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Activitati desfasurate in cadrul SA7.3 Workshop-uri si campanii de
promovare "Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati"”, in perioada
01.06.2018 - 31.08.2018, proiect: Incluziune sociala prin interventii
integrate inovativ si eficient, POCU/18/4/1/101899
Societatea S.C. MIDAS HEON GROUP S.R.L in calitate Furnizor externalizat, a organizat un
workshop, in perioada 09.07.2018 – 12.07.2018, cu tema „Incluziunea sociala a persoanelor cu
dizabilitati”.
Workshopul a fost organizat la Hotel Hebe, Sangeorz-Bai str. Trandafirilor, nr 10, Bistrita-Nasaud,
conform conditiilor stabilite de Furnizorul externalizat si Comuna Coltau, in prealabil.
La Workshop au participat 59 de persoane, membrii ai grupului tinta din Comuna Coltau.
Workshopul pe aceasta tema a vizat
cunoasterea de catre participanti a
facilitatilor de ordin structural ce trebuie
acordate persoanelor cu dizabilitati, a
drepturilor de care ar trebui sa se bucure
persoanele cu dizabilitati conform legislatiei
nationale aplicabile, si a atitudinilor si
regulilor de comportament corecte ce trebuie
manifestate in relationarea cu o persoana cu
anumite dizabilitati.
Tema workshopului a fost impartita pe 6 mari capitole, si anume:
a) „Ce este egalitata e sanse?”
b) „Ce trebuie sa stii despre egalitatea de sanse?”
c) „Principalele institutii care se ocupa de respectarea egalitatii de sanse”
d) „Discriminarea”
e) „Combaterea discriminarii la locul de munca”
f) „Legislatie aplicabila acestor principii”
Toate persoanele din grupul tinta prezente la workshop s-au implicat activ in desfasurarea cursului.
Cele 59 de persoane din grupul tinta au fost impartite in 5 grupe de lucru, Acestea au colaborat
excelent atat pe orizontala cat si pe verticala. Atmosfera in care s-a desfasurat workshop-ul a fost
foarte buna. S-a remarcat dorinta de implicare si de recunoastere, dar si cea de insusire a noilor
cunostinta. Cea mai mare provocare pentru persoanele participante a constituit-o implicarea in jocul
de rol „30 de minute in pielea unei persoane cu dizabilitati”.

