
NAZARCEA GRUP 

(locaţia: Bucureşti, Sector 1, Str. Nazarcea nr. 24-28, aflat în subordinea 

directă a directorului general adjunct persoană şi familie)  

 

îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

 

Beneficiarii Nazarcea Grup sunt: persoane adulte cu dizabilităţi / 

invaliditate gradul III  (certificat de încadrare în tip şi grad de handicap/ 

decizie medicală asupra capacităţii de muncă ) şi aflate în căutarea unui loc 

de muncă. Persoanele cu dizabilităţi sunt acele persoane cărora mediul social, 

neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, 

le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, 

necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale. 

Activitatea centrului se bazează pe următoarele principii: 

 accesibilitatea; 

 prevenirea şi combaterea discriminării; 

 responsabilizarea comunităţii; 

 respectul pentru diversitate şi acceptarea persoanelor cu dizabilităţi ca 

parte a diversităţii umane şi a umanităţii; 

 egalitatea de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi 

ocuparea forţei de muncă; 

 libertatea opţiunii şi controlul sau decizia asupra propriei vieţi, a 

serviciilor şi formelor de suport de care beneficiază; 

 integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, cu drepturi 

şi obligaţii egale ca toţi ceilalţi membri ai societăţii. 

 

Nazarcea Grup este un loc de muncă protejat format din 7 ateliere: 

Atelier Brutărie, Atelier Tipografie, Atelier Croitorie, Atelier Spălătorie Textilă, 

Spălătorie Auto, Atelier Ceramică  şi Atelier Neutralizare Deşeuri Infecţioase. 

Pe lângă cele 7 ateliere, în structura centrului funcţionează şi un Birou 

Administrativ. 

 

Atribuţiile Nazarcea Grup: 

 

 reabilitare şi reinserţie socială pentru persoanele cu 

dizabilităţi/invaliditate ;  

 oferirea de suport pentru integrarea în muncă; 

 oferirea de servicii de socializare şi petrecere a timpului liber; 

 oferirea de servicii de consiliere psihologică, vocaţională şi socială; 

 identificarea de posturi vacante pe piaţa deschisă a muncii pentru 

plasarea mai departe a persoanelor cu dizabilităţi;  



 pregătirea beneficiarilor pentru locuri de muncă de pe piaţa deschisă a 

muncii; 

 oferă sprijin persoanelor cu dizabilităţi în asigurarea şi menţinerea unui 

loc de muncă plătit pe piaţa deschisă a muncii; 

 promovarea capacităţii de angajare în muncă a persoanelor cu 

dizabilităţi; 

 măsuri pentru adaptarea rezonabilă a locurilor de muncă (totalitatea 

modificărilor  pentru a facilita exercitarea dreptului la muncă al 

persoanei cu dizabilităţi; presupune modificarea programului de lucru, 

achiziţionarea de echipamente, dispozitive şi tehnologii asistive şi de 

acces). 

 

Atribuţiile Atelierelor: 

 

Atelierul este spaţiul adaptat nevoilor persoanelor cu dizabilităţi, unde 

acestea desfăşoară activităţi în conformitate cu abilităţile şi capacitatea lor 

profesională şi unde  îşi perfecţionează abilităţile sub supravegherea 

personalului calificat. 

Atribuţii: 

 acomodarea cu ceea ce înseamnă disciplina muncii (disciplină 

tehnologică şi cea organizatorică); 

 corelarea pregătirii  profesionale  de la locul de muncă a persoanelor cu 

dizabilităţi cu cerinţele pieţei muncii; 

 crearea diverselor experienţe practice de muncă care pot duce la 

sporirea gradului de independenţă profesională şi personală; 

 oferă cadrul adaptat şi calificat profesional pentru diferitele tipuri de 

dizabilităţi unde persoanele angajate pot să-şi dezvolte abilităţile pe 

care le au şi pot dobândi altele noi; 

 formarea abilităţilor sociale şi de comunicare prin munca în echipă. 

 

  

 

 


