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A3.4 Dezvoltarea competentelor personalului din agentii publice/private care furnizeaza 
servicii sociale si de ocupare persoanelor cu dizabilitati; accesibilizarea procesului de 
invatare”  
A3.4.1 Elaborarea unui pachet de resurse 

 
 
 

Recomandari pentru imbunatatirea accesului la forma re al persoanelor 
cu dizabilitati 

 
Ghid practic pentru specialistii din agentii publice sau private care furnizeaza 

servicii sociale si de ocupare persoanelor cu dizabilitati 
 
 
 
In asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati la formare profesionala – ca pas 
important in asigurarea accesului pe piata muncii – avem in vedere doua componente: 
 

I. Colaborarea cu furnizorul de formare – pentru contractarea, pregatirea si 
derularea cursului 
 

II. Acompanierea cursantului- persoana cu dizabilitati de al carui proiect de integrare 
ne ocupam- astfel incat sa-si depaseasca barierele personale care ar putea 
influenta eficienta procesului formativ, atat inainte de inceperea cursului cat si 
pe parcurs, inclusiv la evaluare 

 
Acest material detaliaza cele doua componente cu scopul de a scoate in evidenta cateva 
recomandari practice. In completarea lui poate fi consultat pachetul de resurse format din 
fise practice, disponibil in varianta electronica (CD), a carui structura o anexam la final. 
 
Recomandarile au rezultat in urma celorlalte activitati realizate de CRIPS in cadrul 
Proiectului ID64251 EXCELNET - respectiv al pachetului de lucru 3 “Actualizarea 
serviciilor de formare in regiunile selectate” : 
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• A3.1 Analiza bunelor practici europene;  
• A3.2 Realizarea unei baze de date cu Oferte de formare accesibile persoanelor cu 

dizabilitati;  
• A3.3 Analiza nevoilor si deficitelor de accesibilitate - Elaborarea Raportului de 

Analiza Dificultati si bariere in accesul la formare al persoanelor cu dizabilitati).  
 
De asemenea, au fost solicitate opiniile colegilor din centrele EXCELNET, in special 
pentru partea referitoare la acompanierea persoanelor cu dizabilitati. In plus, partea 
referitoare la colaborarea cu furnizorul de formare este un rezultat al experientei directe  
a asociatiei CRIPS in furnizarea de cursuri si implicit in colaborarea cu organizatiile si 
institutiile care au solicitat servicii de formare profesionala pentru beneficiari sau angajati.  
     

 
 

I. Colaborarea centrului 1 cu furnizorul de formare 
 
 
Argument sau “Regula Zero”: Intelegem ca este neces ar sa colaboram 
 
Daca dorim un curs util beneficiarilor nostri, nu putem cere furnizorului de formare sa 
organizeze si sa livreze cursul fara a ne implica si noi, specialistii centrelor care lucreaza 
direct cu persoanele cu dizabilitati pentru integrarea lor sociala si profesionala. Deoarece 
pe langa competentele generale de instruire necesare oricarui furnizor de formare sunt 
indispensabile competentele de a lucra cu persoana cu dizabilitati, colaborarea dintre 
echipa centrului si echipa furnizorului de formare devine o conditie obligatorie de reusita.  
 
Este necesar sa intelegem situatia actuala din Romania: inca nu exista o piata dezvoltata 
a furnizorilor de formare profesionala pentru persoane cu dizabilitati, nu avem centre de 
formare specializate pe categorii de dizabilitati (cum exista in unele tari europene), ne 
aflam in stadiul initiativelor incipiente. Daca cerem furnizorulul sa organizeze un curs si 
gandim ca este exclusiv responsabilitatea lui sa presteze serviciul la care s-a angajat, 
riscam sa ne trimitem beneficiarii la o formare insuficient adaptata si care nu ii ajuta sa 
se integreze pe piata muncii, chiar daca obtin certificatul de calificare sau perfectionare.  
 
Unii furnizori de servicii sociale sau de ocupare specializati pe diferite tipuri de handicap 
s-au autorizat si ca furnizori de formare permanenta a adultului - acestea dovedindu-se a 
fi experiente de succes in Romania. Aceasta este si o buna practica europeana, un 
exemplu fiind cel al partenerului transnational din proiectul EXCELNET - CRPG - care 
este furnizor de servicii de ocupare, dezvolta intreprinderi sociale si este si furnizor de 
formare profesionala.  
 

                                                
 
1 Pe parcursul lucrarii folosim denumirea generica de “centru” pentru structura care furnizeaza servicii 
sociale si de ocupare destinate persoanelor cu dizabilitati (cu statut public sau privat) 
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Dar in situatiile curente, in care centrul destinat persoanelor cu dizabilitati apeleaza 
pentru calificarea sau perfectionarea beneficiarilor la un furnizor de formare autorizat, 
succesul formarii este determinat de succesul colab orarii  dintre cele doua entitati.  
O colaborare care devine in fapt un parteneriat bine structurat , cu reguli comune si 
responsabilitati definite. De aceea, inainte de discutarea recomandarilor, evidentiem 
importanta “Regulii Zero”: avem o motivatie profesionala sa colaboram in interesul 
pregatirii profesionale adaptate limitarilor si potentialului beneficiarilor nostri. Doar dupa 
aceasta intelegere comuna putem merge mai departe. 
 
Mentiune: Pe parcursul materialului ne vom referi la “reprezentantii furnizorului de 
formare” - astfel dorim sa subliniem ca in procesul de colaborare discutam nu numai cu 
reprezentantul “administrativ” (reprezentantul legal care semneaza contractul),  ci si cu 
formatorul sau responsabilul de formare care coordoneaza tehnic cursul, fiindca toate 
aspectele legate de accesibilizare trebuie intelese si asumate de catre formator/ 
responsabil de formare. 
 
 
 
Recomandarea 1: Cunoastem cursantii 
 
Analizam impreuna cu furnizorul de formare cerintele specifice ale cursantilor pentru 
care dorim sa organizam cursul. Acesti potentiali cursanti au fost evaluati in cadrul 
centrului si presupunem ca deja li s-a intocmit cate un plan de formare, pe care fiecare 
dintre ei l-a agreat. Acest plan de formare incepe sa fie pus in practica prin pregatirea 
cursului. 
 
Cunoasterea cursantilor  presupune sintetizarea informatiilor despre fiecare cursant si 
transmiterea catre furnizorul de formare, fiind recomandata o intalnire de lucru in care sa 
se discute caracteristicile specifice. 
 
Este utila pregatirea unui tabel nominal al cursantilor cu urmatoarele rubrici: 
 

• Nume si prenume 
• Varsta 
• Nivelul studiilor 
• Scurta descriere a dizabilitatii – tip si grad 
• Cerinte specifice de accesibilizare a mediului 
• Cerinte specifice de comunicare 
• Alte cerinte specifice 

 
Tabelul se discuta impreuna cu reprezentantii furnizorului de formare, care pot astfel sa 
“vizualizeze” profilul individual si de grup al cursantilor cu dizabilitati.  
 
Cerintele specifice pot fi discutate din perspectiva pedagogica, fiind important ca 
reprezentantii furnizorului de formare (printre care, in mod obisnuit, nu se afla si un 
specialist in problematica dizabilitatii) sa puna intrebari si sa inteleaga de la specialistul 
centrului care sunt limitarile si potentialul cursantilor. 
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Recomandarea 2: Stabilim prioritatile de accesibili zare ale cursului 
 
 
Avem in vedere care sunt conditiile organizatorice absolut obligatorii pentru ca 
persoanele cu dizabilitati sa poata participa la activitatile de instruire teoretica si practica 
si sa finalizeze cu succes formarea. 
Desigur, nimic nu poate fi perfect, inclusiv in cursurile care se organizeaza pentru 
persoane fara dizabilitati – de aceea e nevoie de stabilirea unor prioritati. Discutarea 
prioritatilor este in legatura stransa cu resursele disponibile pentru organizarea cursului, 
mai ales cu bugetul alocat programului. 
 
In practica sunt grupate in aceeasi serie de curs persoane cu dizabilitati similare, care au 
prioritati comune de accesibilizare ( fie e necesara accesibilizarea mediului, fie mijloace 
si tehnici speciale de comunicare adaptate unui tip specific de dizabilitate senzoriala) – 
deoarece un curs in care avem nevoie de mai multe tipuri de adaptari este dificil sau 
chiar imposibil de organizat in conditii de succes si implica costuri foarte mari per 
cursant.   
 
 
Prioritatile de accesibilizare se refera la: 
 

• Siguranta si securitatea cursantilor  
 

o Indeplinirea conditiilor de securitate in spatiile unde se desfasoara 
formarea (furnizorul de formare obtine autorizarea si  pe baza 
documentatiei PCI, SANEPID etc pentru spatiile respective; daca se 
schimba locatia pentru care are deja autorizare, contractul cu proprietarul 
spatiului respectiv va avea in anexa toate autorizatiile cerute de legislatie) 

 
o Instructajul pentru protectia muncii (obligatoriu in deschiderea oricarui curs) 

intr-o modalitate de comunicare accesibila cursantilor 
 
• Asigurarea mobilitatii (transport la sala de curs/ la locul de practica) - in situatiile 

in care  cursantii nu se pot deplasa singuri la locul de formare teoretica si la 
locurile de practica 

 
• Accesibilizarea mediului – conditii pe care trebuie sa le indeplineasca sala de 

curs, cladirea unde are loc cursul, toaleta etc 
 
 
• Comunicarea adaptata 

 
o Comunicarea formator-cursant (in ambele sensuri) : echipamente si tehnici 

de comunicare pedagogica, suport de curs adaptat, metode pedagogice 
adaptate pentru instruire si evaluare, interpret sau co-formator 

o Comunicarea in cadrul grupului de cursanti: aspecte legate mai ales de 
integrarea persoanelor in grupul de cursanti, cand in grup vor fi si persoane 
fara dizabilitati  
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• Asigurarea flexibilitatii programului de formare  
 

o numarul maxim de ore pe care persoanele cu dizabilitati le pot petrece in 
sala de curs 

o alternanta teorie-practica 
o metodologia evaluarii 

 
Dupa discutarea acestor aspecte, se face o lista cu prioritatile relevante pentru 
grupul nostru de cursanti .  
 
Cu acest prilej se verifica si daca grupul de cursanti propus de centru este bine constituit 
din punct de vedere al cerintelor specifice - daca unul sau doi cursanti necesita o alta 
accesibilizare in plus fata de cele deja listate, reanalizam situatia si planificam sa 
participe la o alta serie de curs, cu colegi cu limitari similare. 
 
 
 
Recomandarea 3: Colaboram ca sa gasim solutii 
 
Prioritatile identificare anterior sunt obligatorii pentru reusita cursului – atat noi, 
specialistii din centru, cat si furnizorul de formare, putem gasi impreuna solutii.  
 
Discutia despre “ce putem face fiecare dintre noi” trebuie sa fie cat mai concreta 
 
Este util un tabel de repartizare a sarcinilor, pe modelul de mai jos. Desigur, vor fi 
evidentiate doar prioritatile selectate anterior pentru cursul ce urmeaza sa fie organizat, 
iar tabelul de mai jos, care include o paleta larga de “prioritati de accesibilizare”, este cu 
titlu de exercitiu/ exemplu 
 
 
 Exemple de sarcini in 

responsabilitatea 
centrului 

Exemple de sarcini in 
responsabilitatea furnizorului de 
formare 

Transport cursanti 
(daca nu este posibila 
deplasarea individuala 
a cursantilor, pe cont 
propriu) 
 

Asigurarea transportului 
cu microbuzul  din 
dotare 

Subcontractarea serviciilor de 
transport  

Locatie accesibila Gazduirea unor activitati 
practice 

Gasirea si inchirierea locatiei de curs 
cu accesibilitati de mediu pentru 
formarea teoretica ( in cel mai bun 
caz, dispune la sediul sau de sala de 
curs accesibila) 
Daca locatia este diferita decat cea 
pentru care furnizorul de formare are 
autorizatie, se respecta procedurile 
legale (recomandam consultarea 
materialului Prevederi legislative) 
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Comunicare adaptata Desemnarea unui 
membru al echipei ca 
interpret sau co-formator 
 
Implicare in revizuirea 
suportului de curs si a 
altor materiale 
pedagogice, pentru a fi 
cat  mai accesibile 
cursantilor 

Pregatirea formatorilor si 
instructorilor de practica pentru 
intelegerea cerintelor specifice de 
comunicare (se pot organiza mai 
multe intalniri de lucru pe aceasta 
tema) 
 
Asigurarea echipamentelor de 
comunicare adaptate 
 
Pregatirea unui suport de curs 
adaptat, conform indrumarilor 
specialistilor din centru care cunosc 
persoanele cu dizabilitati 
 
Pregatirea unor metode pedagogice 
adaptate 
 
Includerea in echipa a unui interpret 
mimico-gestual sau a unui co-
formator ; intalniri de lucru ale 
echipei 
 
Asigurarea demersurilor de integrare 
in grupul de cursanti (daca grupa nu 
este formata exclusiv din beneficiarii 
centrului si cuprinde si cursanti fara 
dizabilitati) 

Adaptarea 
programului de 
formare teoretica si 
practica 

Comunicarea duratei 
maxime a programului 
zilnic de formare in sala 
de curs 
 
 
 
Explicarea 
constrangerilor legate de 
evaluare si propunerea 
unor metode de 
evaluare care sa fie 
adaptate benefciarilor cu 
dizabilitati 

Organizarea flexibila a programului – 
formare in sala de curs, activitati 
practice, activitati cu rol formativ 
organizate individual / in grup de 
cursant la centru sau la domiciliu 
 
Daca are deja autorizatie ANC 
pentru cursul respectiv, urmareste 
incadrarea in programul de formare 
aprobat ca numar total de ore de 
instruire teoretica, practica si 
evaluare si adapteaza structura 
tinand cont de constrangerile 
comunicate de centru.  
Daca face demersuri de autorizare 
ANC pentru cursul respectiv, 
completeaza anexele prevazute de 
lege tinand cont de constrangerile 
comunicate de centru (nu mai este 
necesara adaptarea unui program 
deja autorizat) 
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Dupa aceasta identificare a solutiilor cu implicarea ambelor parti se poate intocmi 
contractul de curs, cu specificarea obligatiilor fiecarei parti. 
 
Recomandam contractul de furnizare a serviciilor de formare cu  detalierea 
responsabilitatilor  (in locul unui contract general) fiindca acesta reprezinta instrumentul 
de baza al parteneriatului dintre centru si furnizorul de formare - o formalizare a 
conditiilor de calitate a colaborarii.    
 
 
 
Recomandarea 4: Comunicam eficient  
 
Comunicarea pe tot parcursul procesului de formare - de la pregatire, derulare si pana la 
incheierea evaluarii - ne ajuta sa prevenim obstacolele care pot afecta calitatea cursului 
si sa asiguram cele mai bune conditii de formare beneficiarilor nostri. 
 
Inainte de inceperea cursului , furnizorul de formare ne comunica (preferabil in scris) 
informatia practica de baza referitoare la organizare, pentru ca toti cursantii beneficiari ai 
centrului sa o cunoasca : 
 

- actele necesare inscrierii la curs 

- calendarul detaliat al cursului 

- orarul zilnic si locatiile (daca acestea se modifica) 

- persoana resursa si datele de contact (acesta este in general unul dintre 

formatori) pentru comunicare pe parcursul derularii cursului 

 
Pe parcursul formarii , specialistul din centru tine legatura cu persoana resursa din 
partea furnizorului de formare  
 

- pentru a comunica eventualele dificultati cu care se confrunta cursantii sau 

situatiile speciale de absenta motivata 

- pentru a face sugestii de imbunatatirea a formarii, in special daca mai trebuie 

imbunatatite metodele pedagogice, suportul de curs 

- pentru a afla opiniile formatorilor referitoare la evolutia cursantilor 

- pentru alte aspecte specifice la care cele doua parti au convenit sa colaboreze 

 
Sunt foarte utile si intalnirile de lucru, in special dupa prima parte a formarii (cand in 
general se fac cele mai multe ajustari care imbunatatesc accesibilitatea) si inainte de 
evaluare (cand este necesar sa asiguram suportul necesar cursantilor pentru a participa 
cu succes la evaluare si a obtine certificatul). 
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Recomandarea 5: Evaluãm ca sã lucrãm mai bine in vi itor 

 
Dupa incheierea cursului si finalizarea evaluarii, este momentul sa analizam impreuna 
cum s-a desfasurat cursul, care au fost dificultatile, solutiile si experientele pozitive.  
 
Aceasta evaluare ar trebui sa fie la fel de concreta ca si discutia initiala in care am stabilit 
prioritatile de accesibilizare si ne-am asumat responsabilitati, deoarece are ca scop 
imbunatatirea colaborarii pe viitor. 
 
Parteneriatul Centru- furnizor de formare initiat intr-un curs este de dorit sa continue, cu 
avantaje de ambele parti, mai ales daca a existat disponibilitate reala de colaborare si 
am comunicat eficient in toate etapele formarii.  
 
Orice curs e un prilej de a invata la nivel organizational , atat furnizorul de formare, cat 
si centrul. 

 
Asfel, evaluarea cursului la nivel organizational devine evaluarea “modului in care am 
lucrat fiecare dintre noi si a modului in care am colaborat”, care se realizeaza intr-un mod 
constructiv: problemele identificate pot deveni obiective de ameliorat in viitorul program 
de formare.  
 
Se pot elabora proiecte in parteneriat si identifica surse de finantare, fiind mult mai 
eficient sa fim parteneri in proiect si sa gandim calitatea instruirii inca de la scrierea 
aplicatiei, decat sa subcontractam formarea ulterior unui furnizor identificat in timpul 
implementarii, in criza de timp cu care de obicei ne confruntam. 

 
Prin fiecare colaborare reusita si sustenabila intre Centru si Furnizor de Formare, 
oricat de mic ar fi pasul pe care l-am facut,  putem contribui la dezvoltarea serviciilor 
de formare adaptate persoanelor cu dizabilitati.  
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II. Acompanierea cursantului - persoana cu dizabili tati - inainte si 
pe parcursul formarii 

 
 
Beneficiarul de al carui proiect de integrare ne ocupam are nevoie de sprijinul echipei 
centrului pentru ca sa-si depaseasca barierele personale care ar putea influenta eficienta 
procesului formativ, atat inainte de inceperea cursului cat si pe parcurs, inclusiv la 
evaluare. 
 
Nu insistam aici asupra activitatilor de evaluare individuala, consiliere sau terapie care se 
realizeaza de specialisti in serviciile sociale sau de ocupare care lucreaza cu persoane 
cu dizabilitati - ci doar evidentiem niste aspecte practice pe care echipa interdisciplinara 
trebuie sa le aiba in vedere pentru a stimula participarea ACTIVA la formare. 
 
 
Recomandari practice:  
 

1. Alegerea cursului / calificarii dorite  se face dupa evaluarea individuala 
(conform procedurilor interne ale fiecarui centru) a potentialului de 
angajabilitate / de formare al persoanei si numai cu acordul acesteia . Nu se 
inscriu persoanele la cursuri doar cu scopul obtinerii unui certificat, ci intr-un 
demers de integrare a beneficiarului pe piata muncii. 

 
 
2. Odata stabilita optiunea pentru curs, trebuie sa ex plicam beneficiarului 

urmatoarele  elemente cheie : 
 

1. Daca participa la curs, va invata lucruri noi, competente care ii vor 
permite sa practice o meserie 

 
2. Dupa absolvire, va avea un certificat care ii va creste sansele de 

angajare; fara certificat de calificare nu se poate obtine un loc de 
munca in meseria dorita 

 
 

3. Discutam deschis „temerile” pe care le are - precum  si solutiile pe care le 
avem impreuna -  de exemplu: 

 
a. Teama ca nu se va descurca   
Sugestie: Nimeni nu se descurca perfect, toata lumea vine la un curs ca sa 
invete si este firesc sa nu inteleaga tot. Sa ai curajul sa intrebi formatorul / 
interpretul cand nu intelegi ceva, sau macar sa-mi spui mie. 
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b. Teama ca nu va fi integrat de grupul de colegi 
 
Sugestie: Cu siguranta vor fi si colegi care se vor purta frumos cu tine, vei 
avea ocazia sa-ti faci prieteni. Cu totii ne temem de grupurile noi, mai ales 
daca suntem mai timizi, dar daca ne purtam frumos si ceilalti se vor purta la 
fel. Daca cineva/ ceva o sa te deranjeze si vrei sa vorbim, poti sa-mi povestesti 
si gasim impreuna o solutie. 
 
c. Teama de examenul de evaluare 
 
Sugestie: Orice examen ne da emotii, e firesc sa ai si tu emotii, asa cum vor 
avea toti colegii tai. Dar te poti pregati din timp: toate lucrarile pe care le faci 
pe parcurs vor fi stranse intr-un dosar/ portofoliu. Vei avea interpret care sa te 
ajute sa intelegi intrebarea si sa exprimi raspunsul. Atat noi, cat si formatorul te 
ajutam sa inveti cat mai bine si sa fii in stare sa obtii o nota buna. 
 
 
...si exemplele pot continua! 

 
 

4. Oferim toate informatiile practice  de care are nevoie  - de exemplu: 
 

a. Calendarul cursului 

b. Programul zilnic 

c. Facilitati acordate, daca este cazul (transport, masa, bursa etc) 

d. Adresa/ adresele unde se desfasoara formarea teoretica si practica 

e. Responsabilul de curs/ persoana de contact 

f. Lista cu documentele necesare pentru inscrierea la curs 

 
Aceste informatii practice trebuie sa fie date in scris viitorului cursant,  sau si familiei / 
apartinatorului acestuia, sau educatorului din centru. 
 
 

5. Dupa inceperea cursului, planificam o discutie cel tarziu dupa primele trei 
zile de formare.   

 
Analizam impreuna: 

a. Aspectele pozitive (ce ii place) 
b. Dificultatile  
c. Ce putem face sa imbunatatim 
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Discutia poate fi atat individuala, cat si de grup, cu conditia ca toti membrii grupului sa-si 
exprime opiniile 
 
 

6. Inainte de colocviul de evaluare, ne asiguram ca  se pregateste 
corespunzator si, daca doreste, il sprijinim sa fin alizeze materiale 

 
Atentie, ajutorul se ofera doar daca ni se solicita.  
E important sa-l incurajam sa se descurce singur, chiar si atunci cand il ajutam: nu 
scriem noi in locul lui, ci il determinam sa raspunda la temele pe care le are de facut 
folosindu-si propriile resurse.  
Adesea increderea in el insusi si teama ca nu se poate descurca singur reprezinta 
bariera reala, si nu capacitatea propriu-zisa de a face tema. 

 
 
7. Dupa absolvirea cursului, „sarbatorim” reusita. 

 
Desigur, nu ne referim la organizarea unui eveniment care presupune resurse financiare 
pe care nu le avem, ci la orice posibilitate de a mentiona efortul beneficiarilor care au 
reusit sa finalizeze cu succes un curs - intr-o reuniune a centrului sau cu prilejul altui 
eveniment pentru care dispunem de finantare.  
 
Incurajarea si vorbele bune stimuleaza atat persoana pe care o laudam, cat si pe ceilalti 
colegi din randul beneficiarilor, dar si pe noi insine, specialistii din centru, care vom simti 
ca eforturile noastre nu au fost in zadar. 
 

 
Echipa CRIPS 

noiembrie 2013 
 
 
 
 

Nota: Pentru opinii si sugestii va rugam sa ne scrieti la adresa crips1@crips.ro  
 
 

Mai multe informatii despre activitatea CRIPS: www.crips.ro  
 
 
 
 


