Ce ne dorim prin
a est proie t:
–
persoane u diza ilități
in ormate și onsiliate în ederea
an ajării;
– an ajatorii or primi su enții
pentru
de persoane u
diza ilități nou an ajate;
–

spații de mun ă adaptate;

-

de persoane u diza ilități are
ene i iază de ou her, în adrate pe
piața mun ii.

Vou herele sunt disponi ile rație
unui proie t implementat de
Autoritatea Națională pentru
Drepturile Persoanelor u
Diza ilități, Copii și Adopții, în
parteneriat u A enția Națională
pentru O uparea Forței de Mun ă
”Fa ilitarea inserției pe piața mun ii
a persoanelor u diza ilități”, Cod
M SMIS
+:
.
O ie ti ul proie tului: asi urarea
a esului persoanelor u diza ilități,
în ondiții de e alitate u eilalți, la
mediul izi , in ormațional și
omuni ațional, în ederea reșterii
șanselor de o upare și a ponderii
persoanelor u diza ilități an ajate
pe piața li eră a mun ii.

Data de în epere a proie tului:
mai
Data de inalizare a proie tului:
mai
Valoarea totală a proie tului:
.
.
,
lei din are
.
.
,
lei o inanțare UE.
Bene i iar: Autoritatea Națională
pentru Drepturile Persoanelor u
Diza ilități, Copii și Adopții
B-dul Ghe. Ma heru, nr. , Se tor ,
Bu urești
E-mail: onta t@andpd a. o .ro
We :
.andpd a. o .ro
Partener: A enția Națională pentru
O uparea Forței de Mun ă
Strada A alanşei, nr.
Bu ureşti
We :
.ano m.ro

-

Email: ano m@ano m.ro,

, se tor

,

Vouchere
pentru persoanele
cu dizabilități

Vouchere de până
la 5000 de euro
pentru persoanele
cu dizabilități
1 CE POTI CUMPĂRA

2 CUI MĂ ADRESEZ
.

Poți o ține până la
de euro
pentru a hiziția de tehnolo ie
asistivă. Și poți olosi anii pentru
două produse, da ă ai o de i iență
ilaterală.
Îți tre uie doar erti i atul de
în adrare în rad de handi ap,
să ai între
și
de ani și să ii în
ăutarea unui lo de mun ă.

.

Prima ta oprire este la A enția de
O upare a Forței de Mun ă din
județul tău.

A doua oprire este la Dire ția Generală
de Asistență So ială și Prote ția
Copilului din județul tău.

Ai i lași opii după artea de
identitate, ade erința medi ală și
ultimul do ument de studii.

Ai i depui o erere, opie după
erti i atul de în adrare în rad de
handi ap și ane a, o re omandare
de la medi ul spe ialist pri ind tipul
de tehnolo ii, a ordul semnat la
AJOFM și un an ajament ă nu
înstrăineză produsul.

.

Da ă ai nevoie de un aparat auditi
ireless, de un mo ilit s ooter, de
un s aun u roți ele tri e sau de
ori e alt dispozitiv are să te ajute să
du i o viață independentă,
vou herele îți vor i de mare olos.

3 CE FAC MAI DEPARTE

Vei i înre istrat a iind în ăutarea
unui lo de mun ă și vei semna un
a ord.
Adi ă vei parti ipa la minimum
două a ti ități de in ormare,
onsiliere sau mediere.

INFOLINE

Pentru mai multe detalii poți suna
zilni între orele . - ,
la
numărul de tele on dedi at
a estui proie t:

.

.

Noi ANDPDCA îți transmitem apoi
ou herul nominal tipărit.

CUM POT CUMPĂRA
PRODUSUL
?

Cu vou herul mer i la un
urnizor de tehnolo ie asistivă și
îți ale i un produs din lista lor.

UNDE GĂSESC LISTA CU
PRODUSE
?

Lista poate i onsultată pe siteul andpd a. ov.ro

Oportunitate VOUCHER - Tehnologie Asistivă
Stimată doamnă, stimate domn,
Suntem echipa ANDPDCA i vă scriem cu vești bune! Vrem să vă informăm că avem disponibil pentru dvs.

un voucher de aproape 5000 de euro. Am ata at un specimen la această scrisoare!

Dacă sunteți o persoană cu dizabilitate, aveți între 18 și 65 de ani i sunteți în căutarea unui loc de muncă,
voucherul este pentru dumneavoastră.
Mergeți cu el la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă i cereți mai multe informații.

Sau sunați la numărul de telefon 0751015063 pentru detalii. E o linie telefonică disponibilă de luni până vineri,

între orele 12.00-14.00, special pentru dumneavoastră.
Poate aveți nevoie de un aparat auditiv wireless,

de un mobility scooter, de un scaun cu roți electrice sau de

orice alt dispozitiv care să vă ajute să duceți o viață independentă.
tiți cât de multe persoane cu dizabilități î i fac credite pentru o astfel de achiziție?
Acum puteți solicita un voucher pentru achiziția de tehnologie asistivă. i puteți folosi banii pentru două
produse, dacă aveți o deficiență bilaterală. i studenții pot primi voucherul!
Ce trebuie să faceți…

1. Prima oprire este la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă din județul dvs.
Aici depuneți copii după cartea de identitate, adeverința medicală i ultimul document de studii. Veți fi înregistrat
ca fiind în căutarea unui loc de muncă i veți semna un acord. Adică veți participa la minimum două activități de

informare, consiliere sau mediere.

2. A doua oprire este la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din
județul dvs. Aici depuneți o cerere, copie după certificatul de încadrare în grad de

handicap și anexa, o
recomandare de la medicului specialist privind tipul de tehnologii, acordul semnat la AJOFM i un
angajament că nu înstrăinați produsul.
3. Noi, echipa ANDPDCA, vă transmitem apoi voucherul nominal tipărit.

Cum puteți cumpăra produsul...
Cu voucherul mergeți la un furnizor de tehnologie asistivă și vă alegeți un produs din lista lor.
Lista furnizorilor I a produselor o găsiți la noi pe site: andpdca.gov.ro.
ECHIPA ANDPDCA

