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PREFAȚĂ
Acest ghid furnizează informații relevante pentru
furnizorii de servicii de ocupare a forței de muncă
susținută și pentru persoanele cu dizabilități,
părinți/îngrijitori, angajatori și factori de decizie la nivel
local, național și internațional. Ghidul prezintă punctele
de vedere ale Uniunii Europene a Ocupării Forței de
Muncă Susținută, în ceea ce privește întocmirea
profilului vocațional în vederea angajării cu sprijin și ne
încurajează pe toți să aderăm la punctele forte și valorile
modelului de ocupare a forței de muncă susținută.
Ocuparea forței de muncă susținută este o metodă de
lucru cu persoanele cu dizabilități și alte grupuri
dezavantajate pentru a accesa și menține locurile de
muncă remunerate pe piața deschisă a muncii. Această metodă de lucru este o politică
proactivă în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu
dizabilități.
Aceast ghid oferă poziția Uniunii Europene a Ocupării Forței de Muncă Susținută, în ceea ce
privește valorile, standardele și procesul de întocmire a profilului vocațional al persoanelor
cu sindrom Down și alte dizabilități intelectuale.

1. VALORI, STANDARDE ȘI PRINCIPII
Locurile de muncă susținute sunt pe deplin compatibile cu noțiunile de abilitare,
incluziune socială, demnitate și respect pentru persoanele cu sindrom Down și alte
dizabilități intelectuale. În Europa, s-a ajuns la un acord cu privire la valorile și
principiile care ar trebui să fie prezente în toate etapele și activitățile de angajare
susținută și să respecte drepturile de cetățenie deplină ale persoanelor cu dizabilități
intelectuale.
Individualitatea - Ocuparea sprijinită privește pe fiecare persoană ca fiind unică în ceea
ce privește interesele, preferințele, condițiile și istoria sa.
Respectul - Activitățile de angajare susținută sunt întotdeauna adecvate vârstei,
conferind demnitate și dezvoltare.
Determinarea de sine – Angajarea susținută ajută persoanele cu dizabilități
intelectuale să-și îmbunătățească interesele și preferințele, să-și exprime alegerile și
să-și definească planul de angajare/ viață în funcție de condițiile personale și
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contextuale. Acesta promovează principiile de auto-reprezentare ale utilizatorilor de
servicii.
Alegerea informată - Angajarea susținută ajută persoanele cu dizabilități intelectuale
să-și înțeleagă pe deplin oportunitățile, pentru ca să poată alege în conformitate cu
preferințele personale și să înțeleagă consecințele alegerilor proprii.
Abilitarea - Angajarea susținută ajută persoanele cu dizabilități intelectuale să ia decizii
privind stilul lor de viață și participarea în societate. Persoanele sunt implicate central
în planificarea, evaluarea și dezvoltarea serviciilor.
Confidențialitatea - Furnizorul de servicii pentru ocuparea forței de muncă susținută
consideră informațiile furnizate de persoane cu dizabilități intelectuale ca fiind
confidențiale. Utilizatorul serviciului are acces la informațiile sale personale colectate
de către furnizor, și orice divulgare se face numai cu acordul persoanei.
Flexibilitatea – Personalul, structurile și serviciile sunt flexibile, răspund nevoilor
persoanelor cu dizabilități intelectuale și pot fi adaptate pentru a îndeplini cerințele
specifice.
Accesibilitatea - Serviciile, facilitățile și informațiile de angajare susținută sunt pe
deplin accesibile tuturor persoanelor cu dizabilități intelectuale.
Valorile și principiile ocupării forței de muncă susținută se bazează pe un proces în 5
etape, care a fost identificat, folosit și recunoscut ca un model european de bune
practici.
Implicarea clientului - se bazează pe valorile esențiale ale accesibilității pentru a
asigura alegeri în cunoștință de cauză.
Profilul vocațional - asigură abilitarea individuală pe tot parcursul procesului.
Găsirea locului de muncă - auto-determinarea și alegerea în cunoștință de cauză sunt
valorile cheie în procesul de ocupare a forței de muncă susținută.
Angajamentul angajatorului - accesibilitatea, flexibilitatea și confidențialitatea sunt
valorile cheie care se cultivă prin acest proces.
Susținerea locului de muncă - flexibilitatea, confidențialitatea și respectul sunt
componentele cheie pentru măsurile de sprijin de succes. Măsurile de susținere se
referă în mod special la situația în care persoana are un loc de muncă plătit, iar plasarea
la locul de muncă s-a efectuat prin dispoziția unui agent de sprijin pentru ocuparea
forței de muncă / antrenor de locuri de muncă.
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2. CUM SĂ GHIDEZI PERSOANELE CU SINDROM DOWN
Persoanele cu sindrom Down se pot implica numai
dacă primesc informații accesibile, sunt ghidate în
utilizarea acestora și sunt sprijinite în procesul de
învățare experimentală pentru a face alegeri în
cunoștință de cauză. Activitățile de implicare a
acestora variază în funcție de grupul țintă (absolvenți
de școală, angajați ai atelierelor protejate, clienți ai
centrelor de zi) și dizabilitatea pe care o are persoana.
Implicarea clienților cu sindrom Down înlocuiește
alternativele convenționale de tranziție (ateliere
protejate, centre de zi sau statul acasă) cu oferirea de
locuri de muncă remunerate pe piața deschisă a muncii. Cooperarea concretă dintre
un solicitant al unui loc de muncă și furnizorul de servicii de ocupare a forței de muncă
trebuie să reflecte individualitatea persoanei cu sindrom Down și să respecte dorințele
acesteia. Acest proces este diferit de la persoană la alta, în funcție de nevoile și
experiențele sale, dizabilitatea și dezavantajele sale, precum și situația personală.
Sfaturi utile:
•
•
•
•
•

Asigurați-vă că informațiile pe care le oferiți sunt înțelese de către solicitant.
Asigurați-vă că ați înțeles informațiile pe care le-ați primit de la solicitant.
Oferiți atât informații scrise cât și verbale.
Folosiți limbajul simplu.
Fiți conștienți de modul în care semnele sau simbolurile pot influența prima
întâlnire cu solicitantul.
• După întâlnire, rezumați întotdeauna ceea ce s-a spus sau s-a convenit. Dacă
este necesar, scrieți-le și înmânați-le solicitantului cu sindrom Down.
Lucruri de evitat:
• Dacă la întâlnire participă o persoană interesată, nu vorbiți cu aceasta ca și
cum solicitantul cu sindrom Down nu ar fi acolo.
• Nu vorbiți cu alte părți interesate despre solicitant în lipsa acestuia.
• Nu ignorați niciodată dorințele și interesele solicitantului de loc de muncă.
• Evitați să influențați dorințele și interesele solicitantului amprentându-le cu
propriile dumneavoastră valori sau prejudecăți.

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII

PORTUGALIA

SLOVENIA

SPANIA

ROMÂNIA

5

3. PROFILUL VOCAȚIONAL

Profilul vocațional este un aspect extrem de
important al procesului de angajare cu sprijin.
Personalul responsabil pentru recrutarea forței de
muncă trebuie să fie instruit în proiectarea profilului
profesional, iar acest ghid, în niciun caz, nu
înlocuiește pregătirea competentă.

Există numeroase ghiduri orientative și diverse profile
vocaționale, dar fiecare companie își dezvoltă propriul
profil. În acest ghid se descrie un profil profesional
potrivit pentru persoanele cu sindrom Down și
dizabilități intelectuale.

3.1. DEFINIȚIE

Profilul vocațional este un document centrat pe
persoană, care ajută personalul de recrutare să
cunoască persoana cu dizabilități și să identifice
locul de muncă potrivit pentru aceasta. Acesta
ajută la înțelegerea experiențelor individuale,
abilităților, talentelor, intereselor, aspirațiilor și
nevoilor în ceea ce privește angajarea în muncă.
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3.2. OBIECTIVE

Scopul este de a înțelege cât mai bine persoana şi
de a permite găsirea celui mai potrivit loc de muncă
sau cea mai bună plasare în funcție de experiența
de muncă.
Profilul vocațional ar trebui să ofere o imagine
completă atât pentru slujba care se potrivește
candidatului, cât și pentru condițiile ideale pentru
succesul la locul de muncă.
Profilul vocațional lucrează cu toate punctele de
interes ale candidatului, pentru a strânge
informațiile necesare pentru plasarea în cel mai
potrivit loc de muncă pentru candidat.

Acest ghid își propune:
Să ofere personalului de recrutare informațiile de
bază privind realizarea profilului vocațional pentru
o persoană cu sindrom Down sau alte dizabilități
intelectuale.
Să ofere siguranța că personalul de recrutare știe ce
cuprinde un profil vocațional bine realizat.
Să ofere încredere personalului de recrutare atunci
când completează profilul vocațional.
Să ofere informații despre ce ar trebui și ce nu ar trebui să cuprindă un profil
vocațional.
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3.3. ASPECTE IMPORTANTE DE REȚINUT ÎN TIMPUL COMPLETĂRII PROFILULUI VOCAȚIONAL

Profilul vocațional reprezintă a doua etapă a
procesului de angajare susținută. Deși există
numeroase documente diferite, este important să
ne amintim că principala funcție a unui profil
vocațional este aceea de a fi un proces de colectare
a informațiilor și un ghid care sugerează întrebări
pentru a afla informații despre solicitantul cu
dizabilități intelectuale.
Aceste sesiuni ar trebui să nu fie la fel, pentru că
timpul petrecut împreună cu solicitantul, în afara
căutării locului de muncă, este începutul construirii
unei relații profesionale între preparatorul de
muncă și candidat. Astfel se pot afla mai multe informații despre candidat, care vor
ajuta la stabilirea celor mai bune opțiuni pentru găsirea celui mai potrivit loc de muncă.
Sfaturi utile:
Folosiți abordarea centrată pe persoană pentru
colectarea informațiilor relevante pentru locul de
muncă.
Abilitați solicitantul să fie activ pe parcursul
întregului proces.
Lăsați solicitantul să decidă.
Revizuiți în mod constant profilul vocațional.
Ghidați-vă după codul etic de conduită profesională.
Rezumați și cădeți de acord asupra a ceea ce s-a decis.
Întocmiți un plan de acțiuni și revizuiți-l constant.
Lucruri de evitat:
Nu furnizați informații pentru care solicitantul nu și-a dat acordul.
Nu transformați profilul vocațional într-o evaluare.
Evitați comunicările nepotrivite pentru solicitant.
Evitați completarea profilului vocațional într-un birou. Aceasta ar trebui să se
desfășoare în mediul în care solicitantul trăiește și interacționează cu alți oameni.
Evitați colectarea informațiilor nerelevante.
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3.4. ALEGEREA LOCULUI DE MUNCĂ APARȚINE SOLICITANTULUI

Avantajul acestui sistem este că alegerea locului de muncă va
fi încredințată candidatului. Aceasta nu trebuie să fie făcută
în stil de evaluare. Scopul profilului vocațional este să nu
măsoare nimic. Profilul vocațional ar trebui să se realizeze în
medii diferite, cât mai mult în cele în care trăiește și în cele
pe care le cunoaște solicitantul. Profilul vocațional trebuie să
fie o experiență pozitivă. Este un document despre cum vom
găsi împreună locul de muncă potrivit pentru tine. Este
important să furnizeze o imagine completă a solicitantului, mai degrabă decât să
identifice una sau două arii de competență.

3.5. IDENTIFICAREA LOCULUI DE MUNCĂ POTRIVIT

Un loc de muncă specific se identifică în concordanță cu
întreaga viață a persoanei, nu doar dintr-un exemplu de
performanță. Strategia de stabilire a profilului vocațional
pentru identificarea locului de muncă potrivit încearcă să
echilibreze nevoia de a compila informații exacte şi
semnificative cu aspectele naturale și individualizate ale
ocupării forței de muncă. Strategia recunoaște importanța
centrării asupra abilităților, experiențelor, casei, familiei,
prietenilor, vecinătății, sprijinului informal, preferințelor,
cunoscuților și nevoilor de cazare demonstrate de solicitant. Aceasta va oferi
preparatorului de muncă o vedere mult mai cuprinzătoare asupra candidatului atunci
când stabilesc în comun preferințele pentru locul de muncă.

3.6. RESPINGERE ZERO.

Profilul vocațional trebuie să ghideze agenția pentru
ocuparea forței de muncă către găsirea locului de muncă
potrivit pentru persoana cu sindrom Down și nicidecum să
încerce potrivirea persoanei cu locurile de muncă
disponibile pe care le știe agenția.
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Este o strategie prin care noi, în calitate de furnizori de servicii, renunțăm la o mare
parte din puterea noastră (dar nu şi la responsabilitatea noastră) şi o oferim
candidaților şi familiilor acestora. Profilul începe cu noțiunea de ocupare a forței de
muncă pentru toți solicitanții, ținând seama de respingerea zero recomandată de toate
definițiile de angajare susținută.

3.7. LUCRUL ÎN PARTENERIAT

Specialistul în recrutare lucrează îndeaproape cu solicitantul,
cu familia, prietenii, cunoscuții, personalul medical,
personalul de serviciu direct și cu alții, pentru a descoperi
toate informațiile utile care există în vederea identificării
eficiente a locului de muncă potrivit.

3.8. ABORDAREA POZITIVĂ

Procesul este cooperativ nu evaluativ, optimist nu pesimist,
incluziv nu exclusiv, egal nu ierarhic şi mai de grabă abilitează
decât renunță la persoanele implicate. Persoana cea mai
potrivită pentru a ajuta la identificarea, dezvoltarea și
negocierea locurilor de muncă este cea care cunoaște cel mai
bine solicitantul. În schimb, ideal ar fi ca persoana care dezvoltă
locul de muncă să fie persoana care a întocmit profilul
vocațional.
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3.9. ASPECTE DE REȚINUT ÎN PROFILUL VOCAȚIONAL

Profilul vocațional încearcă să descopere informațiile
deja existente, mai degrabă decât să utileze
informațiile dezvoltate exclusiv în scopul evaluării.
Alegerea unui loc de muncă special pentru o persoană
cu sindrom Down se bazează pe informațiile obținute
din întreaga viață a persoanei şi nu pe un exemplu de
performanță a acesteia.
Profilul vocațional este utilizat doar ca un ghid pentru
a putea potrivi persoana cu cel mai adecvat loc de
muncă şi nu are intenţia de a exclude sistematic o
persoană dintr-un anumit loc de muncă.
Atât profilul vocațional cât și alegerea locului de muncă trebuie
să aibă sens pentru persoana cu dizabilități intelectuale.
Utilizarea profilului nu ar trebui să fie aplicarea unei serii de teste
în care să se analizeze pregătirea pentru locul de muncă. Este
asumat deja faptul că profilul vocațional descoperă locul de
muncă potrivit pentru persona respectivă.
Folosirea profilului vocațional indică convingerea că abilitățile,
experiențele, suportul disponibil, preferințele, nevoile şi mediul
de viață ale persoanei cu dizabilități intelectuale nu pot fi
capturate într-o listă de control standardizată.
Un format compus din itemi cu răspunsuri deschise permite ca
fiecare persoană să fie descrisă într-o manieră unică.
Întreaga strategie a profilului vocațional trebuie să urmărească
abilitarea şi implicarea solicitantului, familiei şi prietenilor săi și
nicidecum excluderea acestora. Abordările naturale și cu sens
pentru ocuparea unui loc de muncă sunt prioritare altor strategii
care se bazează exclusiv pe judecata şi serviciile profesionale.
Utilizați practica la locul de muncă, precum şi noile tehnologii, cum
ar fi realitatea virtuală, pentru a arăta persoanei cu sindrom Down
diferite situații care o vor ajuta să găsească cel mai potrivit loc de
muncă pentru aceasta.
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3.10. LINII ORIENTATIVE PENTRU DEZVOLTAREA PROFILULUI VOCAȚIONAL

1.
Realizarea profilului vocațional începe printr-o
întâlnire cu persoana și/sau reprezentanții săi la
domiciliul acesteia. Această întâlnire reprezintă baza de
compilare a informațiilor necesare pentru completarea
profilului. Întâlnirea ar trebui să dureze între 60 și 90 de
minute. La prima întâlnire vor fi mai multe întrebări
pentru consultantul de angajare.
2.
Consultantul de angajare se orientează spre aria
candidatului. Este indicat să se menționeze în profilul
vocațional observațiile referitoare la potențialii
angajatori și legăturile de transport ale candidatului.
3. Se întocmește un inventar al afacerilor și mijloacelor
de transport care se găsesc în proximitatea rezonabilă
a locuinței solicitantului. Această listă poate fi realizată printr-o
deplasare cu mașina sau cu autobuzul prin cartierul solicitantului.
Această listă este bine să fie cât mai cuprinzătoare posibil, deoarece
ea devine baza listei de perspective în timpul întâlnirii pentru
întocmirea profilului vocațional.
4. La întâlnirea cu familia și prietenii candidatului, întotdeauna se adresează
întrebări despre potențialele perspective de angajare pe care aceștia le cunosc.
5. Faceți cunoștință și intervievați personalul de servicii directe care a furnizat
solicitantului servicii și sprijin.
6. Contactați și întrebați adepții și prietenii apropiați pentru a obține informații
despre viața socială, preferințele și conexiunile persoanei.
7. Observați persoana (cu permisiunea sa) în timpul
activităților pe care le desfășoară pe parcursul întregii zile și
petreceți împreună momente într-un context informal.
8. Însoțiți persoana într-o activitate planificată în
comunitate. Notați-vă nivelul de asistență necesar, atenția persoanei față de
indiciile naturale, reacția sa la activitate și orice schimbări de comportament
importante. De exemplu: mersul la masă, la cumpărături, la un film, etc.
9. Examinați dosarele și înregistrările serviciilor actuale și din trecut furnizate
persoanei, inclusiv planurile de intervenție educațională.
10. Colectați toate informațiile în formularul profilului vocațional și utilizați, cât de
mult posibil, fraze complete și narativ descriptive.
11. Distribuiți profilul completat tuturor persoanelor implicate în procesul de
angajare a solicitantului, cu permisiunea sa: solicitant, părinți, specialistul de
recrutare, consilierul de recuperare, etc.
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3.11. CONSIDERAȚII ÎN COMPLETAREA PROFILULUI VOCAȚIONAL

1. Nu trebuie uitat că tot ceea ce se completează într-un
profil vocațional trebuie să fie obiectiv şi nu subiectiv.
Aceasta este completat împreună cu candidatul şi semnat
de către acesta.
2. Completarea formularului se face folosind un limbaj
pozitiv. Întrucât scopul profilului vocațional este acela de
a găsi locul de muncă potrivit pentru candidat, toate
informațiile trebuie să vizeze facilitarea unor oportunități
de succes pentru viața şi munca persoanei căreia i se
întocmește profilul.
3. Orice dizabilitate fizică sau intelectuală semnificativă, precum și
comportamentele "necorespunzătoare" ar trebui să se refere la situațiile
specifice în care acestea sunt problematice. Persoana care prezintă motive de
îngrijorare nu ar trebui să fie descrisă prin generalizări extinse, cum ar fi
"autovătămare" sau "agresivitate". Se citează contexte specifice și exemple
concrete.
4. Întrebați persoana sau părintele/ reprezentantul său
dacă este mai bine să revizuiască profilul după
completare. Întrebați dacă anumite elemente ar trebui să
fie adăugate sau șterse din formular.
5. Continuați să actualizați profilul vocațional pe măsură
ce noi informații sunt descoperite. Acesta este un
document viu şi se schimbă pe măsură ce candidatul
crește şi trăiește experiențe diferite.
6. Depuneți toate eforturile pentru a implica solicitantul
şi părinții săi în fiecare aspectele legat de găsirea unui loc de muncă. Cereți
recomandări, idei şi sprijin din partea familiei.
7. Structurați întregul proces din perspectiva solicitantului și nicidecum din
perspectiva agenției.
8.

Întreaga activitate de întocmire a profilului durează aproximativ 16-24 de ore și
se realizează pe parcursul a două până la trei săptămâni. Rezistați tentației de a
urma căile scurte.
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12.

EXEMPLU DE PROFIL VOCAȚIONAL

În continuare, este prezentat un profil
vocațional elaborat de National Development
Team (NDT) în Marea Britanie, pentru cursanții
cu dizabilități de învățare. Acesta este conceput
pentru a fi completat împreună cu persoana şi
este mult mai accesibil persoanelor cu dificultăți
de învățare decât profilul vocațional standard,
fiind mai ușor de înțeles pentru candidați.

Acesta este un bun exemplu de profil
vocațional care poate fi completat împreună cu o persoană cu sindrom Down şi
dizabilități de învățare.
Totuși, echipa dumneavoastră ar trebui să-şi dezvolte propriile modalități de
întocmire a profilului vocațional.
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Profil Vocațional
Ajută-ne să găsim locul de muncă potrivit pentru tine.
Acest profil este conceput pentru a fi completat împreună cu candidatul.

Numele tău complet:

Vârsta ta:
Adresa ta:

Care este cea mai bună modalitate pentru a te contacta?
(bifează una sau mai multe opțiuni)

Oferă mai multe detalii aici:
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În ce tip de casă locuiești? Spre exemplu: o casă de tip familial, cu familia
mea, în apartamentul meu.

În ce fel de zonă locuiești? De exemplu, este o zonă liniștită,
prietenoasă/neprietenoasă, există magazine/ întreprinderi sau afaceri
în apropiere?

Există magazine, cluburi sau alte locuri pe care tu și familia ta le
frecventați adesea?

Cât de aproape locuiești de o stație de autobuz sau de o gară?
Bus
Stop
Station
TIME
1 london

Ajung pe jos
foarte ușor.

Merg pe jos Nu există o
destul de mult. stație de
autobuz spre
care să merg.

Cât sprijin familial și suport de învățare primești săptămânal?
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Mai multe informații despre tine
Ce haine îți place să porți?
Îți place să arăți inteligent sau te îmbraci mai lejer?
Ai fi fericit(ă) să porți o uniformă?

Cum îți descrii personalitatea?
Ești liniștit(ă), vorbăreț/vorbăreață,
timid(ă), încrezător/încrezătoare,
capricios/capricioasă, vesel(ă),
temător/temătoare sau gălăgios/gălăgioasă?

Ai o anumită credință/rutină religioasă?
De exemplu: alimentație, îmbrăcăminte sau sărbători religioase.
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Ce activități îți plac cu adevărat? Acestea pot fi hobby-uri, activități
sportive, petrecere a timpului liber sau activități de lucru.

La ce ești foarte bun(ă)? Acestea pot fi lucrurile pe care le faci acasă sau la
muncă.

Care sunt persoanele importante pentru tine? Te rog să enumeri: din
familie, prieteni, care te ajută sau te reprezintă, asistența comunitară și
alți cunoscuți din comunitate.
Ce lucrează (dacă e cazul) familia și prietenii tăi?
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Tipul de muncă sau locul de muncă

Nume

Te-ai gândit vreodată să ai obții un loc de muncă în care să lucrezi numai
sâmbăta sau în vacanțe?
DA ⃞

NU

⃞

Dacă da, ce fel?
Voluntar ⃞

Plătit ⃞

În ce domeniu? Te rog să explici mai jos.
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Te rog să ne spui despre orice fel de probleme de sănătate care ți-ar
putea afecta munca.
De exemplu, ai vreo eczemă, diabet, astm sau iei
medicamente în mod regulat?
Ai nevoie de ajutor să iei medicamentele la locul de muncă?
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Ai vreo problemă în următoarele situații?

Poți să stai în picioare pentru o oră
sau două fără dificultate?
Da 
Nu 
Poți să stai așezat pe scaun
două ore sau mai mult?
Da



Vrei să îmi mai spui
altceva?

Nu 

Poți merge bine?
Da



Nu 

Poți sta în genunchi mai
mult timp?
Da



Nu 

Poți ridica obiecte?
Da



Nu 

Poți căra obiecte?
Da



Nu 

Îți folosești bine mâinile?
Da



Nu 

Ai probleme cu echilibrul?
Da



Nu 
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Ai vreo problemă în următoarele situații?
Vederea

Vrei să îmi mai spui
altceva?

De exemplu: vederea la distanță
și de aproape, sensibilitatea la
lumină
Da 
Auzul

Nu 

De exemplu: ai pierderi de auz? Te
deranjează zgomotul?
Da



Nu 

Mirosul
De exemplu: ești sensibil(ă) la
mirosuri; ai probleme în a mirosi
ceva?
Da



Nu 

Gustul
De exemplu: ești sensibil(ă) la
gust; ai probleme în a gusta ceva?
Da



Nu 

Atingerea
De exemplu: ești sensibil(ă) la
atingere; nu îți place să fii atuns(ă)
Da



Nu 

Orientarea spațială
De exemplu: găsești drumul în jurul tău;
te descurci în locuri aglomerate?
Da



Nu 

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII

PORTUGALIA

SLOVENIA

SPANIA

ROMÂNIA

22

Spune-mi despre alergiile pe care le ai.
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Spune-mi despre educația și pregătirea ta.

College

Aceasta include școala primară, liceul, facultatea sau orice alt fel de cursuri
pe care le-ai urmat.
Școală sau liceu absolvite

Perioada

Ce cursuri ai urmat?

Ce competențe, calificări și certificate ai obținut?
Include orice fel de certificat, inclusiv sportiv, de
comportament bun, de progress.

Ce subiecte și cursuri ți-au plăcut cel mai mult?

Ce subiecte și cursuri nu ți-au plăcut?
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Ce experiență de muncă ai?
Dacă este cazul, spune-mi despre orice experiență de muncă, voluntariat
sau locurile de muncă plătite pe care le-ai avut.
Tipul de experiență de muncă
(ce ai făcut)

Adresa angajatorului

În ce an ai avut această
experiență?

Câte ore pe săptămână ai lucrat?

Ce ți-a plăcut la această slujbă?

Ce nu ți-a plăcut?

Ai avut o slujbă plătită?

Ai avut o slujbă neplătită?

Dacă da, ce slujbă a fost?

Ce ți-a plăcut cel mai mult la
această slujbă ?

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII

PORTUGALIA

SLOVENIA

SPANIA

ROMÂNIA

25

Ce faci în mod normal în timpul săptămânii?
Ziua

În timpul zilei

Seara

L
Luni

M
Marți

M
Miercuri

J
Joi

V
Vineri

S
Sâmbătă

D
Duminică
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Să găsim locul de muncă potrivit pentru tine
De ce vrei un loc de muncă?
Ar putea fi pentru a câștiga bani, pentru a întâlni oameni, pentru a învăța
lucruri noi sau pentru că ți-ar aduce bucurie.

Dacă ai avea un loc de muncă câte zile per săptămână ai dori să lucrezi?
1, 2 3, 4, sau 5 zile per săptămână. Ți-ar plăcea să lucrezi în weekend?

L

M

M

J

V

S

D

Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă

Duminică











SLOVENIA

SPANIA





Bifează zilele
care te
interesează.

Oferă informații suplimentare mai jos:
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În ce perioadă a zilei ai vrea să lucrezi?
Dimineața devreme, în timpul zilei, seara, pe parcursul nopții.
ziua









Poți lucra o zi completă de 8 ore de muncă?
DA 
Nu 
Explică motivele tale mai jos:

Ai vrea să lucrezi pe cont propriu sau ca membru al unei echipe?

Ai vrea un loc de muncă unde trebuie să te miști mult sau preferi
unul în care stai jos?
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Locuri de muncă
Există multe locuri diferite unde ai putea lucra.
Aici sunt câteva exemple.
Folosește fotografiile pentru a alege opțiunile tale.
Bifează toate opțiunile pe care le iei în considerare.
Aeroport
Supermarket
Cafenea
Bar
Grădina botanică
Salon de coafură
Birou
Facultate
Șantier de construcții
Garaj
Benzinărie
Gară
Fermă
Adăpost pentru animale mici
Grajduri
Teatru
Fabrică
Îngrijire la domiciliu
Bibliotecă
Altele:
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Fast food
Spital
Hotel
Școală
Centru de agrement
Centru pentru îngrijirea
copiilor
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Evenimente în aer liber
Centru de zi
Cinema
Depozit
Parcare
Laborator
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Tipuri de muncă
Să te gândești la tipurile specifice de muncă pe care le poți face, te
ajută să-ți îmbunătățești ideile.
Tip de muncă 1: sarcini pe care aș fi interest(ă) să le fac

Tip de muncă 2: sarcini pe care aș fi interest(ă) să le fac

Tip de muncă 3: sarcini pe care aș fi interest(ă) să le fac

Te rog să adăugi mai jos orice gânduri despre eventualii angajatori locali
din domeniile de muncă menționate.
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Cum te deplasezi
⃞ Merg pe jos la destinație de unul singur
⃞ Merg pe jos la destinație cu însoțitor
⃞ Conduc singur mașina
⃞ Cineva mă conduce cu mașina
⃞ Merg cu autobuzul de unul singur
⃞ Merg cu autobuzul cu însoțitor
⃞ Merg cu trenul de unul singur
⃞ Merg cu trenul cu însoțitor
⃞ Merg cu bicicleta
⃞ Folosesc taxiul
⃞ Folosesc transport special pentru
persoane cu dizabilități
Ai legitimație de transport gratuit auto sau cu trenul?
DA

⃞

NU

⃞

Bu pas
s s DD/ MM / YYYY

Expirydate

Number 83620573

Name

Railcard
Expirydate

DD / MM / YYYY
Number 83620573

Name

Ai nevoie de ajutor pentru a folosi un mijloc de transport?
DA ⃞
NU ⃞
Bu
Sto

Station

TIME
1 st london
2 nd london

12: 00
12: 15
3 rd

london

Rezumat transport
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Cât de independent(ă) ești acasă?
Știi să gătești?
⃞

DA

⃞

NU

⃞

Cu ajutor

Faci curățenie și speli rufe?
⃞

DA

⃞

NU

Cu ajutor

⃞

Cu ajutor

⃞

Cumperi alimente?
⃞

DA

⃞

NU

Știi să reciclezi și să arunci
gunoiul unde trebuie?
⃞

DA

⃞

NU

Cu ajutor

⃞

Cu ajutor

⃞

Folosești telefonul?
DA

⃞

NU

⃞

Altceva:
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Cât de independent ești cu banii?
Ai un cont bancar?

Bank
Cash

DA ⃞
NU ⃞
Poți folosi un card bancar?
⃞

DA

⃞

NU

⃞

Cu ajutor

Știi cum să plătești într-o
bancă?
DA ⃞
NU ⃞ Cu ajutor

Bank
Cash

⃞

Știi să folosești bancomatul?
⃞

DA

⃞

NU

⃞

Cu ajutor

Știi să calculezi banii pentru a
plăti în magazine?
⃞

DA

⃞

NU

⃞

Cu ajutor

Știi să calculezi restul la
cumpărături?
DA

⃞

NU

⃞

Cu ajutor

⃞

Altceva:
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Cât de independent(ă) ești la scris și citit?
Poți citi o scrisoare sau un pliant?
⃞

DA

⃞

NU

⃞

Cu ajutor

Poți completa un formular?
⃞

DA

⃞

NU

⃞

Cu ajutor

Poți face o listă de cumpărături?
⃞

DA

⃞

NU

⃞

Cu ajutor

Poți citi mersul autobuzelor sau
trenurilor?
⃞

DA

⃞

NU

⃞

Cu ajutor

Poți să-ți scrii CV-ul?
⃞

DA

⃞

NU

⃞

Cu ajutor

Poți găsi o pagină pe internet pe
care nu ai mai vizitat-o înainte?
DA

⃞

⃞

NU

www

⃞

Cu ajutor

Poți folosi e-mailul?
DA ⃞
Altceva:

NU

⃞

www

Cu ajutor
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Cât de independent(ă) ești cu timpul?
Poți spune cât e ora?
⃞

DA

⃞

NU

⃞

Cu ajutor

Înțelegi un ceas cu 12 ore?
⃞

DA

⃞

NU

⃞

Cu ajutor

Înțelegi un ceas digital?
⃞

DA

⃞

NU

⃞

Cu ajutor

Ajungi la timp la întâlniri?
⃞

DA

⃞

NU

⃞

Cu ajutor

Poți aprecia de cât timp ai
nevoie pentru a ajunge undeva?
DA

⃞

NU

⃞

Cu ajutor

⃞

Altceva:
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Cât de independent(ă) ești cu telefonul?
Știi să folosești telefonul fix?
⃞

DA

⃞

NU

⃞

Cu ajutor

Știi să folosești telefonul mobil?
⃞

DA

⃞

NU

⃞

Cu ajutor

Știi să trimiți un mesaj scris?
⃞

DA

⃞

NU

⃞

Cu ajutor

Știi să trimiți un mesaj vocal sau
unul de răspuns automat?
DA

⃞

NU

⃞

Cu ajutor

⃞

Altceva:
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Alte activități la care ai nevoie de ajutor?
Să fii curat(ă) și aranjat(ă).
⃞

DA

⃞

NU

Să faci baie sau duș.
⃞

DA

⃞

NU

Să porți haine curate.
DA

⃞

NU

⃞

Altceva:
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Comunicare, informare, învățare
Te rog să-mi spui cum comunici și accesezi informațiile.
Comunici verbal?
DA

⃞

⃞

NU

Folosești altceva pentru a
susține comunicarea? Te rog,
bifează tot ceea ce se aplică.
⃞

Imagini
Semne

⃞

Aplicații
⃞
Cum înveți cel mai bine?
⃞

Mi se spune ce să fac.
⃞

Mi se arată ce să fac.
Am o listă cu ce să fac.

⃞

Folosesc imagini care îmi
arată ce să fac.
⃞
Altceva:
Ce alte lucruri ți-ar putea afecta comunicare? De exemplu: limba
română nu este limba mea maternă.
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Echipament special sau alt ajutor necesar la locul de muncă
⃞

Scaun special.

⃞

Echipament care te ajută să vezi
ecranul computerului.

⃞

Telefon special.

⃞

Interpret pentru limbajul semnelor.

⃞

Birou special.

⃞

Preparator de muncă ( cineva care te
ajută să înveți sarcinile de lucru.

Altceva:
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Beneficii și reguli sociale la locul de muncă
Știi ce beneficii obții la locul de muncă?
NU: dacă nu știi nu trebuie să răspunzi.
DA: scrie o listă mai jos.

Fiecare loc de muncă are reguli
despre lucruri: utilizarea
telefonului, ce se face în pauze,
fumat, vorbitul la locul de
muncă, păstrarea lucrurilor
private, mâncare și băuturi.

PRIVATE

Ai nevoie de ajutor pentru a înțelege regulile sociale?
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Numele persoanei care a completat acest formular
(MAJUSCULE)

Rol în organizație:
Semnatură ………………………………………

Data: ___/___/___

Semnat de aplicant

Semnătura: …………………………………………
___/___/___

Data:

Informații suplimentare
Mai multe informații se găsesc pe site-ul EUSE, care conține ghiduri și instrumente referitoare
la toate aspectele legate de ocuparea forței de muncă sprijinită.
http://www.euse.org/index.php/resources/supported-employment-toolkit
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