
Angajatorilor, ştiţi aceste lucruri?



BENEFICIILE ANGAJĂRII? 

„Eddie a lucrat cu noi deja de 4 ani”

„John este o prezenţă plăcută în
magazin. Are o prezenţă extraordinară
şi interacţionează cu toţi clienţii
noştri.”

„Megan lucrează foarte bine în echipă
şi întotdeauna îşi  îndeplineşte
îndatoririle utilizând toate abilităţile de
care dispune.”

„Nicola este muncitoare, punctuală şi
capabilă de a-şi folosi propria iniţiativă
în munca de echipă. Este întotdeauna
amabilă şi echipa noastră o preţuieşte
mult.” 

Testimoniale ale
angajatorilor

Numele clientului - Ann Marie Connolly
Angajator - Fields Supermarket, Skibbereen

Numele clientului
Finnin McCarthy 
Angajator
Con Twomey Food and Veg.

Comentariu:
„Este un muncitor bun,
deştept, îşi alege foarte
bine ţinutele şi lucrează la
noi de mai mult de 5 ani.”

Comentariu:
„Este foarte bună cu clienţii şi este foarte punctuală
şi politicoasă.”

Numele clientului - Catriona Daly
Angajator - Mallow Town Council
Town Hall, Mallow, Co. Cork

Comentariu:
„Este foarte conştiincioasă şi o
foarte bună organizatoare!”



PENTRU COMPANIA TA

Atuurile
angajaţilor:

• Punctualitate
• Manageriere bună a timpului de 

lucru
• Conştiinciozitate
• Bună interacţionare cu clienţii
• Spirit de iniţiativă
• Politeţe
• Apreciere ridicată din partea 

echipei  



BENEFICII FINANCIARE

• Schemă de sprijin pentru 
conştientizarea dizabilităţii

• Schemă de remunerare pentru 
asistenţă la locul de muncă

• Schema de stimulare pentru 
angajatori (Plăţi de Asigurări Sociale)

FAS Egalitate &
Incluziune

Numele clientului 
- Meghan O’ Halloran
Angajator - Farranree Credit Union
114/115 Bulevardul Knockpogue,
Bulevardul Faranree, Oraşul Cork

Comentariu:
„Munceşte foarte bine în echipă,
este foarte implicat şi tot timpul
vrea să dea o mână de ajutor.”



PENTRU COMPANIA TA

FAS Egalitate 
& Incluziune

Seria de granturi disponibile pentru
persoanele cu dizabilităţi şi angajatori
• Fond pentru locuinţe rezonabile
• Grant pentru job de interpret de interviuri
• Grant pentru cititor personal
• Echipament pentru loc de muncă/Grant pentru

adaptare
• Schemă pentru salariul de subvenţie
• Sprijin pentru ocuparea forţei de muncă
• www.fas.ie



• Asigurarea locurilor de muncă
• Eliminarea discriminării
• Promovarea imaginii pozitive a 

dizabilităţii 
• Promovarea incluziunii
• Promovarea egalităţii

Rezultatul
social

BENEFICII SOCIALE

Numele clientului - Norita Hedigan
Angajator 
The Wild Goose Restaurant
Strada Old Cork, Mallow.

Comantariu:
„Întotdeauna doritor să înveţe, şi
întotdeauna prietenos şi amabil cu
toţi clienţii.”



Profit social

PENTRU COMPANIA TA

• Imagine pozitivă a companiei
• Reputaţie bună care sa uşureze
recrutarea angajaţilor
• Bune relaţii cu autorităţile
locale/comunitatea locală
• O acoperire pozitivă din partea presei
• Atrage noi afaceri
• Devine mai competitivă
• Devine mai de succes



Acest proiect „Educarea Angajatorilor în Angajarea Adulţilor cu Sindromul Down”, (număr de
referinţă: GR2010-7P) este finanţat de către Comisia UE în cadrul Programului de Învăţare pe
tot Parcursul Vieţii – Parteneriate GRUNDTVIG.

www.down2work.eu

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicaţie reflectă părerile autorului, iar Comisia nu este responsabilă de modul în care
sunt utilizate informaţiile conţinute de aceasta.   

TURKEY
Ozel Dogan Gunes Ozel Egitim ve Rehabilitasyon Merkezi
email: gerzereh@gmail.com
Tel: 0090 368 718 5383
Fax: 0090 368 718 5383

AUSTRIA
SOL - Menschen fuer Solidaritaet, 
Oekologie und Lebensstil
email: gabriele.huterer@vereinvamos.at
Tel: +43.1.876 7924
www.nachhaltig.at

ROMANIA
Asociaţia Regională de Educare a Adulţilor Suceava - AREAS
E-mail: areasv@gmail.com   
Telefon/fax: +4023 052 4128
www.areasv.ro

BELGIUM
Université de Liége, Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education,
Départment des Sciences cognitives, Unité de Psychologie t de Pédagogie de la
Personne handicapée.
email: jj.detraux@ulg.ac.be
www.ulg.ac.be
Associate Partner APEM-T21

IRELAND
COPE Foundation
email: barrettm@cope-foundation.ie
Tel: +353 21 450 7131
www.cope-foundation.ie
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