CENTRUL DE EVALUARE VOCAŢIONALĂ ŞI INTEGRARE ÎN MUNCĂ
(aflat în subordinea directorului general adjunct persoană şi familie, desfăşoară
activităţile la sediul din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17
şi, după caz, şi la sediul Nazarcea Grup)
Beneficiarii CEVIM sunt: persoane adulte cu dizabilităţi (certificat de încadrare în
tip şi grad de handicap) şi tineri din sistemul de asistenţă socială din cadrul
DGASPC Sector 1, aflaţi în căutarea unui loc de muncă sau orientare
vocaţională/profesională.
Persoanele cu dizabilități sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat
deficiențelor lor fizice , senzoriale, psihice, mentale și / sau asociate , le
împiedică total sau le limitează accesul cu șanse egale la viața societății,
necesitând măsuri de protecție în sprijinul integrării și incluziunii sociale.
Criterii de admitere:
 persoane adulte cu dizabilităţi cu domiciliul pe raza sectorului 1 (cu
certificat de încadrare în grad de handicap în termen de valabilitate)
 fără un loc de muncă şi experienţă de muncă relevanta, sau în căutarea
unui loc de muncă
 persoane cu dizabilităţi aflate în căutarea unui loc de muncă sau
schimbarea acestuia
 persoane cu dizabilităţi care solicită/necesită reorientarea/reconversia
profesională
 persoane recomandate de Nazarcea Grup în vederea evaluării pentru
angajare
 tineri din cadrul centrelor rezidenţiale şi de zi din structura DGASPC
Sector 1 (făcând referire şi la tinerii care nu au o dizabilitate)
 persoane recomandate de Instanţele de judecată pentru executarea
obligaţiei de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii
Indeplineşte următoarele atribuţii principale:
Persoane cu dizabilităţi şi tineri din sistemul de protecţie socială:
 evaluarea şi consilierea vocaţională / psihologică a persoanelor cu
dizabilităţi în vederea ocupării şi păstrării unui loc de muncă
 realizarea profilului vocaţional
 activităţi de formare privind dezvoltare personală şi a abilităţilor de căutare
şi integrare la un loc de muncă:
 recomandări către piaţa liberă a muncii, cursuri de calificare/recalificare
profesională, angajare protejată sau alt serviciu relevant, din cadrul
DGASPC Sectorul 1;
 realizarea unei baze de date şi menţinerea legăturii cu furnizori de formare
profesională;
 realizarea unei baze de date şi menţinerea legăturii cu posibili angajatori,
firme de recrutare şi agenţii de ocupare a locurilor de muncă.
 realizează evaluarea şi consilierea vocaţională a tinerilor din cadrul
centrelor rezidenţiale şi de zi din structura DGASPC Sector 1, făcând
referire şi la tinerii care nu au o dizabilitate

Persoane care au obligaţia de a presta o muncă neremunerată în
folosul comunităţii:
 consilierea persoanelor care au obligaţia de a presta o activitate
neremunerată în folosul comunităţii
 supravegherea şi monitorizarea persoanelor în executarea obligaţiei de
efectuare a activităţii neremunerate;
 informarea instanţelor de judecată/ Serviciului de Probaţiune Bucureşti
privind punerea în executare a obligaţiei de efectuare a activităţii
neremunerate.

