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Fundatia Motivation Romania anunta finalizarea, pe 30 noiembrie 2011, a 

proiectului “Privind spre viitor – o șansă de integrare pe piața muncii pentru 
persoanele cu dizabilități”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – 
Investește în oameni!. Proiectul, implementat de Fundatia Motivation Romania in 
parteneriat cu Asociatia Organizatia Caritas Satu Mare si Asociatia Casa Faenza 
Timisoara, si-a propus dezvoltarea de servicii educaţionale și sociale și 
construirea unui model de bună practică pentru o mai bună inserţie socială și 
profesională a persoanelor cu dizabilităţi. 

Obiectivele proiectului au vizat dezvoltarea serviciilor de terapie 
educationala integrata tip “a doua sansa” pentru persoane cu dizabilitati 
nescolarizate sau care au abandonat de timpuriu scoala, a serviciilor de educatie 
remediala destinate copiilor si tinerilor care frecventeaza scoala in vederea 
prevenirii fenomenului de parasire timpurie a scolii, precum si dezvoltarea unui 
program de formare si schimb de experienta pentru specialisti si incheierea de 
parteneriate la nivel local pentru promovarea unei educatii flexibile si 
personalizate a persoanelor cu dizabilitati. 

 Rezultatele proiectului au fost prezentate in cadrul Conferintei Nationale 
“Alternative in educatia copiilor si tinerilor cu dizabilitati” desfasurata in data de 
25 octombrie in Bucuresti. La eveniment au participat un numar de 66 de 
persoane, reprezentanti ai persoanelor cu dizabilitati, furnizori de servicii publici 
si privati din domeniul educatiei pentru persoane cu dizabilitati. 

Dintre rezultatele proiectului mentionam: 42 de copii si tineri au beneficiat 
de servicii educationale, 102 parinti ai copiilor cu dizabilitati au fost consiliati, 14 
familii au primit sprijin material,12 specialisti au participat la cursuri de formare 
profesionala, 51 de specialisti au participat la schimburile de experienta cu 
partenerii, 6 tineri cu dizabilitati vor fi integrati in munca incepand cu 1 
decembrie. 

 
 

Pentru detalii privind derularea proiectului si rezultatele acestuia poate fi 
contactata d-na Daniela Ilea, manager proiect, la telefon 0745.069.215, sau e-
mail d.ilea@motivation.ro. 
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