
INTERVIU CU DOAMNA CARMEN GRIGORA ,
PRE EDINTELE ASOCIA IEI SPEHRO DIN ROMÂNIA

Rezumat 

parenaj prepro-
fesional, 

Cuvinte cheie: integrare profesional  a persoanelor cu handicap,  
economie social , parenaj preprofesional 

1. Care a fost traseul de dezvoltare al Centrului REVIS 
din Hârl u, ca centru pilot de la înfiin area sa în 2005 i
pân  în prezent? 

C.G. Centrul de preg tire profesional  ,,REVIS’’ pentru tineri cu han-
dicap în vederea integr rii socioprofesionale

                                               



2. Când a început s  prind  contur activitatea de eco-
nomie social  desf urat  în cadrul acestui centru? Care 
a fost motivul pentru care a i ales activitatea de eco-
nomie social ?

C.G.
economie social social business social entreprise



3. Se poate afirma c  Centrul Revis func ioneaz  dup
modelul elve ian de economie social ? Detalia i acest 
model. 

C.G.

4. Cum contribuie activit ile ini iate în cadrul Cen-
trului REVIS la dezvoltarea local ? Care este elementul 
inovator pe care îl aduce acesta în comunitate? 

C.G.



5. Care sunt produsele realizate în atelierele de dezvol-
tare ocupa ional i unde sunt distribuite acestea? Cum 
rezist  produsele presiunii concuren iale de pe pia ?

C.G.

parenaj preprofesional



6. Crede i c  asigurarea locuin ei beneficiarilor, pe 
lâng  nevoia de formare i dezvoltare profesional  este o 
condi ie esen ial  pentru ca activitatea de economie 
social  a centrului s  fie func ional ?

C.G. 

7. Care este rata de integrare socioprofesional  a 
beneficiarilor care termin  formarea în acest centru? 

C.G. 

parenaj preprofesional



8. Crede i c  legisla ia din România avantajeaz  sau li-
miteaz  activitatea de economie social  pe care o des-f -

ura i? Pute i men iona alte locuri/lucruri în care statul 
ar trebui s  intervin  pentru a sprijini economia social ?

C.G.



9. Care sunt cele mai mari obstacole pe care le întâm-
pina i în desf urarea, dezvoltarea i men inerea func-
ion rii centrului? 

C.G.

10. Care sunt posibilit ile i capacitatea de extindere 
a Centrului REVIS? Ce planuri de viitor ave i?

C.G.




