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Comunicat de presă

POT CE POȚI ȘI TU,ANGAJEAZĂ-MĂ!

Sub egida POT CE POȚI ȘI TU, ANGAJEAZĂ-MĂ!, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței
de Muncă Satu Mare marchează ”Ziua internatională a persoanelor cu dizabilități” prin
organizarea la nivel județean a unei mese rotunde în parteneriat cu Instituția Prefectului
județului Satu Mare azi 3.12.2018 orele 10.00 în Sala de ședință a prefecturii.
La acest eveniment au participat: Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția
Copilului, Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități, asociații și organizații ale
persoanelor cu dizabilități, persoane publice sau private care au cel puțin 50 de angajați și
au obligația de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel puțin 4% din numărul
total de angajați, care să asigure atât dialogul dintre factorii care pot contribui la
ocuparea forței de muncă din rândul persoanelor cu dizabilități.De asemenea au participat
subprefectul județului Satu Mare domnul Tamas Alfatter,doamna Ramona
Antonescu,instituția Prefectului, Crasnai Mihaela Elena Ana secretarul Consiliului Județean
directori ai instituțiilor deconcentrate din Ministerul Muncii și Justiției Sociale.
Directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, doamna
Derșidan Simona Valerica a prezentat un material privind integrarea socio profesională a
persoanelor cu dizabilități,măsuri de subvenționare a angajatorilor care încadrează in
muncă persoane cu dizabilități conform Legii nr.76/2002.
Directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Doamna Mariana
Dragoș a prezentat politicile și programele care trebuie să ajute la îmbunătățirea vieții
persoanelor cu dizabilități .
Cu eforturi minime, angajatorii pot devenii partenerii nostri prin încadrarea persoanelor
cu dizabilități.Reamintim faptul că, potrivit Legii nr.76/2002 privind asigurările pentru
șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței
de Muncă acordă subvenții, pe o perioadă de 12 luni, angajatorilor care încadrează
persoane cu handicap pe perioadă nedeterminată, cu condiția menținerii în activitate cel
puțin 18 luni de la data angajării.Subvenția lunară este de 2.250 de lei și se acordă
proportional cu timpul lucrat.
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Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare va acorda în continuare o
atenție deosebită atât serviciilor oferite persoanelor cu dizabilități, cât și promovării
măsurilor de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor din această
categorie.
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