCTURA PREZENTĂRII:







HAND-ROM fundaţie umanitară de orientare
şi integrare socială prezentare
Misiune
Măsuri generatoare de venituri
Principiile noastre
Direcţii de acţiune

1.HAND-ROM fundaţie umanitară
de orientare şi integrare socială
este o organizaţie umanitară,
înfiinţată în Curtea de Argeş în
noiembrie 1999, care luptă pentru
apărarea şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap.

2.Misiune:
iniţierea de proiecte şi programe prin care
persoanele cu dizabilităţi să-şi construiască
viitorul şi să-şi influenţeze destinul.





HAND-ROM este singura organizaţie acreditată
ca furnizor de servicii sociale pentru persoanele
cu dizabilităţi şi singura alternativă pentru zona
de nord a judeţului privind accesul la educaţie
specială, incluzivă, terapii, etc.
După deschiderea a două centre de zi pentru
copiii cu dizabilităţi (Centrul de Zi MARINA şi
Centrul de Zi PARASCHIVA – Retevoieşti),
HAND-ROM a înfiinţat, în 2009, Atelierul
Protejat DIZAB-ROM, din dorinţa de a oferi o
şansă tinerilor cu dizabilităţi care nu au
posibilitatea de a urma cursurile unui liceu sau
ale unei şcoli profesionale, contribuind astfel la
implementarea Strategiei Naţionale pentru
protecţia, integrarea şi incluziunea socială a
persoanelor cu handicap (2006-2013).





atelierul protejat DIZAB-ROM – este singura
alternativă de pregătire preprofesională din
zona de nord a judeţului Argeş, înfiinţat de
fundaţie din dorinţa de a le oferi tinerilor cu
dizabilităţi independenţa şi pregătirea
necesară care să le faciliteze integrarea pe
piaţa muncii, făcând din ei cetăţeni activi ai
societăţii în parteneriat cu NICOSMAIL
unitate protejată.
din 20 tineri cu dizabilităţi din Curtea de Argeş şi
comunele limitrofe înscrişi la cursuri, 10 tineri au
terminat cursurile de pregătire preprofesională,
beneficiind de evaluare şi consiliere psiho-socială,
activităţi de recuperare şi formare de abilităţi, în
cadrul atelierului protejat. La final, doi beneficiari
evaluaţi prestează activitatea de legători manuali
ca salariati.

Servicii prin care atelierul DIZAB-ROM vine în
întâmpinarea beneficiarilor











Evaluare şi consiliere
psihologică (individuală şi de
grup, în funcţie de nevoile şi
problemele beneficiarilor)
Consiliere şi orientare
profesională
Activităţi de recuperare şi
formare de abilităţi
Pregătire preprofesională în
meseriile de legător manual şi
lumânărar
Activităţi de terapie
ocupaţională
Activităţi recreative şi de
socializare
Asistenţă în procesul găsirii unui
loc de muncă
Sprijin pentru şi după angajare

3. Măsuri generatoare de venituri
Dezvoltarea de servicii
prin care să se sprijine
integrarea socială a
persoanelor cu
dizabilităţi dar şi a celor
provenite din categorii
defavorizate (cu vârsta
peste 45 ani, persoane
fără venituri stabile,
etc),prin atelierul
protejat DIZAB-ROM pregătire preprofesională
ucenicie şi calificare în


legătorie manuală (cusut în
fascicule, în spirale, tipărire
pe maşină offset,etc) şi
realizare de lumânări
decorative şi sculptate.
 Dezvoltarea unei
minitipografii pentru
asigurarea de
produse/servicii specifice în
comunitate (dosare pentru
agenţii economici şi
instituţii);
 Miniproducţie pe bază de
comenzi individualizate de
la beneficiari – tipizare şi
personalizare registre,

agende, caiete,etc,
registre speciale –
registrul agricol,
servicii de legătorie şi
arhivare pentru
instituţii, ş.a.
Aceste activităţi duc la
creşterea numărului de
persoane integrate pe
piaţa muncii (atât
persoane cu dizabilităţi
cât şi persoane
provenite din alte
categorii defavorizate)
şi generează venituri
pentru serviciile sociale
ale fundaţiei.

4. Principiile noastre:







Principiul vieţii active şi participative a
beneficiarilor.
Principiul dezvoltării locale şi al coeziunii sociale
prin parteneriat public privat.
Principiul solidarităţii şi implicării individuale în
procesul cetăţeniei active.
Principiul responsabilităţii sociale a membrilor
comunităţii.
Principiul calităţii produselor/serviciilor şi al
unui nivel de viaţă mai bun pentru beneficiari.
Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii.

5. Direcţii de acţiune








Folosirea resurselor umane disponibile pe plan
local pentru a dezvolta proiecte locale.
Infiinţarea şi dezvoltarea serviciilor comunitare
şi comerciale care să satisfacă necesităţile
locale cele mai importante şi mai urgente.
Milităm pentru o comunitarizare a serviciilor
publice decât pentru o privatizare a acestora.
Identificarea şi crearea de locuri de muncă
pentru grupurile vulnerabile şi marginalizate
social.
Activităţi de comerţ din care sectorul privat s-a
retras ca urmare a faptului că nu erau destul
de profitabile,etc.

Există câteva modalităţi prin care
puteţi ajuta şi a vă ajuta alăturându-vă
organizaţiei HAND-ROM


Voluntariat şi stagii de practică
◦ Experienţa dumneavoastră poate fi un mare ajutor dacă vă
alăturaţi echipei HAND-ROM prin programele noastre de
voluntariat şi stagii de practică. Astfel, cu siguranţă atingeţi
un nou nivel de dezvoltare personală.



Folosiţi taxele eficient
o




Alegând HAND-ROM pentru a direcţiona 2% puteţi face o
diferenţă în viaţa copiilor şi tinerilor cu nevoi speciale.

Cumpăraţi produsele HAND-ROM
Faceţi o donaţie
◦ Donaţiile dumneavoastră pot transforma vieţile copiilor şi
tinerilor speciali. Puteţi dona direct în Contul fundaţiei
HAND-ROM
RO 54 RZBR 0000 0600 0545 2955

Pentru mai multe informaţii
Nu ezitaţi să ne contactaţi:
e-mail: handrom@yahoo.com
fax: 0372875461
tel: 0248268082
mobil: 0723914172

