
        
 

                                                                                                                                  

 
 
 
 
 

PROIECT SOCIAL – Strategia de Ocupare şi Calificare prin Învăţare şi Activităţi pentru Libertate POSDRU/69/61/S/32810 
Activitatea 3.2.2.1 

PROIECT CO-FINANŢAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ, FONDUL SOCIAL EUROPEAN, PERIOADA DE PROGRAMARE 2007-
2013 

 

 

 

 

 

  

PPrrooiieeccttee  ppeennttrruu  iinntteeggrraarreeaa  ssoocciiaallăă  şşii  
îînnccaaddrraarreeaa  ppee  ppiiaaţţaa  mmuunncciiii  aa  ddeeţţiinnuuţţiilloorr  şşii  

ffooşşttiilloorr  ddeeţţiinnuuţţii::  
  ccââtteevvaa  bbuunnee  pprraaccttiiccii  rreeaalliizzaattee  îînn  IIttaalliiaa  

 

 



2 

 

 

 

 

Structura Activităţi şi Relaţii Internaţionale   

Director: Antonella Attanasio  

 

Grup de lucru proiect SOCIAL 

Giovanna De Mottoni  

Gianluca Calzolari 

Maria Di Saverio 

Maria Grazia Mastrangelo: expert extern senior 

Giovanna Magistro: expert extern junior 

Raportul a fost realizat sub îngrijirea dnei Maria Grazia Mastrangelo în colaborare 

cu Giovanna Magistro 

 

 

Corso d’Italia, 33 - 00198 Roma 

Tel. 06854471 

http://www.isfol.it  - www.transnazionalita.it  

 

Conţinutul acestui document nu reflectă neapărat opinia sau poziţia Comisiei 

Europene.  

 



3 

 

 

 

CCuupprriinnss  
Introducere  4 

Notă metodologică  8 

1. Închisoare şi ocupare în Italia        11 

1.1. Încadrarea fenomenului  11 

1.2. Integrarea pe piaţa muncii a deţinuţilor şi foştilor deţinuţi: 
legislaţie şi instrumente 

 13 

2. Practici de reintegrare socială şi încadrare pe piaţa 
muncii  

26 

2.1. Proiectele identificate: câteva caracteristici semnificative  27 

2.2. Proiectele identificate: inovaţia de proces – Fişe de 
sinteză 

31 

2.3. Proiectele identificate: tipuri de activităţi 58 

3. Observaţii finale 61 

 Anexe 

Fişa de identificare a bunelor practici  

 

63 

Fişe descriptive ale proiectelor identificate  69 



4 

 

 

 

 Introducere 

Acest Compendiu este rezultatul muncii de recunoaştere a 
celor mai bune practici în materie de parcursuri de 
reintegrare socială şi profesională adresate (foştilor) 
deţinuţi, implementate în Italia de diferiţi promotori sau 
parteneriate pentru dezvoltare.  
Bunele practici au fost identificate pornind de la 
Cataloagele Equal şi FSE editate de Isfol – Structura 
Activităţi şi Relaţii internaţionale condusă de dna Antonella 
Attanasio - care este organismul delegat de către 
Ministerul Muncii pentru implementarea proiectului Social.  
Acest proiect, implementat de parteneri români şi italieni, 
este finanţat din Fondul Social al României şi are drept 
obiective: 
- Dezvoltarea incluziunii sociale ca instrument pentru 

incluziunea socială şi ocupaţională a foştilor deţinuţi;  
- Intervenţii asupra actorilor cheie din sistemele de 

justiţie, de formare şi ocupare din România.  
Compendiul, unul dintre produsele proiectului, prin analiza 
atât a practicilor dezvoltate în timpul tranziţiei de la 
penitenciar in afara acestuia, cât şi a celor dezvoltate în 
afara penitenciarelor din Italia, are ca scop dezvoltarea şi 
testarea unui model de management de caz pentru a 
dezvolta planuri de reabilitare şi reintegrare socio-
economică a foştilor deţinuţi din România.  
Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că în Italia 
metodologia managementului de caz (din limba engleză 
Case management - CM) nu este împărtăşită de toţi cei 
care, sub diferite forme, se ocupă de reintegrarea socială şi 
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încadrarea în muncă a persoanelor defavorizate, în special 
a persoanelor care au intrat în circuitul penal.  
Acest lucru se datorează, pe de o parte, originii şi primei 
aplicări a metodologiei şi, pe de altă parte, sensului 
operativ care îi este atribuit.  
Pentru susţinători, managementul de caz dobândeşte 
semnificaţia de planuri de dezvoltare şi reintegrare 
personalizate prin prezenţa unei persoane, managerul de 
caz, care ia persoana în grija sa şi are funcţia de dirijare a 
cazului.  
Adversarii managementului de caz, din contră, cred că 
intervenţiile de reintegrare socială şi ocupaţională a 
persoanelor defavorizate trebuie să pună persoana în 
centru şi să iasă din logica deformată care ar reduce 
complexitatea şi bogăţia poveştilor personale la "cazuri" de 
studiu sau intervenţie. Fiecare persoană este un scop în 
sine şi nu un mijloc şi, pentru fiecare persoană, trebuie să 
existe o sferă caracteristică a intervenţiei.  
Aşa cum am spus, mult se datorează, de asemenea, 
originilor metodologiei managementului de caz.  
De fapt, aceasta ia naştere într-o logică de îngrijire 
(managed care) în SUA, în sprijinul sistemului de asigurări, 
cu scopul de a reduce costurile de performanţă. Pentru a 
face acest lucru, sunt constituite parcursuri de luare în 
îngrijire, adresate doar categoriilor de persoane mai puţin 
expuse riscului, şi care implică astfel costuri reduse de 
intervenţie în caz de boală sau accident (tineri, persoane 
fără dizabilităţi, fără boli multiple, etc.). Iată de ce într-un 
context european şi, mai precis, italian (centrate pe o 
logică de îngrijire care nu are de-a face cu asigurarea 
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socială) înrădăcinarea şi realizarea logicilor de acest tip 
sunt dificil de aplicat.  
În Italia, aplicarea CM a fost asumată, în principal, ca o 
logică/ filosofie de abordare a sistemului de sănătate, care 
s-a dezvoltat ca răspuns la necesitatea de a reduce 
fragmentarea furnizării serviciilor şi pentru a răspunde 
nevoilor de sănătate ale cetăţenilor cu servicii de calitate, 
în optica personalizării şi respectării caracteristicilor 
specifice, şi care să conţină costurile de îngrijire a sănătăţii.  
În acest domeniu, CM este definit "ca un set de etape 
logice şi ca proces de interacţiune în cadrul unei reţele de 
servicii, care să garanteze unui client serviciile de care are 
nevoie, în mod cuprinzător, eficient şi optim din punct de 
vedere economic" (Weil si Karls - 1985).  
Dar atunci este posibil să se aplice acest model în 
contextul reintegrării sociale şi profesionale a (foştilor) 
deţinuţi?  
Probabil că da, atâta timp cât se ţine cont de următoarele 
principii de bază:  
1. Locul central al persoanei (în ansamblul său şi prin 

particularităţile sale) care beneficiază de intervenţie 
trebuie să o facă protagonistă activă a parcursului de 
reintegrare;  

2. orientarea şi valoarea adăugată a unui astfel de model, 
din punct de vedere al creşterii calităţii serviciilor, trebuie 
să se concretizeze într-o îngrijire reală a persoanelor şi 
a acelor persoane pe care sistemul american (bazat pe 
matricea de asigurări) nu le ia în considerare: persoane 
în vârstă, cu handicap, care suferă de complexe 
patologice, boli cronice, cu probleme multiple etc.  
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3. evaluarea contextelor de aplicare trebuie să prevadă o 
analiză exactă a acestora, care să nu neglijeze 
caracteristicile culturale şi istorice;  

4. alegerile făcute nu trebuie să fie "la modă" sau de 
interes speculativ, prin aplicarea sistemului de "copy - 
paste";  

5. investiţiile în formare trebuie să asigure profesionişti 
experţi şi competenţi;  

6. asumarea unui risc ce trebuie să fie acceptat atunci 
când se investeşte în experienţe noi; 

 
Cu siguranţă semnificaţia "managementului de caz” este 
parte integrantă a programului de lucru al Proiectului Social 
şi, deoarece face parte din terminologia împărtăşită de 
parteneriat, va fi menţinută cu sensul de planuri de 
dezvoltare şi de reintegrare personalizate pentru (foştii) 
deţinuţi, ţinând cont şi de principiile de bază ilustrate mai 
sus. 
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Notă metodologică 

Această lucrare îşi propune să prezinte cele mai bune 
practici relevante pentru îmbunătăţirea, în Italia, a 
strategiilor de reintegrare socială şi profesională a 
deţinuţilor sau persoanelor private de libertate, pornind de 
la unele surse de încredere şi de la o serie de publicaţii 
disponibile.  
Printre sursele documentare utilizate pentru această 
lucrare, s-a făcut în principal referire la unele publicaţii 
naţionale editate în ultimii ani:  
- "Identificarea intervenţiilor realizate pentru integrarea 

autorilor de infracţiuni. Întâlnirea Naţională FSE pentru 
incluziunea persoanelor aflate în execuţie penală" (A. 
Scandurra, publicaţie ISFOL – Structura de suport 
pentru cooperare transnaţională, 2009);  

- "Oportunităţi şi beneficii pentru firmele implicate în 
incluziunea deţinuţilor sau a foştilor deţinuţi" (G. Pizzera, 
publicaţie O.P.E.N., realizat în cadrul iniţiativei 
comunitare EQUAL Acţiunea 3, Parteneriat pentru 
Dezvoltare "POTAMOS", 2008);  

- "Rezultate şi recomandări Equal privind parcursurile de 
reintegrare a autorilor de infracţiuni. Aruncăm cheia sau 
deschidem usa noilor oportunităţi?" (G. Calzolari, L. 
Chiurco, G. de Mottoni, publicaţie ISFOL - Structura de 
suport pentru cooperare transnaţională, 2008);  

- "Funcţiile de acompaniament în parcursurile de 
reintegrare în muncă a deţinuţilor şi foştilor deţinuţi" (L. 
Barbero, F. Coccetti, publicaţie O.P.E.N., realizat în 
cadrul iniţiativei comunitare EQUAL Acţiunea 3, 
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Parteneriate pentru Dezvoltare "INTRA" şi "SALIS”, 
2008);  
- "Catalogul naţional al celor mai bune practici FSE: A 
învăţa din trecut pentru a guverna viitorul" (autori diferiţi, 
activitate a proiectului "Catalogul National de bune 
practici ale Fondului Social European şi ale Programelor 
şi Iniţiativelor comunitare realizate în Italia", 2008 );  

- "Equal: idei, experienţe şi instrumente în bunele practici 
ale parteneriatelor pentru dezvoltare" (autori diferiţi, 
publicaţie ISFOL - Structura naţională de suport Equal, 
2004).  

 
Metodologia de analiză a identificat iniţial 25 de bune 
practici/ experienţe adresate (foştilor) deţinuţi şi ocupării 
lor, realizate în Italia, de către subiecţi (Centre de formare, 
Organizaţii din sectorul terţiar, etc.) şi parteneriate de 
dezvoltare.  
Informaţiile dobândite privind practicile selectate au fost 
colectate şi introduse într-o fişă specială de identificare, 
proiectată pentru a raspunde:  
- Obiectivului general al acţiunii proiectului Social, 

implementarea unui model de management de caz 
pentru a dezvolta planuri de reabilitare şi reintegrare 
socio-economică a foştilor deţinuţi;  

- Obiectivelor specifice ale evaluării iniţiale a 
competenţelor beneficiarilor implicaţi (Acţiunea 3.2.2.2): 
practicile identificate vor fi, de asemenea, analizate 
pentru a construi un kit de instrumente pentru operatori 
(Toolkit pentru evaluarea nevoilor şi competenţelor 
(foştilor) deţinuţi), pentru evaluarea iniţială a nevoilor şi 
competenţelor (foştilor) deţinuţi;  
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- Necesităţii de a identifica, printre cele mai bune practici 
analizate, cinci studii de caz, cu scopul de a propune un 
model de management de caz care urmează să fie 
aplicat în România.  

 
Fişa de identificare 1 , folosită pentru selectarea bunelor 
practici şi construită special, este formată din patru 
secţiuni:  
- Prima parte aferentă datelor instituţiei/ organizaţiei 

promotorului sau Beneficiarului;  
- O a doua parte dedicată colectării de informaţii generale 

privind proiectul (zona problematică a intervenţiei, 
obiective, descriere succintă a serviciului, sector de 
activitate etc.)  

- O a treia secţiune de prezentare a parcursului de 
formare adresat destinatarilor finali (dacă este făcut);  

- O a patra şi ultima secţiune privind mijloacele de 
realizare a intervenţiei de formare.  

 
Pentru a integra informaţiile colectate, promotorii au fost 
contactaţi prin e-mail şi le-am solicitat să integreze fişa şi/ 
sau să trimită materiale suplimentare pentru a obţine 
elemente ulterioare. Fişele de sinteză şi descriptive 
cuprinse în acest document au fost elaborate pornind de la 
completarea fişelor de identificare a proiectelor selectate.  

  

                                                                    
1 Vezi Anexa 1. 
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11..  ÎÎnncchhiissooaarree  şşii  ooccuuppaarree  îînn  IIttaalliiaa  

11..11  IInnccaaddrraarreeaa  ffeennoommeennuulluuii    
 
 
În Italia, numărul de deţinuţi din instituţiile pentru 
prevenire şi pedeapsă pentru adulţi este de aproximativ 
67.961 de unităţi2.  
Aici se află 2.930 de femei şi 65.031 de bărbaţi. Dintre 
persoanele încarcerate, având în vedere ponderea 
demografică diferită, o parte semnificativă este formată 
din persoane de cetăţenie străină 3 . Acest lucru se 
datorează, de asemenea, şanselor mai puţine ale 
acestora de a avea acces la măsuri alternative4..  
În Italia, există 208 instituţii de ispăşire a pedepsei (altele 
5 sunt în construcţie): 38 de instituţii de detenţie pentru 
deţinuţi definitivi sau cu peste 5 ani de condamnare, 163 
de instituţii de detenţie provizorie şi 7 utilizate pentru 
măsurile de securitate (Spitale de psihiatrie judiciară şi 
pentru Măsuri de siguranţă).  

                                                                    
2 Acestea sunt cifrele din ultimul raport lunar privind populaţia deţinuţilor din Italia 
dezvoltat de către Departamentul pentru Administraţia Penitenciarelor din 
Ministerul Justiţiei şi actualizat la 31 decembrie 2010.  
3 Conform datelor de la Ministerul Justiţiei (iunie 2010) în închisorile italiene sunt 
aproape 25 de mii de deţinuţi străini din 68 de mii de deţinuţi (peste 30%), şi doar 
jumătate sunt condamnaţi definitiv. Cei mai numeroşi sunt marocani, urmaţi de 
români, tunisieni şi albanezi, comunităţi care însumează mai mult de jumătate din 
deţinuţii străini. 
4 În Italia, guvernul Berlusconi, pentru a remedia supraaglomerarea din închisori, 
a iniţiat discuţii cu ţările străine din care provin deţinuţii, astfel încât aceştia să-şi 
execute o parte din pedeapsa în ţara de origine, pornind de la România, Tunisia, 
Maroc, Algeria, Albania, Nigeria. 
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Structurile de detenţie italiene sunt insuficiente faţă de 
numărul de deţinuţi, după cum arată indicele de 
aglomerare: în instituţiile pentru prevenire şi pedeapsă 
unde ar trebui să fie 100 de deţinuţi, există o medie de 
147.  
Datele privind populaţia încarcerată în raport cu populaţia 
totală este în continuă creştere în toate regiunile. La 
sfârşitul anului 2009, comparativ cu anul precedent, 
fenomenul este în creştere mai uşoară în Nord-est (de la 
71,3 la 77,8 deţinuţi la 100 de mii de locuitori), în timp ce 
în Sud atinge valori mai mari (de la 118, 2 la 131,8), cu un 
raport mai consistent în Sicilia unde, împreună cu Umbria 
şi Valle d'Aosta, numărul este mai mare de 150 de deţinuţi 
la 100 de mii de locuitori. În ceea ce priveşte alte repartiţii, 
zona Centrală prezinta valori apropiate de media 
naţională (respectiv 107,2 şi 107,6), în timp ce în Nord-
Vest sunt niveluri inferioare egale cu 97,9. În ceea ce 
priveşte prezenţa străinilor în instituţiile de detenţie şi 
pedeapsă pentru adulţi, situaţia se inversează: valori mult 
mai scăzute în partea de Sud (22,1% deţinuţi străini faţă 
de media italiană de 37,1%), în timp ce în Nord-Est dintr-o 
sută5 de deţinuţi, aproximativ 56 sunt cetăţeni străini.  

 

 

 

                                                                    
5 Date ISTAT, 2009. 
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1.2 IInntteeggrraarreeaa  ppee  ppiiaaţţaa  mmuunncciiii  aa  ddeeţţiinnuuţţiilloorr  şşii  
ffooşşttiilloorr  ddeeţţiinnuuţţii::  lleeggiissllaaţţiiee  şşii  iinnssttrruummeennttee  

Articolul 1 din Constituţia italiană prevede că: "Italia este o 
republică democratică, bazată pe muncă." Articolul 4 
prevede că: "Republica Italiană recunoaşte dreptul tuturor 
cetăţenilor la muncă şi promovează condiţiile care fac 
efectiv acest drept". Articolul 35 prevede că: "Republica 
protejează munca în toate formele şi aplicaţiile sale. 
Îngrijeşte formarea şi creşterea lucrătorilor (...)". 
Constituţia italiană, de asemenea, în art. 27 prevede în 
mod explicit faptul că pedeapsa aplicată unei persoane 
trebuie să aibă ca obiectiv principal reabilitarea. Un 
instrument esenţial pentru atingerea acestui obiectiv este, 
fără îndoială, munca.  
În Reforma penitenciarelor din '75, adică toate normele 
care reglementează executarea pedepsei cu închisoarea 
(Regulamentul Penitenciarelor Legea 354/75), munca 
devine un element-cheie al executării pedepsei, pentru că 
încearcă să promoveze reabilitarea socială a deţinuţilor: 
din acest motiv, nu ar trebui să fie trăită ca o dificultate şi 
trebuie să fie organizată în conformitate cu metode 
similare metodelor de lucru din comunitate. Deţinutul 
poate lucra, de asemenea, în interiorul închisorii 
(intramural) sau în exterior (în afara zidurilor).  
Cu această reformă deţinuţilor li s-a dat posibilitatea de a 
efectua muncă regulată în întreprinderi din afara 
închisorii. În special, este vorba despre:  
- Muncă în afara închisorii pentru deţinuţi, care reprezintă 

unul dintre beneficiile închisorii şi nu o măsură 
alternativă, în sensul că aceasta nu reprezintă un mod 
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diferit de a executa pedeapsa, ci o concesie în timpul 
detenţiei. Este reglementată de art. 21 din 
Regulamentul penitenciarelor şi se acordă de către 
directorul instituţiei de executare a pedepsei. Constă în 
posibilitatea de a ieşi din închisoare pentru a desfăşura 
o activitate de lucru, chiar şi pe cont propriu, sau pentru 
a participa la un curs de formare profesională (articolul 
21, paragraful 4 bis din Regulamentul penitenciarelor);  

- Muncă în semi-libertate, prevăzută în cadrul măsurii de 
probaţiune (articolele 48 - 50 R.P.). Aceasta este 
considerată o măsură alternativă improprie, deoarece 
condamnatul rămâne în detenţie şi reintegrarea lui în 
spaţiul liber este parţială. De fapt, deţinutului i se dă 
posibilitatea de a petrece o parte din zi în afara 
instituţiei de pedeapsă pentru a participa la activităţi de 
lucru funcţionale reintegrării sale sociale. Şi în acest 
caz, responsabilitatea este încredinţată directorului 
instituţiei de executare a pedepsei;  

- Probaţiune prin încredinţare către serviciul social, 
reglementată de art. 47 din Regulamentul 
penitenciarelor, modificat prin art. 2 din Legea nr. 
165/98 (Legea Simeone - Saraceni). Aceasta este o 
măsură alternativă mai extinsă la detenţie, deoarece se 
desfăşoară în totalitate pe teritoriu şi intenţionează să 
evite prejudiciul asupra persoanei condamnate, rezultat 
din contactul cu mediul carceral şi cu starea de privare 
de libertate. Constă în încredinţarea condamnatului 
către Serviciul Social6, în afara instituţiei de pedeapsa, 
pentru o perioadă egală cu cea a pedepsei de executat. 

                                                                    
6  Serviciul Social, astăzi numit UEPE, este structura externă institutelor de 

executare a pedepsei, care se ocupă de integrarea socială şi profesională a 
deţinuţilor şi foştilor deţinuţi.   
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Măsura este exercitată prin relaţia strânsă între 
închisoare, Tribunalele penale şi Serviciul Social.  

Toate aceste măsuri, totuşi, sunt aplicate numai după ce 
deţinutul a executat jumătate din pedeapsă. 

Regulamentul penitenciar descris până acum a fost 
ulterior completat şi modificat, ca urmare a adoptării aşa-
numitei Legi Gozzini (Legea 663/1986), care a introdus 
următoarele măsuri:  

- Detenţia la domiciliu, care a extins posibilităţile de 
măsuri alternative, permiţând continuarea, pe cât 
posibil, a activităţilor de îngrijire, de sprijin familial, de 
formare profesională sau de muncă, deja în 
desfăşurare în faza de detenţie preventivă în propria 
casă (arest la domiciliu), chiar şi după ce hotărârea 
instanţei devine definitivă. Se evită astfel detenţia şi 
consecinţele sale negative;  

- Permisele tip premiu acordate deţinuţilor care nu sunt 
un pericol deosebit pentru societate. Acestea au o 
durată maximă, de fiecare dată, de cincisprezece zile şi 
permit îngrijirea intereselor emoţionale, culturale şi de 
muncă. Durata permiselor nu poate, totuşi, depăşi un 
total de patruzeci şi cinci zile în fiecare an de închisoare 
şi pot fi acordate celor care au condamnări care nu 
depăşesc trei ani sau care au executat deja un sfert din 
pedeapsă;  

- Eliberarea anticipată, aplicabilă fiecărui condamnat, 
care constă în reducerea cu patruzeci şi cinci zile 
pentru fiecare semestru executat în condiţii de bună 
purtare.  
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Impactul acestor măsuri asupra procesului de reintegrare 
socială şi profesională a deţinuţilor sau a fostilor deţinuti a 
fost şi este important deoarece permite intervenirea, deja 
din faza de executare a pedepsei, în construirea 
parcursului de integrare socială a infractorului. 
Tratamentul de reabilitare, de fapt, are loc într-un 
continuum între închisoare şi teritoriu, încredinţând 
îngrijirea programului de reabilitare ambilor actori, atât 
penitenciarelor cât şi serviciilor sociale ale justiţiei.  
În anul 2000, pentru a sprijini şi a dezvolta aspectele de 
deschidere către teritoriu amintite mai sus, este 
promulgată aşa-numita lege Smuraglia (Legea n. 193 din 
22 iunie 2000). Legea, numită "Beneficii pentru încadrarea 
deţinuţilor pe piaţa muncii" prevede diferite măsuri prin 
care urmăreşte să promoveze ocuparea deţinuţilor, cu 
posibilitatea de a aplica reduceri ale impozitelor şi 
contribuţiilor sociale pentru subiecţii publici sau privati 
(companii sau cooperative sociale) care angajează 
muncitori care sunt în detenţie pentru executarea 
pedepsei.  
Legea îşi propune să creeze o legătură directă între 
închisoare şi piaţa de producţie prin furnizarea de beneficii 
pentru ambele. Beneficiarii reducerilor fiscale (credit de 
impozit lunar pentru fiecare lucrător angajat, în valoare de 
516.46€) sunt societăţi (publice sau private) sau 
cooperative sociale care:  
a) Angajează ca lucrători deţinuţi, internaţi sau "lucrători în 

afara penitenciarului", în conformitate cu art. 21 din 
Regulamentul penitenciarelor;  

b) desfăşoară activităţi de formare a deţinuţilor internati si 
a celor care beneficiază de ex. articolul 21 (R.P.), în 
cazul în care la sfârşitul formării este prevăzută 
angajarea (cu excepţia cazului în care formarea este 
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gestionată de către firme, conform unui acord cu 
autorităţile locale);  

c) desfăşoară activităţi de formare care vizează furnizarea 
pregătirii profesionale pentru deţinuţi şi internaţi care 
vor fi folosiţi în activităţi de muncă gestionate autonom 
de către Administraţia penitenciarului (cu excepţia 
cazului în care formarea este gestionata de către firme, 
conform unui acord cu autorităţile locale).  

Beneficiile facilităţilor fiscale, totuşi, sunt acordate 
cooperativelor sociale şi întreprinderilor în măsuri diferite:  
1. cooperativele sociale (articolul 1 din Legea 193/2000), 

care angajează persoane deţinute sau internate în 
închisori, foşti pacienţi din spitale de psihiatrie şi 
judiciare, persoane condamnate şi internate cărora li s-
a permis să lucreze în afară (art. 21) sau beneficiază de 
măsuri alternative detenţiei, obţin reduceri ale cotelor 
globale ale contribuţiilor la asigurările obligatorii şi de 
asistenţă socială. Acestea sunt reduse cu 80% pentru 
deţinuţi, internaţi, condamnaţi care au permis să 
lucreze în afară (D.L. 11.9.2000) şi 100% pentru 
deţinuţii admişi la măsuri alternative (articolul 4, 
alineatul 3 din Legea 381/91 ). Cooperativele sociale nu 
primesc, totuşi, nicio reducere pentru activitatile de 
formare.  

2. Alte companii publice sau private (articolul 2, Legea 
193/2000) obţin reduceri la asigurări şi asistenţă socială 
de 80% pentru deţinuţi şi internaţi cu condiţia să 
organizeze activităţi productive sau de servicii în 
penitenciare, folosind deţinuţi sau internaţi. Nu primesc 
nicio reducere a contribuţiilor pentru deţinuţii aflaţi în 
măsuri alternative sau pentru deţinuţi care au permis să 
lucreze în afară.  

Întreprinderile private, atunci când angajează şomeri pe 
termen lung cu contract pe termen nedeterminat, inclusiv 
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part-time, beneficiază de o reducere de 50% a 
contribuţiilor la asigurările sociale pentru 36 de luni. Pentru 
întreprinderi artizanale şi întreprinderi care operează în 
Sud beneficiul constă în scutirea totală de la plata 
contribuţiilor pentru 36 de luni (articolul 8 alineatul 9 din 
Legea 407/90). Prin urmare, această facilitate poate fi, de 
asemenea, aplicată tuuturor contractelor de angajare pe 
durată nedeterminată a detinutilor sau internaţilor sau a 
celor care au obţinut permisiunea de a lucra în afară (art. 
21 R.P.), care deţin statutul de "şomer de cel puţin 24 de 
luni". Această cerinţă este deţinută în cazul în care 
persoana respectivă s-a înregistrat la un Centru de 
ocupare sau la o structură privată acreditată (agenţii de 
plasare). Trebuie amintit faptul că beneficiarii ordinului de 
reţinere, sub forma de arest la domiciliu, în cazul în care 
au statutul de "şomerii pe termen lung”, pot fi angajaţi în 
conformitate cu art. 8 punctul 9 din Legea 407/90, la 
cererea acestora de a efectua activitate de lucru, depusă 
la Autoritatea Judiciară.  
În plus faţă de reducerile deja menţionate, există 
posibilitatea pentru aceleaşi întreprinderi publice şi private 
sau cooperative sociale să încheie cu direcţiunile 
penitenciarelor convenţii sau acorduri pentru gestionarea 
în comodat a muncii din închisoare, pentru a angaja 
deţinuţi în interiorul penitenciarelor, beneficiind şi în acest 
caz de facilităţi fiscale si de reducerea contribuţiilor (art. 1, 
Legea 193/2000).  
Aşa cum s-a menţionat anterior, Legea Smuraglia a 
atribuit cooperării sociale (Legea 381/81) un rol de co-
protagonist în procesele de reintegrare socială şi 
ocupaţională a deţinuţilor şi foştilor deţinuţi.  
Pentru a completa cadrul legislativ, este oportună 
menţionarea pe scurt a legislaţiei care reglementează 
piaţa forţei de muncă.  
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Potrivit art. 19 al Legii 56/87 "Norme privind organizarea 
pieţei muncii":  
- Articolul 3 - Starea de detenţie sau de internare nu 

reprezintă un motiv pentru pierderea dreptului la 
indemnizaţia de şomaj ordinară sau specială.  

- Art. 6 - În cazul în care munca la domiciliu se 
desfăşoară în interiorul penitenciarelor, angajatorul va 
plăti direcţiunii penitenciarelor sumele nete datorate 
angajatului, după reţinerea taxelor prevăzute de lege, 
demonstrând respectarea obligaţiilor referitoare la 
asigurările sociale, de sănătate şi de protecţie împotriva 
accidentelor la locul de muncă.  

- Art. 7 - Pentru munca la domiciliu efectuată în cadrul 
penitenciarului (muncă "casnică") se aplică, mutatis 
mutandis, dispoziţiile Legii administraţiei penitenciare, 
în ceea ce priveşte desfăşurarea de activităţi 
meşteşugăreşti, intelectuale sau artistice pe cont 
propriu.  

Prin urmare, deţinuţii care lucrează în închisoare pentru 
firme din afară sau pentru Administraţia penitenciarelor au 
aceleaşi drepturi şi obligaţii ca lucrătorii "liber", iar în cazul 
litigiilor cu angajatorul sunt garantate toate drepturile 
constituţionale.  
În cele din urmă, trebuie menţionată pe scurt Legea 
30/2003, aşa-numita Lege Biagi şi decretul ulterior de 
punere în aplicare (Decretul legislativ 276/2003) pentru 
impactul asupra pieţei muncii din Italia şi, în special, 
pentru incluziunea deţinuţilor sau a persoanelor private de 
libertate. În cadrul Decretului Legislativ sunt prevăzute în 
art. 13 şi 14, măsuri specifice pentru a promova 
incadrarea profesională a lucrătorilor defavorizaţi, aşa cum 
sunt definiţi în Regulamentul CE 2204/2002.  
Printre elementele de noutate introduse de Decretul 
legislativ 469/97 (art. 10) şi ca urmare a transpunerii 
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orientărilor UE, s-a încheiat monopolul gestionării exclusiv 
publice al aşa-numitei “plasări pe piaţa muncii”. Şi subiecţi 
privaţi, în mod corespunzător calificati, dotaţi şi autorizati 
de către Ministerul Muncii, pot desfăşura activităţi de 
intermediere între cererea şi oferta de muncă.  
Deschiderea pentru "privaţi" nu trebuie să ignore rolul 
important care le rămâne Serviciilor publice teritoriale de 
ocupare. Practicile administrative cele mai tradiţionale 
cedează din ce în ce mai mult în faţa acţiunilor de 
informare, promovare, sprijin, orientare, recalificare, 
motivare şi dezvoltare profesională a persoanelor, 
măsurilor de gestionare a reducerilor şi stimulentelor 
acordate firmelor şi măsurilor de sprijin pentru iniţierea de 
afaceri pe cont propriu sau dezvoltarea de noi afaceri.  
Acţiunile pozitive de reintegrare socială şi în muncă, de 
fapt, de multe ori încep cu măsuri de orientare şi formare, 
pornind de la parcursuri începute în închisoare cu măsuri 
şi/ sau servicii efectuate în contexte alternative pedepsei şi 
care acţionează pe teritoriu (de exemplu, stagii de 
formare, stagii de practică, burse de muncă).  
S-a dovedit importantă, în unele cazuri (de exemplu, 
pentru crearea unei întreprinderi de către foştii deţinuţi), 
valorificarea competenţelor beneficiarilor, care este numită 
validarea învăţării non-formale şi informale (adică a 
învăţării dobândite în afara contextelor şcolare şi de 
formare profesională) şi legată de învăţarea pe tot 
parcursul vieţii.  
Din analiza practicilor identificate, rezultă că întregul 
sistem de incluziune socială a deţinuţilor sau foştilor 
deţinuţi include politici sociale, de ocupare şi formare 
profesională. Se referă, de fapt, la un set de măsuri şi 
politici care implică diferite domenii, dar conectate între 
ele, pornind de la implementarea serviciilor de asistenţă 
socială la legislaţia muncii, un drept garantat de 
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Constituţie în Italia, în Regulamentul penitenciarelor, în 
legislaţia care reglementează piaţa forţei de muncă. 
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  TTaabb..  11  LLiissttaa  bbuunneelloorr  pprraaccttiiccii  iiddeennttiiffiiccaattee    

TTiittlluu  RReeggiiuunnee  TTiipp  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  BBeenneeffiicciiaarrii  

PPOOIINNTT  --  PPoossssiibbllee  iinntteeggrraattiioonn  Lazio Formare, orientare, bilanţ de 
competenţe 

Deţinuţi 

TTeessii  ––TTeellee--sseerrvviicciiii  iinntteeggrraattee  ppeennttrruu  ooccuuppaarree  Lombardia Integrare pe piaţa muncii si 
acompaniament  

(Foşti) deţinuţi  

CCaarr..ttee..ssii..oo  ––  ÎÎnncchhiissooaarree  şşii  TTeerriittoorriiuu,,  SSiisstteemmee  
IInntteeggrraattee  OOppeerraattiivvee  

Piemonte Primire, intervenţie de suport social şi 
de ocupare 

(Foşti) deţinuţi şi condamnaţi care 
urmează măsuri alternative de 
detenţie 

CCooaasstt  RReevviittaalliizzaattiioonn  Toscana Parcursuri de formare/ muncă, tutorat Deţinuţi şi condamnaţi care urmează 
măsuri alternative de detenţie 

NNeett  ssoocciiaalliittyy  Basilicata Muncă în reţea, bilanţ de competenţe (Foşti) deţinuţi, deţinuţi şi 
condamnaţi încredinţaţi serviciilor 
sociale  

CC..OO..SS..  --  OOppoorrttuunniittăăţţii  ccoonnccrreettee  şşii  sseerrvviicciiii  ppeennttrruu  
ddeeţţiinnuuţţii  şşii  ffooşşttii  ddeeţţiinnuuţţii  

Campania Orientare, formare, acompaniament în 
muncă  

(Foşti) deţinuţi  

IINNTTRRAA  --  AAccţţiiuunnii  iinntteeggrraattee  ppeennttrruu  ttrraannzziiţţiiaa  ppee  ppiiaaţţaa  
mmuunncciiii  aa  ddeeţţiinnuuţţiilloorr//  ffooşşttiilloorr  ddeeţţiinnuuţţii  

Abruzzo Primire, orientare, muncă. Întâlniri 
provinciale la nivel închisoare-teritoriu  

(Foşti) deţinuţi  

PPEEGGAASSOO::  PPrroocceessee  pplluurraallee  ddee  rreeţţeeaa  ppeennttrruu  
iinncclluuzziiuunneeaa  ddeeţţiinnuuţţiilloorr    

E.Romagna Evaluarea instrumentelor de re-
angajare; agenţia de comunicare 
privind închisorile 

(Foşti) deţinuţi, condamnaţi care 
urmează măsuri alternative de 
detenţie 
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SSAALLIISS::  SSeerrvviicciiii  ppeennttrruu  aauuttoonnoommiiee,,  mmuunnccăă  şşii  iinncclluuzziiuunnee  
ssoocciiaallăă  

Abruzzo Model de evaluare pentru a analiza 
experienţele beneficiarilor; realizarea 
centrului integrat de servicii pentru 
deschiderea unei afaceri  

(Foşti)deţinuţi şi 
condamnaţi care urmează 

măsuri alternative de 
detenţie 

SSOOLLAARRIISS  ––  SSeerrvviicciiii  ppeennttrruu  oorriieennttaarree,,  mmuunnccăă  
aauuttoonnoommăă,,  rreeaabbiilliittaarree,,  ppeerrssooaannee  ddeeffaavvoorriizzaattee    

F.V.Giulia Orientare profesională, experimentarea 
unui model de intervenţie pentru 
deschiderea unei afaceri 

(Ex)deţinuţi, deţinuţi la 
sfărşitul executării 

pedepsei 

SS..FF..II..DD..EE..  --  SSiisstteemm  iinntteeggrraatt  ddee  ffoorrmmaarree  ppeennttrruu  ddeeţţiinnuuţţii  Lazio Parcursuri de formare şi reintegrare în 
muncă externă prin stagii, burse de 
muncă şi tutorat  

Deţinuţi, condamnaţi care 
urmează măsuri alternative 

de detenţie 

TTAASSKK  FFOORRCCEE  SSPPII  Basilicata Intervenţie de formare pentru începerea 
unei afaceri; orientare profesională şi 
asistenţă pentru firme  

(Foşti)deţinuţi,condamnaţi 
care urmează măsuri 
alternative de detenţie 

SSOOCCIIAALL  BBEETT--  PPaarrccuurrssuurrii  ddee  rreeiinntteeggrraarree  ssoocciiaallăă  şşii  
ooccuuppaaţţiioonnaallăă  ppeennttrruu  ddeeţţiinnuuţţii  

Toscana Analiza nevoilor profesionale ale firmelor 
şi încadrarea pe piaţa muncii prin 
acompaniament  

(Foşti)deţinuţi  

CCAARRCCEERREE&&SSOOCCIIEETTAA’’--  EExxppeerriimmeennttaarreeaa  ddee  rreeţţeellee  
llooccaallee  ppeennttrruu  iinntteeggrraarreeaa  ssoocciiaallăă  şşii  îînnccaaddrraarreeaa  îînn  
mmuunnccăă  aa  ddeeţţiinnuuţţiilloorr  şşii  ffooşşttiilloorr  ddeeţţiinnuuţţii  

Emilia - 
Romagna 

Formare dedicată operatorilor din 
sistemul de reţea; bilanţ de competenţe şi 
experimentarea de parcursuri de 
reintegrare socială şi ocupaţională  

Deţinuţi 

SS..TT..RREE..EE..TT..SS..  --  SSiisstteemm  TTeerriittoorriiaall  ppeennttrruu  RReeiinntteeggrraarree  şşii  
pprrootteeccţţiiee  ssoocciiaallăă  

Abruzzo Deschiderea unor ghişee de incluziune 
socială, mediere cerere-ofertă de muncă, 
formare şi acordarea de burse de muncă  

Foşti deţinuţi 

CCOORRAA  AARRTT..66  ““ÎÎnnccrreeddiinnţţaarreeaa  ddee  aaccttiivviittăăţţii  ddee  
ccoonnssuullttaannţţăă  ppeennttrruu  sseerrvviicciiiillee  ppuubblliiccee  ddee  ooccuuppaarree  îînn  
sspprriijjiinnuull  îînnccaaddrrăărriiii  ddeeţţiinnuuţţiilloorr  ppee  ppiiaaţţaa  mmuunncciiii””  

Toscana Dezvoltarea unei reţele operative interne 
şi externe închisorii, orientare 
profesională şi activităţi de tutorat 

Deţinuţi 
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RR..JJ..UUSSCC..II..RR..EE..  ––  RReeccaalliiffiiccaarree  llaa  llooccuull  ddee  mmuunnccăă  ppeennttrruu  
aa  rreeuuşşii  îînn  îînnccaaddrraarreeaa  lleeggaallăă  ppee  ppiiaaţţaa  mmuunncciiii    

Veneto Parcursuri de formare personalizate; 
consiliere şi acompaniament; dezvoltarea 
de întreprinderi de formare simulate  

Condamnaţi care urmează 
măsuri alternative de 

detenţie 

OO..DD..EE..AA..  ––  OOppoorrttuunniittăăţţii,,  DDrreeppttuurrii,,  EEggaalliittaattee,,  AAbbiilliittăăţţii  Puglia Observator permanent pentru integrarea 
pe piaţa muncii şi bilanţ de competenţe  

Foşti deţinuţi 

RReeţţeeaa  ppeennttrruu  iinntteeggrraarreeaa  ccaatteeggoorriiiilloorr  ddeeffaavvoorriizzaattee  îînn  
zzoonnaa  mmeettrrooppoolliittaannăă  ttoossccaannăă  

Toscana Crearea unei reţele locale de integrare 
socială şi ocupaţională; integrare şi 
parcursuri de formare  

Deţinuţi 

SS..OO..LL..EE..  ––  SSiisstteemmee  EExxcclluussiivvee  ddee  OOrriieennttaarree  
PPrrooffeessiioonnaallăă    

Sicilia Sistem de incluziune socială la nivel 
provincial; integrare socială şi în muncă  

Deţinuţi şi condamnaţi la 
sfărşitul executării 

pedepsei  

RREE..LLAA..II..SS..  ––  RReetteellee  ppeennttrruu  ooccuuppaarree  şşii  iinncclluuzziiuunnee  
ssoocciiaallăă    

Abruzzo Primire, orientare, bilanţ de competenţe; 
laboratoare de formare şi stagii în cadrul 
firmelor  

(Foşti)deţinuţi, condamnaţi 
care urmează măsuri 
alternative de detenţie 

CCHHAANNCCEE::  PPaarrccuurrss  iinntteeggrraatt  ddee  oorriieennttaarree,,ffoorrmmaarree  şşii  
aaccoommppaanniiaammeenntt  îînn  îînnccaaddrraarreeaa  îînn  mmuunnccăă  aa  ddeeţţiinnuuţţiilloorr  

Toscana Informare, orientare, bilanţ de 
competenţe. Parcursuri de formare şi 
acompaniament în muncă  

Deţinuţi 

OO  aalltteerrnnaattiivvăă::  oobbiieeccttiivv  mmuunnccăă    Piemonte Formare la locul de muncă şi burse de 
muncă; muncă alături de personal 
specializat pentru dobândirea de 
competenţe profesionale 

Foşti deţinuţi 

GGrruuppuurrii  îînn  ffoorrmmaarree  ssoocciiaallăă  şşii  pprrooffeessiioonnaallăă    Toscana Cursuri de formare profesională pentru 
dobândirea de competenţe de bază şi 
transversale pentru încadrarea în muncă 

Deţinuţi 

LLAABBOORRIISS  ––  LLaabboorraattoorr  ppeennttrruu  oorriieennttaarree  şşii  iinntteeggrraarree  
ssoocciiaallăă  

Sardegna Retea teritorială pentru incluziunea 
socială a foştilor deţinuţi; orientare, 
formare de specialitate şi integrare în 
firmă 

(Foşti)deţinuţi 
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SS..OO..NN..AA..RR  ––  SSiisstteemmaa  OOppeerraattiivvoo  NNeeggoozziiaallee  AAttttiivvaazziioonnee  
RRiissoorrssee  

Piemonte Case Manager e Servizio di Mediazione al 
Lavoro; Responsabilità Sociale nelle politiche 
attive per il Lavoro; Tutor Aziendali. 

Differenti gruppi target 
svantaggiati tra cui (ex) 
detenuti 
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22..    PPrraaccttiiccii  ddee  rreeiinntteeggrraarree  ssoocciiaallăă  şşii  
îînnccaaddrraarree  ppee  ppiiaaţţaa  mmuunncciiii    

 
Prin bune practici se înţelege "o construcţie empirică a 
modalităţilor de a dezvolta experienţe care, prin 
rezultate eficiente, calitate internă şi contribuţia la 
soluţionarea problemelor speciale satisface sistemul 
complex al aşteptărilor formării profesionale"7.  
Impactul, în ceea ce priveşte politicile în acest context 
de referinţă, este determinat de faptul că proiectele 
intervin asupra a trei zone principale: sistemul de 
politici de formare profesională; sistemul de politici 
sociale; politici de integrare între sisteme. Ele sunt 
adesea proiecte complexe, gestionate printr-un 
parteneriat mare şi eterogen (parteneri sociali, 
întreprinderi, autorităţi locale, organisme profesionale, 
etc.), iniţiative deosebit de importante, deoarece sunt 
caracterizate prin prezenţa unui număr de factori: 
relevanţă, eficienţă, eficacitate, impact, durabilitate şi 
transferabilitate8.  
 
 

                                                             

7 Isfol, Ipoteză de bune practici în formarea de formatori, Caiete de formare, 
Isfol, 2001. 
8  Relevanţă (obiectivele identificate răspund problemelor identificate şi 
nevoilor reale ale destinatarilor intervenţiei; rezultatele atinse răspund 
problemelor identificate şi nevoilor reale ale destinatarilor intervenţiei). 
Eficienţă (acţiunile au fost realizate în mod corespunzător în ceea ce priveşte 
resursele, mijloacele şi timpii utilizaţi). Eficacitate (acţiunile desfăşurate au fost 
adecvate pentru a răspunde nevoilor destinatarilor intervenţiei). Impact 
(beneficiile intervenţiei au produs efecte asupra contextului de referinţă). 
Durabilitate (beneficiile reale ale intervenţiei pot să persiste si pe termen lung). 
Transferabilitate (recunoaşterea şi replicarea in contexte diferite). (ISFOL, 
Equal: idei, experienţe şi instrumente în bunele practici ale Parteneriatelor de 
Dezvoltare, 2004).  
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  22..11  PPrrooiieecctteellee  iiddeennttiiffiiccaattee::  ccââtteevvaa  ccaarraacctteerriissttiiccii  
sseemmnniiffiiccaattiivvee  
 
Aspectul problematic luat în considerare pentru selecţia 
bunelor practici este incluziunea socială, prin 
reintegrarea socială şi profesională a foştilor deţinuţi, 
deţinuţilor, condamnaţilor care urmează măsuri 
alternative la detenţie sau aflaţi la sfârşitul executării 
pedepsei, care sunt beneficiarii direcţi ai intervenţiei 
realizate.  
În selectarea iniţiativelor am încercat să introducem 
proiecte care, în planul de activităţi, s-au ocupat de 
construirea de parcursuri de integrare profesională a 
deţinuţilor, pornind de la competenţele beneficiarilor: 
bilanţ de competenţe, validarea şi certificarea 
competenţelor dobândite prin formare profesională, cu 
scopul de a evalua şi recunoaşte potenţialul indivizilor 
în definirea şi dezvoltarea lor profesională în calitate de 
lucrători9.  
Proiectele selectate, enumerate în tabel, s-au ocupat 
de extinderea oportunităţilor de angajare pentru 
detinuti, dar mai ales de creşterea şanselor lor de 
angajare, creând condiţiile potrivite şi încercând să 
asigure, pe cât posibil, o relaţie cu mediul extern, cu 
structura organizatorică şi cu regulile de muncă şi de 
viaţă socială.  
În lista proiectelor propuse, se observă că, alături de 
canalul traditional de plasare în muncă a (foştilor) 

                                                             
9 În Italia astăzi nu există o procedură definită şi gestionată la nivel naţional în 
ceea ce priveşte validarea competenţelor dobândite, sau nu există o 
recunoaştere instituţională a acestora. Există în realitate practici publice şi 
instituţionale de recunoaştere a competenţelor, dar acestea sunt limitate la 
nivel teritorial (regional sau local), şi practici de valorificare non-instituţională, 
la nivel sectorial sau la nivelul firmelor.  
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deţinuţi ca şi angajaţi, toate cazurile enumerate sunt 
însoţite şi de un parcurs structurat de integrare prin 
dezvoltarea unor iniţiative de auto-ocupare, de 
începerea de afaceri, ceea ce este un obiectiv foarte 
inovator în politicile sociale şi de ocupare pentru 
persoanele defavorizate. În plus, beneficiarii intervenţiei 
au fost adesea sprijiniţi, în faza de acompaniament, 
printr-o acţiune de mediere a cererii şi ofertei de muncă 
de pe piaţa locală.  
Pentru a proteja dreptul deţinuţilor la muncă este 
nevoie, prin urmare, de participarea şi asistenţa mai 
multor profesionisti, care trebuie să fie capabili să 
lucreze împreună, pentru a nu abandona parcursul la 
jumătate. De fapt, deţinutul singur, dacă nu are mari 
resurse (sociale, familiale, economice), reuşeşte cu 
greu să încheie un parcurs de reintegrare. Prin urmare, 
în primul rând trebuie date răspunsuri integrate şi 
coordonate între toţi operatorii din sectorul privat şi 
public, atât din Ministerul Justiţiei cât şi din partea 
autorităţilor locale. Aceasta este una din provocările 
care, atunci când are succes, se datorează în principal 
dorinţei, motivaţiei şi relaţiilor bune dintre operatori. Nu 
ne putem gândi la practici standard, fiecare parcurs 
trebuie să fie creat ad hoc pentru fiecare persoană, cu 
implicarea necesară armonioasă a tuturor actorilor 
implicaţi, în conformitate cu procedurile birocratice şi cu 
normele fiecărui serviciu.  
Înainte de a proiecta un parcurs de reintegrare 
profesională a unui deţinut sau fost detinut trebuie să 
fie îndeplinite următoarele condiţii: de exemplu, 
înregistrarea pe listele de ocupare a forţei de muncă. 
Legea 56/87 menţionată mai sus prevede că toţi 
deţinuţii se pot înscrie în închisoare pe lista de plasare 
a forţei de muncă. Multe instituţii s-au organizat: unele 
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au asigurat operatori specializaţi, altele birouri de 
înregistrare.  
Următorul pas este diseminarea şi informarea cu privire 
la înregistrarea pe listele de plasare, în caz contrar 
doar câtiva deţinuţi, cei cu mai multe resurse sociale şi 
personale, sunt conştienţi de acest drept şi 
oportunitate. Acumularea a doi ani de vechime pe 
listele de înregistrare pentru plasare este utilă pentru 
că o firmă care vrea sa angajeze un deţinut are acces 
la scutirea de impozite prevăzută pentru şomerii pe 
termen lung (L. 407/90).  
Odată satisfăcute aceste condiţii preliminarii, începe 
traseul de proiectare a unui parcurs de ocupare. 
Munca, mijloc de re-socializare şi sursă "legală" de 
sprijin, reprezintă un punct forte de plecare pentru un 
deţinut sau fost deţinut. În caz de eşec, riscul de 
recidivă este foarte ridicat.  
Cultura muncii este o pârghie fundamentală pentru 
reabilitarea deţinuţilor şi trebuie sprijinită prin iniţiative 
la diferite niveluri: în primul rând prin furnizarea de 
informaţii şi implicarea beneficiarilor în reproiectarea lor 
înşişi şi a vieţii lor într-o perspectivă de legalitate, 
introducând progresiv în proces toţi operatorii care îi 
pot însoţi în diversele etape. Aceste etape pot fi puţine 
sau mai multe, în funcţie de nevoile subiectului: pe 
lângă muncă, o locuinţă, sprijin pentru persoană şi/ sau 
familie, locuri de socializare şi întâlnire.  
Un proiect de plasare în muncă implică activarea mai 
multor persoane: în primul rând deţinutul, apoi 
operatorii din sistemul social public şi privat care 
intervin în funcţie de probleme sau necesităţi, în paralel 
sau succesiv. Important este să existe un punct de 
conducere sau coordonare a intervenţiilor.  
Acelaşi proiect poate avea diferite puncte de plecare, 
important este să fie clar obiectivul. Un bun punct de 
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plecare poate fi proiectarea unui parcurs de formare (în 
interiorul sau în afara închisorii) sau terminarea 
şcolarizării, ajustate în funcţie de nevoile şi de 
momentele din viaţa unei persoane. Din păcate, trebuie 
să se proiecteze ţinând cont şi de nevoile urgente (în 
primul rând mijloacele de subzistenţă economice 
obţinute în mod legal). Prin urmare, parcursul trebuie 
să ţină seama de aceste limitări şi poate avea riscul de 
eşec parţial sau un caracter “temporar sau tampon".  
Pe lângă operatorii publici şi privaţi care se ocupă de 
reintegrare, plasarea în muncă a unei persoane 
reţinute sau private de libertate implică, de asemenea, 
contactul şi cu alte niveluri instituţionale, variind de la 
operatorii din penitenciare, organele judiciare de 
supraveghere, organele responsabile de control şi 
supraveghere, organele Ministerului Muncii (sau 
delegate de acestea). În cele din urmă, membrii familiei 
şi avocaţii subiectului.  
Pornind de la premiza ca sunt persoane "greu de 
ocupat", pentru deţinuţi procedura deveni aproape o 
cursă cu obstacole, procedurile birocratice şi întârzierile 
administrative de multe ori zădărnicesc numeroasele 
eforturi iniţiate pentru o integrare profesională de 
succes. Timpii pieţei muncii nu sunt adaptaţi timpilor de 
verificare ai sistemului judiciar pentru a accepta sau 
refuza accesul la o măsură alternativă la detenţie. 
Aceasta înseamnă că, în multe cazuri, reproiectarea 
continuă a parcursurilor şi soluţiilor devine de multe ori 
o călătorie într-adevăr foarte complexă. 
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22..22  PPrrooiieecctteellee  iiddeennttiiffiiccaattee::  iinnoovvaaţţiiaa  ddee  pprroocceess    
 

Merită să ne concentrăm pe unele dintre aspectele 
inovatoare de proces cel mai des întâlnite în bunele 
practici selectate. Aspectele inovatoare de proces ating 
obiectivele de calitate ale unui proiect, răspunzând nu 
la întrebarea "ce s-a făcut" ci la întrebarea "cum s-a 
făcut."  
Caracterul inovator al intervenţiei nu se datorează doar 
noilor linii teoretice ale intervenţiei în sine, ci mai 
degrabă punerii în evidenţă a unor etape încă 
insuficient prezente în politicile şi practicile programelor 
tradiţionale şi în intenţia pragmatică de a folosi soluţii 
aparent evidente, dar în realitate, foarte puţin folosite 
nu numai în Italia, ci şi în Europa, în acest domeniu 
specific de intervenţie.  
Sunt semnalate în Tabelul 2 principalele cinci aspecte 
inovatoare de proces prezente în bunele practici 
selectate, indicând corespondenţa cu fiecare proiect şi 
explicând în fişele de sinteză "conţinutul" inovaţiei.  
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TTaabb..  22  AAssppeeccttee  iinnoovvaattiivvee  ddee  pprroocceess  

nn..  PPrrooiieecctt  Experimentarea 
instrumentelor de 
integrare asistată 
pe piaţa muncii  

Participarea 
activă a 
beneficiarilor şi 
a altor subiecţi 
(context de 
lucru, referenţi 
instituţionali) 

Analiza 
nevoilor 
subiective ale 
destinatarilor 
în raport cu 
contextul 
social şi 
teritorial  

Practici de 
integrare între 
politicile 
sociale, de 
formare şi de 
muncă  

Instrumente pentru 
dezvoltarea 
antreprenoriatului/ 
Promovarea 
responsabilităţii 
sociale între 
firmele locale 

Proiectare 
bazată pe 
competenţe/ 
Modele 
informale de 
învăţare  

Pag 

11  PPooiinntt  xx          6677 

22  TTeessii  xx            7700  

33  CCaarrtteessiioo    xx          7722  

44  CCooaasstt    xx          7755  

55  NNeett  ssoocciiaalliittyy          xx        7788  

66  CCooss        xx      8800  

77  IInnttrraa    xx          8822  

88  PPeeggaassoo    xx          8844  

99  SSaalliiss        xx      8866  

1100  SSoollaarriiss          xx    8888  

1111  SSffiiddee            xx  9900  
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1122  TTaasskk  ffoorrccee        xx      9922  

1133  IInntteeggrraa      xx        9944  

1144  ÎÎnncchhiissooaarree  şşii  
ssoocciieettaattee  

xx            9966  

1155  SSttrreeeettss        xx      9999  

1166  CCoorraa  AArrtt..66            xx  110022  

1177  RRjjuusscciirree        xx      110044  

1188  OOddeeaa        xx      110066  

1199  NNeettwwoorrkk  xx            110099  

2200  SSoollee    xx          111111  

2211  RReellaaiiss      xx        111133  

2222  CChhaannccee        xx      111155  

2233  OObbiieeccttiivv  
MMuunnccăă  

xx            111177  

2244  GGrruuppuurrii  îînn  
ffoorrmmaarree  

          xx  111199  

2255  LLaabboorriiss  xx            112211  

2266  SSoonnaarr      xx        112244  
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Elementele de proces din proiectele evidenţiate îşi 
concentrează adesea atenţia pe intervenţia care 
urmează după iesirea beneficiarilor din închisoare, la 
sfârşitul executării pedepsei sau care urmăreşte 
tranziţia de la închisoare la diferite măsuri alternative 
de detenţie. Acest moment este crucial nu numai 
pentru calitatea programelor de incluziune socială, ci 
chiar mai devreme, pentru însăşi începerea proceselor 
de incluziune.  
Dezvoltarea deplină a posibilităţilor inclusive ale fazelor 
de după ieşirea din penitenciar şi a formelor alternative 
de detenţie serveşte, de asemenea, pentru a ghida 
politicile şi serviciile aferente perioadei petrecute în 
închisoare şi măsurile de reabilitare în interiorul 
închisorii. De fapt, riscurile de discriminare la ieşirea 
din închisoare se multiplică, dacă perioada de detenţie 
nu a fost deja orientată către reintegrare.  
Mai mult decât atât, obiectivului reabilitării sociale a 
persoanei supuse măsurilor penale este acela de a 
promova rolul activ al persoanei, contribuind la 
distanţarea netă de logica asistenţei acordate 
categoriilor defavorizate, care şi-a demonstrat 
eficacitatea limitată faţă de realizarea obiectivului de 
incluziune socială. Această schimbare de optică 
implică, după cum s-a menţionat deja, faptul că 
parcursul de reintegrare nu poate fi conceput ca un 
model standardizat care se aplică în aceeaşi formă în 
toate cazurile, ci, din contră, ca un parcurs flexibil şi 
personalizat, care nu este programat definitiv de la 
inceput, ci este supus unei reconstruiri continue pe 
parcurs, până la atingerea obiectivului general de 
reintegrare pe piaţa muncii.  
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În acest cadru fundamental au fost activate sinergii 
între răspunsurile publice şi private. Experimentele şi 
bunele practici iniţiate de către operatori sau structuri 
teritoriale, ilustrate în această lucrare, sunt un 
patrimoniu de experienţe care merită să fie cunoscute 
şi valorificate. Trebuie stimulată, în primul rând, crearea 
de reţele teritoriale integrate, între public şi privat şi 
între privaţi, care să lucreze împreună pentru a finaliza 
parcursuri care să însoţească persoanele defavorizate 
până la ocuparea şi integrarea socială deplină. Intuitiile 
subiecţilor din sectorul non-profit şi din sectorul social, 
de multe ori mai sensibili la anumite cazuri 
dezavantajate şi mai agili pe teritoriu, se pot conecta în 
mod constructiv la sarcinile şi funcţiile structurilor 
publice de ocupare, dar este esenţial să se 
construiască o relaţie armonioasă şi paritară, bazată pe 
respect reciproc, sinergică si nu cristalizată, capabilă 
de a proiecta soluţii inovatoare, datorită specificului 
diferiţilor actori, în măsură să modeleze activităţile în 
funcţie de analiza atentă a nevoilor si oportunităţilor. 
 

    



 

 

36 

    FFiişşee  ddee  ssiinntteezzăă    
  
  
PPOOIINNTT  ––  PPoossssiibbllee  IInntteeggrraattiioonn  

Promovarea unui sistem de acţiuni "verticale", specifice 
pentru a creşte oportunităţile de integrare socială şi 
profesională a persoanelor dezavantajate, şi de acţiuni 
"orizontale" care constituie o gamă de servicii comune 
concentrate pe: orientare profesională, bilanţ de 
competenţe, mediere cerere-ofertă de formare, mediere 
cerere-ofertă de muncă, asigurarea calităţii şi evaluarea 
impactului; apărarea “structurală” a egalităţii de şanse.  
Pentru deţinuţi se remarcă, în special, introducerea 
protocolului de bilanţ de competenţe şi orientare 
profesională pentru iniţierea formării şi/ sau ocupare.  
  
  
TTEESSII  --  TTeellee  sseerrvviicciiii  iinntteeggrraattee  ddee  ooccuuppaarree  
 
Acţiuni care vizează testarea de modele noi de 
reintegrare socială şi în muncă, deja din interiorul 
închisorii, şi promovarea de intervenţii, inclusiv cu 
sprijinul unor măsuri alternative de detenţie. A fost 
desfăşurată o cercetare pentru a cunoaşte canalele 
preferate de recrutare folosite de către firme pentru 
personal cu competenţe similare cu cele exprimate de 
populatia din penitenciare şi pentru a identifica 
elementele cele mai adecvate pentru a stimula 
angajatorii să angajeze persoane cu experienţe de 
detenţie (stimulente economice sau scutiri fiscale, 
servicii de tutorat şi sprijin pentru angajat şi/ sau 
firmă...). A urmat o acţiune de acompaniament social, şi 
anume încadrarea în muncă a fost însoţită de suport 
social complet, prin luarea în grijă a unui număr definit 
de beneficiari (10 deţinuţi, aproape de încheierea 
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executării pedepsei), de la căutarea unei locuinţe la 
medierea familială, la soluţionarea problemelor pe 
termen scurt şi la elaborarea unui proiect pe termen 
lung.  
Parcursul de tutorat şi acompaniament începe în 
Institutul penitenciar (de la Bollate) şi continuă după 
eliberare.  
  

  
CCAARR..TTEE..SS..II..OO..  ––  ÎÎnncchhiissooaarree  şşii  tteerriittoorriiuu,,  ssiisstteemmee  
ooppeerraattiivvee  iinntteeggrraattee    
  
Un parcurs de implicare a beneficiarilor finali numit 
"Preludiu etic pentru a acţiona responsabil (PEAR)”, 
care constă în activitatea de recunoaştere concertată a 
valorilor şi principiilor pe care se bazează parcursurile 
de stagiatură şi plasare. PEAR prevede o activitate de 
bilanţ al responsabilităţilor (BDR) care constă în 
explicitarea obiectivelor, scopurilor şi rezultatelor pe 
care intenţionează să le atingă, prin plasarea în muncă. 
BDR are ca moment central stabilirea unui contract etic 
extins (CEA) între diferiţii actori implicaţi: beneficiari, 
mediul de lucru în diversele sale forme, reprezentanţi 
instituţionali şi profesionişti implicaţi în activităţile de 
orientare profesională, de formare şi suport. 
Etapele identificate sunt: Interviu de primire şi filtru de 
diagnosticare – Elaborare concertată a proiectului de 
intervenţie şi suport social şi profesional – Identificarea 
firmei şi plasare prin angajare sau stagiu de lucru – 
Găsirea unei locuinţe - Sprijin pentru plata chiriei şi/ sau 
utilităţilor – Apropierea de locul de reşedinţă - 
Reîntregirea familiei. 
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CCooaasstt  RReevviittaalliizzaattiioonn  
  
Sensibilizarea întreprinderilor şi a angajatorilor de pe 
teritoriul toscan, inclusiv actualizarea datelor privind 
piaţa forţei de muncă. A urmat formarea unor tutori 
(aproximativ 20) pentru a lucra în parcursuri individuale 
de formare/ muncă şi de căutare de firme care doresc 
să colaboreze în cadrul proiectului.  
Tutorii formati anterior, cu sprijinul serviciilor de muncă 
şi a reţelei Centrelor de ocupare a forţei de muncă, au 
identificat şi au susţinut deţinuţii potriviţi pentru a fi 
plasaţi în muncă experimental. Pentru imigranţi s-a 
experimentat crearea de întreprinderi, în timp ce pentru 
ceilalţi s-a preferat plasarea ca lucrători angajaţi. 
  

  
NNeett  SSoocciiaalliittyy    
 
Proiectul este alcătuit dintr-o serie de macro-faze şi 
activităţi: diseminarea oportunităţilor de a participa la 
proiect, colectarea şi distribuirea de informaţii, prima 
selecţie a participanţilor. 
Dezvoltarea economiei sociale în sprijinul creării unei 
Reţele Permanente pentru definirea de strategii de 
dezvoltare a unor acţiuni concertate de programare 
adresate sectorului non-profit. În special, incubatorul de 
întreprinderi sociale ca spaţiu dotat pentru a găzdui noi 
întreprinderi sociale (pentru o perioadă de doi ani) şi 
pentru a oferi servicii de suport şi consultanţă, de start-
up şi de formare a operatorilor.  
Formare, care vizează identificarea nevoilor şi 
orientarea profesională, care va permite beneficiarilor 
să aleagă în mod conştient propriile parcursuri de 
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învăţare, formare şi muncă. În special, formare tehnică 
specializată şi formare în management. 
Dezvoltarea unei culturi de Sistem, cu organizarea de 
seminarii de sensibilizare cu privire la noile politici de 
combatere a discriminării în ocuparea forţei de muncă; 
focus grupuri pentru a identifica tipare comune de 
acţiune pentru intrarea în muncă a persoanelor supuse 
discriminării şi atelier de informare a protagoniştilor 
economiei sociale.  
  

  
CC..OO..SS..  ––  OOppoorrttuunniittăăţţii  ccoonnccrreettee  şşii  SSeerrvviicciiii  ppeennttrruu  ddeeţţiinnuuţţii  
şşii  ffooşşttii  ddeeţţiinnuuţţii    
  
Promovarea integrării sociale şi în muncă a deţinuţilor şi 
foştilor deţinuţi, oferind o combinaţie de mai multe 
acţiuni, care au urmărit scopul ambiţios de a căuta 
soluţii eficiente pentru dificultăţile de ocupare 
considerabile a celor care “reintră în societate”. Întreaga 
structură a proiectului a fost împărţită în patru etape 
macro:  
- Crearea unui site web pentru împărtăşirea şi schimbul 
de informaţii, experienţe şi bune practici; 
- Analiza nevoilor şi disconfortului pentru a identifica 
nevoile de formare şi de ocupare ale persoanelor care 
trăiesc în condiţii de detenţie şi ale foştilor deţinuţi;  
- Activităţi de orientare, formare şi acompaniament în 
muncă, cu intentia de a construi parcursuri eficiente de 
muncă, pornind de la nevoile reale ale utilizatorului şi 
de la cerinţele sectorului de producţie;  
- Proiect personal autoconstruit, în vederea încadrării în 
muncă, sub îndrumarea atentă a consilierului de 
orientare, astfel încât parcursul propus să fie rezultatul 
nivelului mare de autoconştientizare a utilizatorului. 
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IINNTTRRAA  ––  AAccţţiiuunnii  iinntteeggrraattee  ppeennttrruu  ttrraannzziiţţiiaa  llaa  mmuunnccăă  aa  
ddeeţţiinnuuţţiilloorr  şşii  ffooşşttiilloorr  ddeeţţiinnuuţţii    
 
Promovarea şanselor de angajare a autorilor de 
infracţiuni, acţionând asupra sistemului de actori publici 
şi privaţi care sunt implicaţi, sub diferite forme, în 
reintegrarea lor socială şi profesională. 
În fiecare dintre provinciile partenere a fost activat un 
"Grup de lucru Închisoare-Teritoriu la nivel provincial”, 
care reuneşte actori-cheie de la nivel local şi este 
implicat în planificarea de activităţi experimentale. 
"Grupurile de lucru" sunt concepute ca un instrument de 
politică activă a autorităţilor locale partenere şi este 
"locul" de consultare cu privire la politicile şi intervenţiile 
pentru angajarea autorilor de infracţiuni. Alături de 
dezvoltarea unor instrumente pentru munca în reţea 
(Grupuri de lucru), au fost dezvoltate şi aplicate ghiduri 
procedurale şi instrumente operative pentru pregătirea, 
furnizarea şi monitorizarea principalelor tipuri de servicii 
în următoarele domenii: a) informare şi orientare b) 
formare profesională; c) sprijin pentru integrare în 
muncă.  
  

  
PPEEGGAASSOO  ––  PPrroocceessee  pplluurraallee  ddee  rreetteeaa  ppeennttrruu  iinncclluuzziiuunneeaa  
ddeeţţiinnuuţţiilloorr  
  
Implementarea politicilor locale de guvernare 
(identificarea şi diferenţierea strategiilor între funcţia 
politico-instituţională şi funcţia tehnică); promovarea 
unei participări mai mari/ mai bune a "societăţii civile 
organizate" (prin activarea unor spaţii reale cu o funcţie 
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consultativă); instrumente de măsurare şi evaluare 
pentru a îmbunătăţi coerenţa procesului global, de la 
programare la managementul de proiecte/ de afaceri pe 
teritoriu (în contextul Planurilor Zonale). 
Accesul la ocupare şi la firme a fost iniţiat prin 
promovarea unităţilor de producţie în interiorul închisorii 
şi pregătirea unor "punţi" pentru integrarea ulterioară pe 
piaţa muncii: un cerc virtuos între firme de profit, non-
profit, responsabilitate socială, Servicii de ocupare a 
forţei de muncă şi Agenţiile de muncă (acces la locul de 
muncă prin intermediul procedurilor "on the job"), şi 
dispozitivele prevăzute de Legea Regională 17/05. 
O acţiune importantă a fost realizată în "comunicarea 
socială", valorificând şi diseminând iniţiativele 
promovate de diferite teritorii. 
  

  
SS..AA..LL..II..SS..  ––  SSeerrvviicciiii  ppeennttrruu  AAuuttoonnoommiiee,,  MMuunnccăă  şşii  
IInncclluuzziiuunnee  SSoocciiaallăă  

  
O serie de activităţi integrate care vizează testarea unui 
model de integrare socială şi de ocupare a foştilor 
detinuti si a deţinuţilor în execuţie penală externă. 
Cu privire la beneficiarii finali, proiectul a implicat 
pregătirea unui parcurs de acompaniament 
individualizat pentru integrare, care a permis accesul 
beneficiarului la un set de servicii, în primul rând pentru 
angajare, şi care l-a condus până la realizarea unei 
experienţe de lucru într-o firmă de producţie (formare 
tehnică într-o firmă, cu îndrumare). 
Odată încheiate orientarea şi formarea în clasă, 
utilizatorilor li s-au oferit două tipuri de parcurs, unul 
pentru angajaţi şi unul pentru deschiderea unei afaceri. 
În plus, parcursul de acompaniament a prevăzut o 
acţiune de stabilizare la locul de muncă, servicii pentru 
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locuinţe şi sprijin pentru acces la alte servicii oferite de 
reţeaua teritorială de actori, toate acestea fiind oferite în 
cadrul relaţiilor de cooperare construite prin acţiunile 
pregătitoare. 
  

  
SS..OO..LLAA..RRII..SS  ––  SSeerrvviicciiii  ddee  OOrriieennttaarree,,  MMuunnccăă  aauuttoonnoommăă,,  
RReeaabbiilliittaarree,,  ccaatteeggoorriiii  ddeezzaavvaannttaajjaattee    
 
A fost definit un model de intervenţie privind integrarea 
în muncă a persoanelor defavorizate, printr-un parcurs 
de auto-ocupare, în principal bazat pe integrarea şi 
consolidarea sistemului de asistenţă existent, cu 
referire la următoarele componente: 
- servicii de sănătate şi asistenţă socială pentru 
reabilitare socială şi ocupare;  
- cooperarea socială în rolul său de canal privilegiat 
pentru reintegrarea în muncă a persoanelor 
dezavantajate; 
- asociaţiile voluntarilor sociali şi asociaţii ale 
reprezentanţilor beneficiarilor;  
- structuri de formare profesională şi de furnizare de 
servicii de consultanţă pentru crearea de întreprinderi.  
S-au creat condiţiile necesare pentru testarea 
modelului, şi anume informarea operatorilor implicaţi în 
experimentare. Proiectul are ca scop pregătirea şi 
acompaniamentul unei noi ocupaţii, cea de mentor, prin 
încadrarea în muncă a persoanelor ex-dezavantajate 
care au implementat deja cu succes deschiderea unei 
afaceri.  
O etapă importantă a implicat testarea, la nivel teritorial, 
a modelului de Reţea de Servicii pentru Auto-ocuparea 
Persoanelor Defavorizate. Această reţea se compune 
din mai multe niveluri cu diferite funcţii: servicii de 
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asistenţă publice şi private în sprijinul auto-ocupării; 
birouri de primire, informare şi orientare; furnizarea de 
servicii de acompaniament (tutore, mentor), precum şi 
consultanţă pentru ocupare. 
În această fază, o importanţă deosebită a fost acordată 
diferenţelor de gen, atât în termeni de orientare 
antreprenorială (prezenţă dublă muncă-familie), cât şi la 
nivel de acompaniament în parcursurile de auto-
ocupare (accesul la facilităţi de finanţare în temeiul 
Legii 215 / 92).  
  

  
SS..FF..II..DD..EE..  --  SSiisstteemm  IInntteeggrraatt  ddee  FFoorrmmaarree  ppeennttrruu  DDeeţţiinnuuţţii  
 
Activităţile proiectului au implicat Direcţia Regională 
pentru Administrarea Penitenciarelor din Lazio şi 13 
Direcţii penitenciare. 
Au fost desfăşurate mai multe activităţi de formare, care 
acoperă următoarele parcursuri profesionale:  
- Angajat patiserie pentru producerea de biscuiti de 
patiserie, cu intervenţii de valorificare a produselor 
tipice locale 
- Angajat pentru realizarea de produse de patiserie 
proaspete 
- Pizzar 
- Operator informatician  
- Grădinar  
- Tehnician cultura plantelor  
- Electrician de radio şi televiziune  
- Zugrav 
- Actor 
- Instalator ferestre 
- Operator prelucrarea lemnului 
- Faianţar 
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Oferta profesională a fost completată cu activarea de 
cursuri de instruire scurte pentru îmbunătăţirea 
competenţelor de bază (alfabetizare informatică, 
Decretul-lege 81/2008, alfabetizare lingvistică pentru 
străini) şi transversale (Video-teatru-viaţă).  
În cele din urmă, este demnă de remarcat realizarea de 
stagii de formare şi plasarea în muncă a deţinuţilor şi 
foştilor deţinuţi cu scopul dobândirii de competenţe 
specifice; au fost realizate 58 de stagii în 58 de unităţi 
de producţie şi comerciale în afara închisorii.  

  

  
TTAASSKK  FFOORRCCEE  SSPPII  
  
Prin proiect au fost realizate mai multe activităţi, 
organizate în 5 faze macro: definirea hărţii de 
oportunităţi; transferul metodologiilor de organizare; 
consiliere pentru ocupare; asistenţă pentru întreprinderi; 
promovarea activităţilor.  
Harta oportunităţilor reprezintă un ghid de informaţii 
privind reintegrarea deţinuţilor, privind politicile active 
de ocupare şi instrumentele care facilitează auto-
ocuparea şi angajarea deţinuţilor. 
Această hartă este un ghid, practic si usor de citit, nu 
numai pentru Serviciile publice de ocupare, care ar 
trebui să îndrume persoanele defavorizate către 
reintegrarea în muncă, ci şi pentru angajatori.  
În acest sens au fost organizate cursuri de formare 
pentru utilizarea Bazei de date profesionale a 
deţinuţilor, o bază de date cu caracteristicile 
profesionale ale deţinuţilor şi ale persoanelor care 
urmează măsuri alternative.  
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OOCCCCUUPPAAZZIIOONNEE  IINNTTEEGGRRAA  SSOOCCIIAALL  BBEETT  ––  PPaarrccuurrssuurrii  
ddee  rreeiinntteeggrraarree  ssoocciiaallăă  şşii  pprrooffeessiioonnaallăă  aa  ddeeţţiinnuuţţiilloorr    
 
Este un model de intervenţie pe un grup de destinatari 
finali (operatori din sectorul non profit) bazat pe 
acompaniament şi tutorat din partea unor consultanţi.  
Domeniul de intervenţie s-a bazat pe proiectarea de 
cursuri personalizate, definirea instrumentelor şi 
metodologiilor, testarea intermediară şi finală a 
modalităţilor de transferabilitate a modelului şi a 
eficacităţii acestuia.  
În special: studii şi cercetări pentru a reconstrui o 
fotografie a sectorului productiv şi social de pe teritoriu; 
formare prin "grupuri de lucru", "munca de proiect" şi 
"studii de caz" pentru identificarea caracteristicilor 
utilizatorilor; conştientizare/ sensibilizare prin întâlniri şi 
seminarii de formare care vizează: partenerii sociali, 
angajatorii, funcţionarii publici şi actorii instituţionali; 
activităţi de schimb între diferiţii actori sociali prin 
crearea de grupuri de lucru între interlocutori din diferite 
medii şi formare comună a formatorilor şi personalului. 
  

  
ÎÎNNCCHHIISSOOAARREE  &&  SSOOCCIIEETTAATTEE  ––  EExxppeerriimmeennttaarreeaa  
rreeţţeelleelloorr  llooccaallee  ppeennttrruu  iinntteeggrraarreeaa  ssoocciiaallăă  şşii  pprrooffeessiioonnaallăă  
aa  ddeeţţiinnuuţţiilloorr  şşii  ffooşşttiilloorr  ddeeţţiinnuuţţii    
  
Ideea urmărită este aceea de a integra, în mod 
permanent, o serie de acţiuni adresate deţinuţilor care 
sunt aproape de eliberarea din închisoare sau de 
eliberarea condiţionată, pentru a facilita orientarea 
profesională şi cautarea de oportunităţi de angajare.  
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Grupul de referinţă al proiectului este o echipă extinsă 
de operatori (experţi în formare, operatori din 
penitenciare direcţia educaţională, personalul din cadrul 
Direcţiei Penitenciarelor, responsabili de Politici Sociale 
ai municipiilor, etc.); a urmat o muncă de teren pentru 
cercetarea experienţelor de formare şi de plasare în 
muncă realizate (în ultimii 10 ani), cu scopul de a 
detalia şi evalua caracteristicile calitative şi cantitative 
ale acţiunilor pozitive deja implementate pe teritoriu. 
Toate bunele practici sunt clasificate şi sistematizate 
într-o bază de date privind "cazurile de excelenţă", care 
documentează toate aspectele legate de proiectare şi 
realizare utile pentru difuzarea lor.  
Se trece la faza de raţionalizare şi sistematizare a 
reţelei stabile teritoriale publico-private care favorizează 
dezvoltarea unor parcursuri de integrare socială şi 
profesională, preluând rezultatele cercetării pe teren a 
experienţelor pozitive.  
Înainte de parcursurile de integrare, se efectuează 
analiza competenţelor profesionale ale deţinuţilor care 
sunt în regim judiciar, din care să rezulte posibilitatea 
de a beneficia de parcursuri alternative de reintegrare 
socială şi profesională.  
Odată identificaţi deţinuţii care se apropie de eliberarea 
din închisoare sau de eliberarea condiţionată, se 
realizează interviuri individuale de orientare şi pentru 
realizarea bilanţului de competenţe, se pregătesc stagii 
de formare adaptate nevoilor ambelor părţi.  
Stagiile de formare prin care s-a realizat integrarea in 
munca a deţinuţilor au fost proiectate în comun de către 
operatorii din diferitele structuri ale reţelei teritoriale.  
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SS..TT..RR..EE..EE..TT..SS..  --  SSiisstteemm  TTeerriittoorriiaall  ppeennttrruu  RReeiinntteeggrraarree  şşii  
PPrrootteeccţţiiee  SSoocciiaallăă  
  
Strategia generală a sistemului STREETS este aceea 
de a conecta permanent sectoarele productive cu 
serviciile publice sociale şi reţeaua de protecţie socială 
şi acompaniament, de formare şi educaţie, prin crearea 
de organisme comune şi integrate de acţiuni şi servicii, 
în favoarea grupurilor ţintă expuse riscului de 
excluziune.  
Această strategie este urmărită prin activarea în Sistem 
a unor centre şi instrumente pentru a facilita 
mobilizarea teritorială a tuturor actorilor publici şi privati 
şi care, din punct de vedere operaţional, sunt 
identificate în 3 macro-activităţi:  
- Agenţia intercomunală de incluziune socială, în 
calitate de legătură esenţială între intervenţiile sociale şi 
de ocupare; 
- Observatorul nevoilor şi ofertei de locuri de muncă, 
fiind în acelaşi timp şi instrument de testare pentru 
identificarea de soluţii concrete care trebuie adoptate 
pentru facilitarea accesului şi apropierii subiecţilor 
dezavantajaţi de piaţa forţei de muncă; 
- Laborator de formare profesională, cu sarcina de a 
coordona activităţile de formare flexibile şi 
individualizate, pentru a promova şi superviza 
iniţiativele experimentale de formare la locul de muncă, 
de mentorat şi tele-muncă, legate de contractele de 
plasare.  
STREETS a promovat o campanie de aderare pentru 
întreprinderile care doresc să activeze parcursuri de 
responsabilitate socială, inclusiv pentru a promova 
bune practici în procesul de recrutare. 
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CCOORRAA  AARRTT..66  ––  ÎÎnnccrreeddiinnţţaarreeaa  ddee  aaccttiivviittăăţţii  ddee  
ccoonnssuullttaannţţăă  îînn  ffaavvooaarreeaa  sseerrvviicciiiilloorr  ppuubblliiccee  îînn  vveeddeerreeaa  
iinntteeggrrăărriiii  pprrooffeessiioonnaallee  aa  ddeeţţiinnuuţţiilloorr    
  
Acţiune a politicii active de ocupare adresată 
categoriilor vulnerabile şi dezavantajate, cu scopul de a 
crea o reţea între organizaţiile non profit, agentiile 
guvernamentale şi instituţiile publice implicate în sector; 
dezvoltarea unei reţele operative locale internă şi 
externă închisorii; identificarea de metodologii de 
orientare profesională şi instrumente comune pentru a 
promova reintegrarea socială şi profesională a 
deţinuţilor; realizarea de activităţi de mentorat pentru 
deţinuţii în căutare de oportunităţi coerente de muncă şi 
de formare; informarea şi sensibilizarea angajatorilor cu 
privire la problema în sine şi la Legea 193/2000. 
A fost creat un plan de afaceri pentru dezvoltarea 
culturilor agricole de şofran în interiorul penitenciarului 
Ranza şi a fost pregătit planul definitiv de start up 
pentru începerea activităţilor de producţie a şofranului. 
Oportunitatile de angajare s-au concretizat prin 
utilizarea deţinuţilor ca lucrători, după ce au fost formaţi 
corespunzător printr-un curs de 300 de ore finanţat prin 
FSE de Administraţia provinciei. 
  

  
RR..JJ..UUSSCC..II..RR..EE..  ––  RReeccaalliiffiiccaarree  llaa  llooccuull  ddee  mmuunnccăă  ppeennttrruu  
iinntteeggrraarreeaa  lleeggaallăă  îînn  mmuunnccăă    
  
Proiectul a fost împărţit în principal în următoarele faze: 
1) cercetare / acţiune privind costumele de teatru;  
2) formare personalizată pe competenţe şi roluri; 
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3) consiliere şi acompaniament; 
4) dezvoltarea de întreprinderi simulate de formare 

(IFS); 
5) promovare şi auto-promovare; 
6) implicarea întreprinderilor şi a partenerilor. 
Pentru a facilita angajarea subiecţilor, proiectul a 
propus o intervenţie compusă care a implicat, pe lângă 
beneficiarii finali, şi întreprinderi şi operatori ai 
diverselor servicii pentru deţinute. Planul de intervenţie 
s-a bazat pe două aspecte. Primul vizează facilitarea 
intrării pe piaţa muncii prin dezvoltarea competenţelor 
de bază, transversale şi tehnico-profesionale legate de 
industria modei, astfel încât să permită începerea unui 
raport de muncă, de auto-ocupare sau crearea de 
cooperative. Pentru cel de-al doilea aspect, strategia 
adoptată a fost de a identifica în crearea costumelor de 
artă mediul ideal de lucru pentru deţinutele din Venezia. 
Identificarea acestei nişe de producţie a fost foarte 
semnificativă pentru închisoarea Giudecca, deoarece 
Institutul penal se află într-un context local puternic 
motivat să sprijine cercetarea costumelor de artă. 
Pentru operatori, în schimb, orientările se bazează pe 
implementarea de iniţiative de cercetare/ acţiune sau 
formare/ intervenţie, cu scopul de a depăşi conceptul de 
actualizare tradiţională. 
  

  
OO..DD..EE..AA..  ––  OOppoorrttuunniittăăţţii  DDrreeppttuurrii  EEggaalliittaattee  AAbbiilliittăăţţii  
  
Linia de acţiune identificată prevede organizarea 
parteneriatului ca loc de stabilire în comun a 
intervenţiilor pentru Agenţia provincială de ocupare a 
forţei de muncă. 
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Zonele operaţionale care alcătuiesc agenţia sunt: 
cercetare şi prelucrarea datelor, monitorizare şi 
evaluare, parcursuri de formare, acţiuni transnaţionale, 
dezvoltare locală, experimentare si plasare în muncă. 
Agenţia este formată din unităţi teritoriale, municipale şi 
supra-municipale. În unităţile teritoriale ale agenţiei 
lucrează tutori longitudinali, pregătiţi printr-un curs de 
instruire special prevăzut de proiect: aceştia sunt 
profesionişti ai sistemului, care pot mobiliza resursele 
latente din comunitate, creând condiţiile necesare astfel 
încât comunitatea însăşi să poată schimba 
comportamentul şi atitudinea în competenţe şi 
disponibilitate. Unităţile teritoriale, animate de tutori, au 
rol de catalizator pentru reţeaua organizaţiilor partenere 
din Odea, structurate în unităţi operaţionale ale 
proiectului.  
Agenţia provincială astfel organizată realizează 
Observatorul Permanent pentru Ocuparea forţei de 
muncă, ce are ca scop identificarea indicatorilor utili 
pentru o lectură corectă a fenomenelor care generează 
discriminarea categoriilor defavorizate pe piaţa muncii, 
şi monitorizarea celor mai bune practici care generează 
parcursuri de integrare reală. Observatorul este, 
aşadar, un sistem dinamic, capabil să colecteze 
informaţii/ nevoi şi să le transforme în programe şi 
planuri de acţiune. 
Prin datele colectate de Observator, nevoile pot fi citite 
şi canalizate în cercuri virtuoase pentru ocuparea forţei 
de muncă. Intervenţiile proiectate vin în sprijinul 
Planurilor Zonale ale municipiilor care fac parte din 
parteneriat.  
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RReeţţeeaa  ppeennttrruu  iinntteeggrraarreeaa  ccaatteeggoorriiiilloorr  ddeezzaavvaannttaajjaattee  îînn  
zzoonnaa  mmeettrrooppoolliittaannăă  ttoossccaannăă  
  
Testarea unui sistem integrat (experimentarea celor mai 
bune practici) pentru a oferi răspunsuri la o serie de 
cerinţe ale integrării sociale şi profesionale:  
- intervenţie asupra problemei locuinţei, experimentând 
soluţii care variază de la ajutor financiar pentru a 
acoperi costurile de locuit până la posibilitatea de a 
crea structuri organizatorice de primire şi cazare iniţială; 
- îndepărtarea barierelor care restricţionează utilizatorii 
(reprezentare de sine care îi limitează şi îi descalifică în 
faţa unui potential angajator) şi creşterea competenţelor 
lor, specifice şi transversale; 
- dă utilizatorilor posibilitatea de a se integra în mod 
asistat într-un context social şi de a învăţa să se mişte 
în mod auto-determinat prin intervenţii asupra 
contextului social (acompaniament, tutorat social, 
cursuri pentru dobândirea de competenţe transversale 
culturale) şi subvenţii iniţiale (burse de muncă, sprijin 
pentru locuinţe etc). 
- Intervenţii experimentale (cursuri, intalniri, materiale 
de informare) pentru a reduce hartuirea si discriminarea 
directă de către angajator şi colegi; 
- dezvoltarea de acţiuni concertate pentru integrarea 
individuală, cu forme contractuale inclusiv noi, pentru a 
diminua problema muncii nedeclarate sau cel puţin 
parţial neregulate. 
Alte intervenţii au fost proiectate pentru a dobândi 
siguranţă personală, atât prin contextualizare socială, 
cât şi prin intervenţii de bilanţ de competenţe şi formare 
profesională (competenţe transversale culturale).  
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Scopul final este promovarea unei legături stabile între 
instrumentele de natură socială şi de asistenţă şi 
intervenţiile de politici de formare şi de muncă, precum 
şi completarea ofertei Centrelor de ocupare. 

  

  

  
SS..OO..LL..EE..  ––  SSiisstteemm  EExxcclluussiivv  ddee  OOrriieennttaarree  şşii  MMuunnccăă    
  
Procesul se concentrează pe două faze, prin implicarea 
directă a beneficiarilor intervenţiei. Prima fază este de 
cercetare/ acţiune pentru a recunoaşte cauzele şi 
procesele prin care ia naşterea starea de excluziune 
socială şi parcursurile individuale şi colective pentru 
emancipare. Urmează o fază de proiectare a sistemului 
provincial de incluziune prin definirea sistemului, cu 
participarea beneficiarilor înşişi, astfel încât să devină 
protagonişti responsabili şi eficienţi ai propriei integrări 
sau reintegrări sociale şi în muncă: operatorii / asistenţii 
vor fi la dispoziţia lor. 
În cele din urmă, o fază de parcursuri de emancipare şi 
integrare socială şi profesională adresată beneficiarilor, 
care prevede momente individuale şi momente de grup. 
Beneficiarii, cu ajutorul reprezentanţilor lor, vor participa 
cât mai mult posibil la alegeri şi la identificarea şi la 
realizarea activităţilor “Centrelor de iniţiative". 
 

  

  
RR..EE..LL..AA..II..SS..  --  RReeţţeellee  ppeennttrruu  MMuunnccăă  şşii  IInncclluuzziiuunnee  SSoocciiaallăă    
  
Modelul propus constă în crearea unui parcurs de 
integrare, înţeles ca un ansamblu structurat, organizat 
şi modular de resurse, oportunităţi şi servicii oferite 
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persoanelor. Destinatarii finali îşi pot construi un 
parcurs personalizat utilizând în mod flexibil etapele 
propuse în parcursul standard, conform nevoilor 
personale.  
Şi în acest caz, este necesar ca funcţiile de orientare 
profesională şi consiliere şi de sprijin personal şi social 
să însoţească şi să ghideze întregul parcurs de 
integrare. 
Parcursul standard, prin urmare, trebuie să fie înţeles 
mai degrabă ca un sistem care conţine parcursuri 
flexibile şi personalizate şi care asigură 
acompaniamentul necesar parcursurilor individuale: de 
motivare şi de sprijin personal şi social; de suport psiho-
pedagogic şi de dezvoltare personală; de competenţe 
specifice prin ateliere de formare; de suport de grup 
dedicat dezvoltării unui proiect atât personal cât şi 
profesional; de a consolida proiectul profesional şi a 
iniţia (re)socializarea în muncă; de a dezvolta 
competenţele profesionale necesare pentru anumite 
locuri de muncă; un proiect de muncă autonomă; 
consolidarea integrării realizate şi/ sau iniţierea unei 
afaceri. 
  

  
CCHHAANNCCEE  ––  PPaarrccuurrss  IInntteeggrraatt  ddee  oorriieennttaarree,,  ffoorrmmaarree  şşii  
aaccoommppaanniiaammeenntt  ppeennttrruu  iinntteeggrraarreeaa  pprrooffeessiioonnaallăă  aa  
ddeeţţiinnuuţţiilloorr    
 
Două activităţi importante au fost realizate prin proiect:  
- Informare şi orientare: aceasta faza s-a concentrat pe 
grupuri de 12-15 persoane din fiecare închisoare şi a 
fost organizată în: orientare motivaţională, bilanţ de 
competenţe, consiliere individuală, întâlniri tematice. 
Este o etapă preliminară de pregătire a intervenţilor de 
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formare, în care au fost implicaţi împreună personalul 
din penitenciare şi personalul din cadrul proiectului. 
Această fază s-a încheiat cu definirea destinatarilor 
pentru fiecare curs, selectaţi pe baza unor cerinţe 
obiective (tipul de condamnare, posibilitatea de a 
beneficia de măsuri alternative, etc.) şi subiective 
(interes şi apitudini exprimate de deţinuţi faţă de 
parcursurile de formare propuse). 
- Acompaniament pentru integrarea în muncă: sprijin 
pentru a facilita accesul la locul de muncă.  
  

  
OO  aalltteerrnnaattiivvăă::oobbiieeccttiivv  mmuunnccăă  
  
Proiectul a prevăzut lansarea a 5 burse de muncă 
(formare în situaţia de muncă) pentru dobândirea de 
competenţe în domeniile specifice ale cooperativelor 
sociale partenere din cadrul proiectului sau ale altor 
agenţii locale care şi-au manifestat disponibilitatea, fiind 
asistaţi la locul de muncă de personal specializat şi de 
un tutore. Această experienţă de "formare în situaţie" a 
condus la angajarea subiectului sau la angajarea lui de 
către terţi, pe baza competenţelor dobândite. 
 
  

  
GGrruuppuurrii  îînn  ffoorrmmaarree  ssoocciiaallăă  şşii  pprrooffeessiioonnaallăă    
  
Au fost organizate 11 cursuri de formare profesională 
pentru dobândirea de competenţe în materiile de bază 
ale diverselor cursuri, având în vedere specificul lor: 
informatică, aptitudini de gătit, zidărie, zugrăvit, etc., 
care permit participanţilor să "se formeze" în sectoare 
care nu sunt în prezent afectate de criză. 
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Fiecare curs a oferit un număr mare de ore dedicate 
tehnicilor de căutare activă a locurilor de muncă, 
gestionării relaţiilor la locul de muncă, egalităţii de 
şanse şi discriminării, siguranţei şi tehnicilor de prim 
ajutor; au urmărit, de asemenea, recuperarea, 
consolidarea şi dezvoltarea competenţelor de bază şi 
transversale utile pentru intrarea pe piaţa muncii şi 
eventuala păstrare a locului de muncă. 
  

  
LLAABB..OORR..II..SS  ––  LLAABBoorraattoorr  ppeennttrruu  OOrriieennttaarree  şşii  IInntteeggrraarreeaa  
SSoocciiaallăă  
  
Experimentarea unui model de intervenţie care vizează 
incluziunea socială a persoanelor supuse măsurilor 
penale şi care, pornind de la nevoile firmelor şi de la 
caracteristicile subiecţilor, a permis trasarea unui 
parcurs stabil de integrare în organigrama firmei.  
Modelul a fost realizat printr-un parcurs de orientare 
preliminară şi o activitate de formare de specialitate (pe 
baza sarcinilor pe care le-ar desfăşura beneficiarul în 
întreprindere) şi de dezvoltare a competenţelor 
transversale (interpersonale, comportamentale etc.). 
După aceea, a început faza de integrare în 
întreprindere cu o durată minimă de trei luni (stagiu) şi 
apoi de stabilizare, în cazul în care firma a fost 
mulţumită de munca desfăşurată. De-a lungul 
parcursului de integrare, beneficiarul a fost asistat de 
un tutore tehnic pus la dispoziţie de întreprindere şi de 
un tutore psiho-social, căruia i-a fost atribuită sarcina de 
a urmări parcursul şi de a oferi un contact extern firmei, 
în vederea depăşirii momentelor inevitabile de 
dificultate legate de complexitatea procesului. 
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Experimentarea acestui model de intervenţie ne-a 
permis să înţelegem că întreprinderile sunt disponibile 
să ia parte la provocarea incluziunii, cu condiţia să fie 
sprijinite în procesul de integrare. Peste 50% dintre 
companiile implicate au stabilizat beneficiarul încadrat 
prin proiect.    
 

        

SS..OO..NN..AA..RR..  SSiisstteemm  OOppeerraattiivv  ddee  NNeeggoocciieerree  şşii  AAccttiivvaarree  aa  
RReessuurrsseelloorr      
  
Experienţa realizată arată cum se pot construi proiecte 
individuale pentru integrarea in munca a persoanelor 
defavorizate (cu handicap, imigranţi, tineri care au 
abandonat şcoala, foşti deţinuţi, etc.) investind, în 
special, în ocupaţii de sistem care să asigure 
omogenitatea parcursului de incluziune. 
Ocupaţia importantă experimentată în cadrul proiectului 
este aceea a “Managerului de Caz” cu competenţe atât 
de proiectare, cât şi de tutore, şi în special, cu 
competenţe de relaţionare şi de mediere pentru a defini 
un proiect individual precis pentru fiecare beneficiar în 
parte.  
În cadrul proiectului au fost testat două modele: 
Serviciul de mediere a muncii şi Responsabilitatea 
Socială în politicile active de muncă, prin exemple 
concrete de avantaje reale ale integrării în muncă 
pentru persoane şi întreprinderi.  
Ocupaţia Managerului de Caz este susţinută de reţeaua 
politică, tehnică şi operativă a serviciilor sociale şi de 
asistenţă, prin operatorii specialişti din cadrul mai 
multor servicii de referinţă pentru subiecţii beneficiari.  
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În cadrul proiectului Sonar au fost instruiţi 9 Manageri 
de Caz, toţi de sex feminin, "regizori de caz" şi capabili 
să interacţioneze cu reţeaua formală a serviciilor şi cu 
reţeaua informală a beneficiarului. 
O atenţie deosebită este acordată rolului Centrelor de 
ocupare a forţei de muncă, Birourilor de muncă, 
Agenţiilor de formare, Asociaţiilor profesionale şi de 
afaceri. Ocupaţia Managerului de Caz  ocupă  un spatiu 
"natural", dacă este internă Centrelor de ocupare a 
forţei de muncă.  
Pentru a "recompensa" disponibilitatea întreprinderilor 
implicate, Provincia Novara a stabilit un Registru al 
întreprinderilor care au primit recunoaşterea pentru 
"Calitate Socială", în cadrul proiectului Sonar, 
întreprinderi care:  
- au testat modelul de "Case Management";  
- au identificat un Tutore din cadrul întreprinderii care 
comunică cu Managerul de Caz; 
- au participat la activităţi de recalificare a Tutorelui din 
cadrul întreprinderii;  
- au integrat în propria întreprindere, indiferent cu ce tip 
de contract, un beneficiar al Proiectului Sonar şi 
respectă prevederile legislaţiei privind angajarea 
obligatorie (Legea 68 din 1999).  
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      22..33  PPrrooiieecctteellee  iiddeennttiiffiiccaattee::  ttiippuurrii  ddee  aaccttiivviittăăţţii   

Intervenţiile puse în aplicare de proiectele identificate 
ca bune practici de reintegrare socială şi în muncă a 
deţinuţilor şi foştilor deţinuţi, sunt împărţite în principal 
în trei tipuri de acţiuni:  

- Oportunităţi de formare şi calificare profesională în 
interiorul şi în afara închisorii (formare);  

- Serviciu de informare, consiliere/ orientare 
profesională şi asistenţă tehnică pentru includerea şi 
reintegrarea deţinuţilor sau foştilor deţinuţi pe piaţa 
muncii sau în alte domenii conexe (orientare);  

- Identificarea oportunităţilor de muncă, 
acompaniament şi suport pentru încadrarea în 
muncă, birou de consultanţă, asistenţă pentru 
dezvoltarea planurilor de afaceri, îndrumare, 
evaluarea competenţelor (Servicii pentru persoane).  

Prin  ffoorrmmaarree se urmăreşte să se dezvolte autonomia 
persoanelor, capacitatea de planificare şi de auto-
învăţare continuă, care să-i permită persoanei 
dezvoltarea întregului său potenţial şi să încurajeze 
dobândirea obiceiului mental de deschidere la 
schimbare. Formarea este înţeleasă ca un element 
strategic aici, ţinând cont şi de faptul că majoritatea 
deţinuţilor are o rată foarte scăzută de şcolarizare, 
astfel încât poate interveni în sprijinul utilizatorilor 
pentru a le permite să dobândească şi/ sau să-şi 
adapteze cunoştinţele şi competenţele personale la 
cele mai ample şi variabile cerute pe piaţa forţei de 
muncă.  

Tipurile de parcursuri de formare recunoscute ca 
formare profesională, adică "acea formare care are ca 
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obiect dezvoltarea abilităţilor individuale, cunoştinţelor 
şi competenţelor necesare pentru exercitarea unei 
meserii" (definiţie UNESCO) includ intervenţii de pre-
calificare, calificare, recalificare, specializare şi 
actualizare realizate cu sisteme care utilizează 
metodologii de formare în clasă şi/ sau în contextul de 
lucru (stagii de lucru).  

CCoonnssiilliieerreeaa//  oorriieennttaarreeaa  pprrooffeessiioonnaallăă oferă de multe ori 
suport pentru alegerea eventualelor parcursuri de 
formare sau de muncă, pornind de la oportunităţile de 
muncă oferite chiar în închisori. Pentru a îmbunătăţi 
condiţiile de viaţă din interiorul închisorii şi pentru a 
facilita reabilitarea socială a deţinuţilor, legea prevede 
facilităţi fiscale pentru întreprinderile care angajează 
deţinuţi sau care efectuează activităţi de formare pentru 
ei10.  

SSeerrvviicciiiillee  ppeennttrruu  ppeerrssooaannee sunt servicii de 
acompaniament pentru integrarea în societate a foştilor 
deţinuţi şi reprezintă un răspuns bun dacă este 
prevăzut în mod continuu, şi nu pe termen scurt. Printre 
cele mai importante efecte ale încarcerării se 
evidenţiază pierderea rolului social şi familial, izolarea 
de propriul context de referinţă, pierderea locului de 
muncă (în cazul în care exista înainte de încarcerare), 
dificultăţi mai mari în implementarea unui parcurs de 
reintegrare în muncă. Serviciile pentru persoane 
reprezintă un răspuns continuu pentru a asigura 
compatibilitatea şi continuitatea procesului care face 
posibilă identificarea nevoilor, citirea şi înţelegerea 
cererii, disponibilitatea resurselor economice şi de 

                                                             

 10 Legea 407/1990. In special, deţinuţii intră în categorille defavorizate pe 
care cooperativele sociale sunt obligate să le angajeze în procent de 30%, 
beneficiind de facilităţi fiscale. 
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ocupare. Iniţiativele care pot fi întreprinse sunt: servicii 
de birou (primire, informare, etc.); servicii de îngrijire 
(bilanţ de competenţe, documentaţia necesară, etc.); 
servicii de tutorat (asistenţă, mediere, consiliere, 
evaluare periodică, etc.); servicii de lucru în reţea 
(relaţii cu angajatorii, cu birouri, sucursale, instituţii 
publice şi private, etc.); servicii de cercetare a 
resurselor economice, locuinţelor, etc.  

BBiillaannţţuull  ddee  ccoommppeetteennţţee este o activitate asociată 
serviciilor pentru persoane, deoarece este integrată 
acestora pentru realizarea alegerilor şi schimbărilor 
legate de viaţa profesională11. Obiectivul pe care şi-l 
propune este identificarea potenţialului şi a 
competenţelor care pot fi investite în elaborarea unui 
proiect individual de integrare profesională.  

Prin bilanţul de competenţe, subiectul dobândeşte 
capacitatea de autonomie şi de evaluarea a alegerilor 
pentru construirea propriului proiect de dezvoltare 
profesională. Parcursul bilanţului de competenţe este 
împărţit în mai multe etape şi cuprinde momente de 
reconstruire şi evaluare a competenţelor unei 
persoane, atât personale cât şi profesionale, cu 
posibilitatea unei analize de fezabilitate a proiectului.  

Etapele prin care se ajunge la bilanţul de competenţe 
prevăd, în esenţă, interviuri, chestionare de auto-
evaluare, aplicarea unor teste şi sesiuni de grup pentru 
analiza competenţelor psiho-sociale. 

 
  

                                                             

11 Amplu experimentată în Franţa, a devenit o practică şi în Italia începând cu 
reforma Centrelor de ocupare conf. Decretului legislativ nr.181/2000. 



 

 

61 

33..  OObbsseerrvvaaţţiiii  ffiinnaallee    
 
 
Într-o societate atât de complexă precum cea în care 
trăim, a vorbi despre muncă înseamnă abordarea unuia 
dintre cele mai importante aspecte din viata unei 
persoane. Fără nicio îndoială, munca ajută la 
determinarea statutului social al fiecărui individ.  
Muncim pentru a trăi, acesta este lucrul cel mai evident 
pentru majoritatea persoanelor şi nimeni nu se 
gândeşte să-l pună în discuţie. Munca reprezintă un 
factor puternic de creştere şi maturizare psihologică şi 
socială, deoarece contribuie la depăşirea unor forme 
de dependenţă faţă de alţii, în beneficiul unei relaţii 
adulte, caracterizată printr-o mai mare autonomie 
decizională şi mai bună conştientizare a rolului activ şi 
productiv.  
Totuşi, este mai complicat să ne gândim la muncă 
pentru cei privaţi de libertate, care se află în 
penitenciare sau execută o pedeapsă prin măsuri 
alternative la detenţie, sau care ies din închisoare la 
finalizarea executării penale.  
Există, de asemenea, problema reintegrării sociale 
după ieşirea din închisoare, ca parte a unui obiectiv 
mai mare. Dificultatea reintegrării sociale se datorează, 
în cele mai multe cazuri, lipsei unei reţele sociale care 
să poată descuraja sau împiedica acţiunile deviante. 
Această absenţă este agravată şi de perioade adesea 
lungi sau repetate petrecute în închisoare, sau de 
întoarcerea, după ieşirea din închisoare, la contextele 
vechi şi deviante de referinţă, şi, în sfârşit, de modul 
inadecvat de utilizare a serviciilor sociale locale. În 
plus, de multe ori la nivelul serviciilor locale, nu există 
practici stabilite, capabile să ajungă sistematic la toate 
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persoanele implicate în infracţiuni, implicându-le într-un 
parcurs de reintegrare codificat şi repetabil.  
Toate iniţiativele întreprinse s-au bazat pe convingerea 
că este necesar să se asigure reintegrarea socială şi 
profesională deplină şi a celor care, din diverse motive, 
au făcut greşeli, şi că scopul final al celor care lucrează 
în domeniul asistenţei sociale nu este de a asista 
persoanele, ci de a garanta integrarea lor socială şi 
economică deplină. Incluziunea socio-economică a 
autorilor de infracţiuni oferă o a doua şansă celor care 
au greşit şi, în acelaşi timp, asigură comunitatea 
împotriva riscului de recidivă. 
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AAnneexxee  11..FFiişşăă  ddee  iiddeennttiiffiiccaarree  aa  bbuunneeii  pprraaccttiiccii    
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1) DATE DE IDENTIFICARE A INSTITUŢIEI/ ORGANIZAŢIEI 
PROMOTOARE  
Denumire  
Adresa (Starda, nr.)  
Oraş  
Provincie  
Regiune  
Cod postal  
Telefon  
FAX  
e-mail  
 
TIPUL de instituţie/organizaţie promotoare 
Instituţie de Formare [ ] 
Centru de ocupare [ ] 
Centre de educatie si formare 
pentru adulţi - CTP 

[ ] 

Întreprindere [ ] 
Patronat [ ] 
Organizaţie non profit [ ] 
Sindicat [ ] 
Autoritate locală [ ] 
Autoritate Naţională [ ] 
Institut/Centru de cercetare [ ] 
Altele [ ] Specificaţi 
 
REFERENT bună practică 

Nume  
Prenume  
Calificare  
 
Disponibilitate pentru utilizarea materialelor privind buna practică  

 Nu [ ] 
 Da [ ] 

Disponibilitate de a furniza ulterioare detalii prin interviuri telefonice sau 
vizite la faţa locului  

 Nu [ ] 
 Da [ ] 

2) INFORMAŢII GENERALE 
 
Titlul experienţei   
Data de început  
Data de încheiere  
Probleme abordate  

 

Obiective 
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Scurtă descriere a proiectului/serviciului 

 

Sector de activitate: 
(selectaţi răspunsul potrivit)  
ACŢIUNI ADRESATE PERSOANELOR 

 Orientare profesională [ ] 
 Formare [ ] 
 Servicii pentru persoane (de ex. tutorat şi 

acompaniament pentru încadrarea în 
muncă, autoplasare, evaluare bilanţ de 
competenţe) 

[ ] 
 
 
specificaţi 

ACŢIUNI ADRESATE SISTEMELOR 
 Informare şi sensibilizare [ ] 
 Cercetare [ ] 
 Formare/ consultanţă operatori [ ] 
 Implicare angajatori [ ] 
 Dezvoltare de reţele teritoriale [ ] 

(altele - specificaţi)  
Destinatari ( selectaţi răspunsul potrivit ) 
Foşti- deţinuţi [ ] 
Deţinuţi  [ ] 
Deţinuţi in măsuri alternative [ ] 
Deţinuţi la sfârşitul executării pedepsei [ ] 
Minori autori di infracţiuni [ ] 
(altele - specificaţi) [ ] 
In ce sens poate fi considerată experienţa inovativă? 

 Descrieţi pe scurt aspectele inovative ale 
experinţei (spre ex. dezvoltarea de: noi 
ocupaţii, noi metodologii didactice, noi 
modele de organizare, noi servicii pe 
teritoriu, etc.) 

 

Experienţa a fost condusă în reţea? 
 Nu  [ ] 
 Dacă da, specificaţi memebrii reţelei şi 

activarea formalizată de acorduri/ 
protocoale  

 

Experienţa s-a bucurat de colaborarea altor instituţii/organizaţii? 
 Nu [ ] 
 Dacă da, specificaţi organizaţiile partenere 

şi activarea formalizată de acorduri/ 
protocoale/ convenţii 

 

Experienţa a dat naştere unor procese de schimbare şi/ sau dezvoltare în 
contextul de referinţă? 

 Nu [ ] 
 Dacă da, descrieţi pe scurt impactul 

asupra mediului, impactul social şi/ sau 
economic produs de experienţă 
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Rezultate atinse  
 Scurtă descriere a rezultatelor atinse şi a 

eventualelor abateri de la rezultatele 
aşteptate cu posibilele cauze  

 

Monitorizare şi evaluarea procesului  
 Chestionare intermediare de satisfacţie  [ ]  
 Chestionare finale de satisfacţie  [ ]  
 Întâlniri periodice (între conducătorii 

experienţei/ cu partenerii proiectului/ cu 
utilizatorii) 

[ ]  

 Observaţii pe teren (pentru colectarea de 
date calitative) 

[ ]  

 Gestionarea planului de lucru; gestionarea 
resurselor umane; gestionarea bugetului; 
etc. 

[ ]  

Altele (specificaţi)  
 
Scurtă descriere a punctelor forte care califică 
experienţa 

 

Puncte critice 
Scurtă descriere a punctelor critice care au 
condiţionat experienţa 

 

Surse de finanţare 
 niciuna [ ] 
 Legea Regională (specificaţi) [ ] 
 PON FSE  [ ] 
 PON FEDR  [ ] 
 POR [ ] 
 UE [ ] 
 (altele - specificaţi)  

3) PREZENTAREA PARCURSULUI DE FORMARE ADRESAT 
DESTINATARILOR FINALI (dacă a fost realizat) 
 
Sinteză 

 Scurtă sinteză a parcursului de formare, 
inclusiv a rezultatelor atinse şi a evaluării 
învăţării  

 

Motivaţii şi obiective 
 Scurtă descriere a problemelor şi a nevoilor 

de formare care au motivat intervenţia 
 

Tip de formare furnizată  
 Curs pentru obţinerea unei calificări [ ] 
 Curs de specializare [ ] 
 Formare on the job [ ] 
 E-learning [ ] 
 Formare cu eliberarea unui atestat de 

participare  
[ ] 

Altele(specificaţi)   
Zone de învăţare  

 Zona socio-economică [ ] 
 Zona ştiinţifică (matematică) [ ] 
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 Zona ştiinţifică (ştiinţe) [ ] 
 Zona limbajelor [ ] 
 Zona tehnologica [ ] 

Altele (specificaţi)  
Destinatari 

 Număr  
 Scurtă descriere a destinatarilor   

Structură şi metodologie 
 Scurtă descriere a fazelor de realizare a 

experienţei prin acţiunile principale, metoda 
de lucru şi instrumentele care au permis 
atingerea obiectivelor didactice 

 

Evaluarea învăţării    
 evaluare diagnostica (iniţială) [ ] 
 evaluare de formare (in itinere) [ ] 
 evaluare finală [ ] 
 probe structurate (adevărat/fals, de 

completat, cu alegeri multiple, etc.) 
[ ] 

 probe semi-structurate (project work, 
cercetări tematice, hărţi conceptuale, jurnal 
de bord, etc.) 

[ ] 

 (altele - specificaţi)  
Instituţia/ organizaţia poate continua experienţa de formare?  

 Nu [ ] 
 Dacă da, cum?  

Au fost verificate rezultatele formării realizate în cadrul experienţei 
asupra utilizatorilor? 

 Nu [ ] 
 Da, prin parcursuri de studiu/ de formare/ de 

lucru întreprinse de utilizatori în urma 
experienţei  

[ ] 

 (altele - specificaţi)  
Intervenţia de formare a fost repropusă în alte contexte?   

 Nu [ ] 
 Da, transferul a avut deja loc  [ ] (specificaţi) 
 Da, transferul este în curs  [ ] (specificaţi) 

Materiale produse 
 Enumeraţi tipul de materiale produse în 

urma experienţei: teste, software, materiale 
multimedia, materiale didactice, etc.  

 

4) MODALITĂŢI DE REALIZARE A INTERVENŢIEI DE FORMARE 
 
Publicitate 

 Scurtă descriere a modalităţilor de 
recrutare a utilizatorilor şi de diseminare a 
rezultatelor experienţei  

 

Parcursul de formare descris a luat naştere pe baza unor experienţe 
precedente (cu aceiaşi utilizatori sau cu utilizatori diferiţi)? 

 Nu [ ] 
 Dacă da, cum?  

Conducătorii experienţei  
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 Personal/ formatori ai Instituţiei/ 
organizaţiei  

[ ] 

 Experţi esterni [ ] 
 (altele - specificaţi)  

Parcursul de formare a implicat alte organizaţii? 
 Nu [ ] 
 Dacă da, specificaţi ce instituţii şi în ce 

momente (analiza nevoilor, proiectare, 
implementare, evaluare, validare etc.) 

 

Realizarea experienţei a necesitat crearea unui Grup de Lucru ad hoc? 
 Nu [ ] 
 Dacă da, descrieţi membrii şi, pe scurt, 

acţiunile întreprinse  
 

Experienţa descrisă a fost susţinută prin intervenţii de formare specifica 
a personalului? 

 Nu [ ] 
 Dacă da, descrieţi pe scurt tipul de 

formare 
 

A avut loc o certificare a competenţelor dobândite? 
 Nu [ ] 
 Da, internă [ ] Specificaţi 
 Da, externă [ ] Specificaţi 

A avut loc o recunoaştere a creditelor de formare în vederea reintegrării 
în parcursuri ulterioare experienţei descrise? 

 Nu [ ] 
 Dacă da, specificaţi din partea cui a avut 

loc recunoaşterea creditelor de formare  
[ ] 

A fost eliberat libretul personal (parcurs de formare, competenţe 
dobândite şi credite care pot fi utilizate)? 

 Nu [ ] 
 Da [ ] 

Experienţa a fost însoţită de servicii de asistenţă pentru utilizatori? 
 Nu [ ] 
 Dacă da, descrieţi-le pe scurt  
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AAnneexxee  22..  FFiişşee  ddeessccrriippttiivvee  aallee  pprrooiieecctteelloorr  iiddeennttiiffiiccaattee    

PPOOIINNTT  ––  PPoossssiibbllee  IInntteeggrraattiioonn   

TTEEMMAATTIICCAA    

Analiza cerinţelor legilor în vigoare privind politicile active de muncă, reforma 
ocupării forţei de muncă, crearea serviciilor de ocupare, planurile naţionale de 
ocupare. 

DDEESSCCRRIIEERREE    

RReessppoonnssaabbiill  ddee  iimmpplleemmeennttaarree: Asociaţia POINT 

PPaarrtteenneerriiaatt: ALFOR - Asociatia Lazio pentru Formare, ANOLF - Asociaţia 
Naţională Peste Graniţe Lazio, AUSL RM şi CENASCA - Centrul Naţional pentru 
Asociaţii sociale, Cooperare, Autogestionare, CE.S.F.OR non-profit – Studii, 
Formare, Orientare, CIOFS-FP - Centrul italian Opere Femminili Salesiane – 
Formare Profesională – Lazio, Comunità Incontro non-profit, Confcooperative – 
Uniunea provincială din Roma, Consorţiul Il Pellicano S.c. a r.l., Consorţiul Parcel 
S.r.l., Consorţiul Recuperare şi Valorificare a Patrimoniului Istoric Artistic 
Ambiental, Consorţiul Social Partecipazione S.c.r.l. non-profit, ERFAP Lazio – 
Instituţie Regională de Formare şi Pregătire Profesională, Fundaţia Don Carlo 
Gnocchi non-profit, NO.DI. – Asociaţia i Nostri Diritti; Prael Sistemi S.p.A., UIL 
Roma şi Lazio, Uniunea Italiană a Muncii din Roma şi Lazio, UIR - Uniunea 
Industriaşilor din Roma; U.P.L.A. Roma - Unione Provinciale Leghe Artigiane, 
U.S.R. CISL Roma şi Lazio; VIC – Asociaţia de Voluntari; In Carcere non-profit 

OObbiieeccttiivvee:: Îmbunătăţirea oportunităţilor de angajare pentru persoanele vulnerabile 
prin consolidarea sistemelor de reabilitare, orientare, formare profesională, 
plasare şi menţinere a locului de muncă, în cadrul politicilor active de muncă ale 
UE, naţionale şi regionale şi al reformei de ocupare a forţei de muncă. 

LLooccaaţţiiaa  ggeeooggrraaffiiccăă:: Regiunea Lazio 

DDuurraattaa:: 2002-2004 

SSuurrssee  ddee  ffiinnaannţţaarree: Iniţiativa Comunitară Equal Faza II 

RReezzuullttaattee  oobbţţiinnuuttee:: Parcurs de orientare constituit din mai multe linii de servicii şi 
însoţit de pachete didactice pentru instruirea operatorilor, manuale de 
aprofundare şi un software de mediere a cererii şi ofertei de muncă. 

PPrroodduussee  rreeaalliizzaattee::  Patru volume de materiale şi instrumente operaţionale 
colectate. Primul volum este dedicat parcursurilor personalizate pentru orientarea 
spre muncă a unor categorii specifice de utilizatori (deţinuţi, foşti deţinuţi, copii cu 
handicap, copii cu risc de abandon şcolar timpuriu; al doilea volum este dedicat 
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modalităţilor de gestionare a orientării; al treilea este dedicat începerii muncii, atât 
ca angajat, cât şi ca modalitate de ocupare prin începerea unei afaceri sau 
crearea de întreprinderi; al patrulea se concentrează pe instrumente pentru a 
promova şi proteja calitatea muncii: de la UNI EN ISO 9000 la egalitatea de şanse 
şi la cultura sindicală.  

MMoottiivvaaţţiiii  

Reforma ocupării forţei de muncă nu dedică secţiuni specifice categoriilor 
defavorizate, cu excepţia persoanelor cu handicap. Cu toate acestea, între 
condiţiile de plecare ale unui deţinut şi/ sau imigrant sau persoană care a 
abandonat şcoala şi întâlnirea cu oferta de lucru prevăzută de reforma ocupării 
forţei de muncă, există o serie de condiţii obiective de dezavantaj (şi/ sau 
discriminare) care reduc egalitatea de şanse faţă de un utilizator "normal" al unui 
centru pentru ocuparea forţei de muncă. Numărul de acţiuni verticale, interfaţate 
de acţiuni orizontale, poate depăşi condiţiile de dezavantajare şi poate conduce 
utilizatorul “defavorizat” la întâlnirea cu centrul pentru ocupare în condiţii egale cu 
cetăţenii obişnuiţi. Un alt element strategic al proiectului reiese din luarea în 
considerare a progresului reformei ocupării. 

DDOOMMEENNIIII  DDEE  IINNTTEERRVVEENNŢŢIIEE 

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  PPEERRSSOOAANNEELLOORR 

OOrriieennttaarree  ((ddaa))  FFoorrmmaarree  ((ddaa))  

SSeerrvviicciiii  ppeennttrruu  ppeerrssooaannee  ((ddaa))    BBiillaannţţ  ddee  ccoommppeetteennţţee  ((ddaa))  

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  SSIISSTTEEMMEELLOORR 

IInnffoorrmmaarree  şşii  sseennssiibbiilliizzaarree  ((ddaa))  CCeerrcceettaarree  ((ddaa))  

FFoorrmmaarree//ccoonnssuullttaannţţăă  ooppeerraattoorrii  ((ddaa))  DDeezzvvoollttaarreeaa  ddee  rreeţţeellee  tteerriittoorriiaallee  ((ddaa))  

IImmpplliiccaarreeaa  ppaattrroonnaatteelloorr  ((ddaa))  MMoonniittoorriizzaarree//eevvaalluuaarree  ((nnuu))  

IIMMPPAACCTT  

Proiectul a oferit Provinciei Roma posibilitatea de a utiliza modele existente în alte 
contexte, cum ar fi Protocolul de mediere cerere-ofertă de muncă MATCH 
dezvoltat în cadrul iniţiativei comunitare de Ocupare în Lombardia pentru 
ocuparea persoanelor defavorizate. Acest instrument a fost adoptat de către 
serviciile de ocupare ale Provinciei Roma.  

FFAACCTTOORRII  DDEE  SSUUCCCCEESS  

În câteva luni de testare s-au obţinut peste 30 de cazuri de plasare în muncă a 
persoanelor cu risc de excluziune socială. Pe parcursul proiectului POINT a 
existat o înfrăţire cu proiectul EQUAL TESI (Teleservicii integrate pentru ocupare). 
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Între cele două proiecte a existat o colaborare pentru formularea protocolului de 
Orientare şi bilanţ al capacităţilor. Modelul TESI-POINT a lucrat în sinergie între 
Roma şi Milano, cu rezultate ample. 

Proiectele au dezvoltat parcursuri de reabilitare şi de sprijin care vizează în mod 
special cinci grupuri de utilizatori: persoanele cu handicap, deţinuţii, persoanele 
dependente de droguri, imigranţi şi persoanele supuse abandonului şcolar. Prin 
reţele care vizează optimizarea medierii între cererea şi oferta de muncă şi prin 
dezvoltarea de proceduri şi instrumente comune şi împărtăşite de agenţii de 
suport, servicii de ocupare, asociaţii patronale şi sindicate s-a dezvoltat un model 
integrat de prevenire - orientare - consiliere şi formare profesională. 

Modelul TESI şi POINT se situează în cadrul "concertării publice şi private” şi îşi 
propune integrarea pe piaţa muncii a grupurilor defavorizate.  

AASSPPEECCTTEE  CCRRIITTIICCEE  ÎÎNNTTÂÂLLNNIITTEE  

Niciunul 
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TTEESSII  --  TTeellee  SSeerrvviicciiii  iinntteeggrraattee  ppeennttrruu  ooccuuppaarree    

TTEEMMAATTIICCAA    

Filozofia de intervenţie din spatele proiectului sprijină ideea unei transformări 
culturale şi strategice a sistemului, cu convingerea că un proces care vizează 
facilitarea reintegrării persoanelor excluse din societate trebuie să acţioneze în 
mod necesar la mai multe niveluri, abordând problema din mai multe perspective 
şi în mod sincron. O acţiune care urmăreşte eliminarea mecanismelor de 
reproducere a prejudecăţilor sociale, prin activităţi de implicare si constientizare 
activate în cadrul proiectului şi gestionate prin acţiuni pilot de sprijin al serviciilor 
de ocupare.  

DDEESSCCRRIIEERREE    

RReessppoonnssaabbiill  ddee  iimmpplleemmeennttaarree: Asociaţia TESI - referent Fundaţia Don Carlo 
Gnocchi non-profit 

PPaarrtteenneerriiaatt: Fundaţia Don Carlo Gnocchi non-profit, Agesol - Agenţia de 
Solidaritate pentru Muncă, Apimilano, CGIL - Camera de Muncă Metropolitană 
Milano, Confcooperative Uniunea Provincială din Milano, CCSL – Consorţiu 
Cooperative Solidaritate şi Muncă, Donnalavorodonna, Fundaţia Caritas 
Ambrosiana, Formaper, INTESA BCI FORMARE SUD SCPA, UIL - Uniunea 
Italiană a Muncii, CISL – Uniunea Sindicală Teritorială CISL Milano, Provincia 
Milano Direcţia Centrală de Dezvoltare Economică şi Socială, municipalitatea 
Milano Direcţia de proiect Milano Lavoro. 

OObbiieeccttiivvee:: Consolidarea sinergiilor dintre serviciile publice de educaţie, formare şi 
reabilitare şi agenţiile private de orientare, formare profesională şi reabilitare a 
persoanelor, inclusiv cooperativele sociale de tip a şi b, cu scopul de a optimiza, 
prin munca în reţea, procesele de integrare socială şi în muncă a diferitelor 
categorii de persoane vulnerabile. 

LLooccaaţţiiaa  ggeeooggrraaffiiccăă:: Regiunea Lombardia 

DDuurraattaa:: 2001-2003 

SSuurrssee  ddee  ffiinnaannţţaarree: Iniţiativa comunitară Equal Faza I 

RReezzuullttaattee  oobbţţiinnuuttee:: Acompaniament pentru proiectarea şi planificarea unei 
afaceri, prin studiul de fezabilitate şi pregătirea de planuri de afaceri pentru noi 
servicii administrate în reţea, asistenţă pentru începerea de noi activităţi de 
întreprindere socială capabile să poată furniza servicii pentru beneficiarii finali. 

PPrroodduussee  rreeaalliizzaattee::  Strategii şi instrumente pentru orientare (4 volume) 
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MMOOTTIIVVAAŢŢIIII   

În cadrul politicilor active de muncă, Provinciilor le sunt delegate competenţe 
pentru sprijinirea şi medierea structurată între cererea şi oferta de muncă. De 
asemenea, le sunt delegate competenţe cu privire la etapele pregătitoare plasării 
în muncă, şi anume orientarea şi formarea profesională. Proiectul a urmărit 
abordarea problemelor de orientare, în special în ceea ce priveşte grupurile 
marginalizate (persoane cu dizabilităţi, deţinuţi, imigranţi, persoane care au 
abandonat şcoala). 

DDOOMMEENNIIII  DDEE  IINNTTEERRVVEENNŢŢIIEE 

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  PPEERRSSOOAANNEELLOORR 

OOrriieennttaarree  ((ddaa))  FFoorrmmaarree  ((ddaa))  

SSeerrvviicciiii  ppeennttrruu  ppeerrssooaannee  ((ddaa))    BBiillaannţţ  ddee  ccoommppeetteennţţee  ((nnuu))  

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  SSIISSTTEEMMEELLOORR 

IInnffoorrmmaarree  şşii  sseennssiibbiilliizzaarree  ((ddaa))  CCeerrcceettaarree  ((ddaa))  

FFoorrmmaarree//ccoonnssuullttaannţţăă  ooppeerraattoorrii  ((ddaa))  DDeezzvvoollttaarreeaa  ddee  rreeţţeellee  tteerriittoorriiaallee  ((ddaa))  

IImmpplliiccaarreeaa  ppaattrroonnaatteelloorr  ((ddaa))  MMoonniittoorriizzaarree//eevvaalluuaarree  ((nnuu))  

IIMMPPAACCTT  

Ansamblul acţiunilor Tesi reprezintă experimentarea de noi sisteme menite să 
sprijine plasarea în muncă pentru utilizatorii în dificultate, sisteme care, în timp ce 
inovează procesele, conectează sistemele de reabilitare/ sprijin şi sistemele 
instituţionale de plasare, implicând angajatorii şi sindicatele.  

FFAACCTTOORRII  DDEE  SSUUCCCCEESS  

Punctul forte constă în punerea împreună a aspectelor de încadrare generală, de 
evaluare a competenţelor de bază, de transfer de cunoştinţe de marketing, 
financiare şi administrative, care sunt esenţiale pentru dezvoltarea oricarei 
activităţi şi pentru analiza proprie a sectorului terţiar, consolidate de elaborarea 
de instrumente şi studii de caz de bune practici. 

AASSPPEECCTTEE  CCRRIITTIICCEE  ÎÎNNTTÂÂLLNNIITTEE  

Niciunul 
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CCaarr..TTee..SS..II..OO..  ––  ÎÎnncchhiissooaarree  şşii  TTeerriittoorriiuu,,  SSiisstteemmee  OOppeerraattiivvee  IInntteeggrraattee  

TTEEMMAATTIICCAA    

Intervenţia a abordat problema integrării în societate şi în muncă a foştilor deţinuţi 
în regiunea Piemonte, începând cu identificarea factorilor multiplii de excluziune, 
printre care un nivel scăzut de calificare profesională, neîncrederea potenţialilor 
angajatori şi lipsa de facilităţi corespunzătoare şi de profesionişti pentru 
acompaniament pe piaţa muncii.  

DDEESSCCRRIIEERREE    

RReessppoonnssaabbiill  ddee  iimmpplleemmeennttaarree: C.F.P.P. - Casa di Carità non-profit  

PPaarrtteenneerriiaatt: Confcooperative Piemonte, Administraţia Regională a 
Penitenciarelor; Comuni Sede di GOL 

OObbiieeccttiivvee::  Reducerea fragmentării intervenţiilor care vizează integrarea 
beneficiarilor; plasarea în muncă prin diversificarea ofertei întreprinderilor care 
doresc să angajeze persoane dezavantajate; reducerea incidenţei factorilor de tip 
logistic şi de locuit care împiedică parcursurile de integrare a acestor persoane. 

LLooccaaţţiiaa  ggeeooggrraaffiiccăă:: Regiunea Piemonte 

DDuurraattaa:: 2002-2004 

SSuurrssee  ddee  ffiinnaannţţaarree: FSE - Ministerul Muncii / Regiunea Piemonte 

RReezzuullttaattee  aattiinnssee:: În ceea ce priveşte încadrarea în muncă în afara închisorii, 
datorită CAR.Te.SIO a fost elaborat, pentru prima dată de la adoptarea legii de 
instituire a G.O.L. în Piemonte, un model comun între diferiţi actori implicaţi în 
integrarea socială şi profesională a deţinuţilor şi foştilor deţinuţi. Acest model 
permite să se realizeze în mod mai eficient şi orientat medierea cererii şi ofertei 
de muncă. Pentru a sprijini acest lucru a fost elaborat şi adoptat un formular de 
raportare comun tuturor serviciilor relevante care participă la G.O.L., care descrie 
profilul şi competenţele beneficiarului aflat în căutarea unui loc de muncă. Pentru 
a satisface nevoile principale semnalate de G.O.L., pe baza informaţiilor obţinute 
din analiza profilului beneficiarilor au fost implicate şi alte resurse de finanţare 
locale, care au permis semnarea unei convenţii specifice de locuinţe. Această 
iniţiativă a permis unui număr de 73 de beneficiari să-şi găsească o casă, un 
număr mult mai mare decat se estima initial (50).  

PPrroodduussee  rreeaalliizzaattee::  Nu au fost produse materiale specifice. 

MMOOTTIIVVAAŢŢIIII   
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Orientare şi re-motivare; încadrare în muncă; sprijin şi acompaniament pentru 
reabilitare socială privind problemele legate de locuinţe, familiale şi personale ale 
deţinuţilor aflaţi într-o măsură alternativă de pedeapsă.  

DDOOMMEENNIIII  DDEE  IINNTTEERRVVEENNŢŢIIEE 

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  PPEERRSSOOAANNEELLOORR 

OOrriieennttaarree  ((ddaa))  FFoorrmmaarree  ((nnuu))  

SSeerrvviicciiii  ppeennttrruu  ppeerrssooaannee  ((ddaa))    BBiillaannţţ  ddee  ccoommppeetteennţţee  ((nnuu))  

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  SSIISSTTEEMMEELLOORR 

IInnffoorrmmaarree  şşii  sseennssiibbiilliizzaarree  ((ddaa))  CCeerrcceettaarree  ((nnuu))  

FFoorrmmaarree//ccoonnssuullttaannţţăă  ooppeerraattoorrii  ((ddaa))  DDeezzvvoollttaarreeaa  ddee  rreeţţeellee  tteerriittoorriiaallee  ((ddaa))  

IImmpplliiccaarreeaa  ppaattrroonnaatteelloorr  ((ddaa))  MMoonniittoorriizzaarree//eevvaalluuaarree  ((nnuu))  

IIMMPPAACCTT  

Parcursul a condus beneficiarii să subscrie liber la un set de responsabilităţi 
reciproce, în mod clar şi explicit; să convină asupra unui set de angajamente 
personale, în conformitate cu Proiectul de construire profesională şi existenţială, 
cu scopul de a trăi experientele proiectului ca oportunităţi de creştere personală.  

Contractul de etică extins (CEA) a aplicat metoda "jocului", care este puternic 
caracterizată de logica constructivistă, pentru a promova o logică de 
empowerment, care vizează utilizarea optimă a resurselor individuale în cadrul 
sistemele de organizare.  

FFAACCTTOORRII  DDEE  SSUUCCCCEESS  

Eficacitatea proiectului în contextul penitenciarelor din Piemonte este 
demonstrată de capacitatea de a activa şi efectua iniţiative de lucru în interiorul 
închisorii. Singurele experienţe de muncă în cadrul penitenciarului încă prezente 
în Piemonte sunt, de fapt, cele nascute in cadrul Proiectului pe baza 
metodologiilor şi reţelelor create de către parteneri. În parcursul de reintegrare în 
afara închisorii, graţie eforturilor făcute de Proiect, s-a stabilit o practică de "luare 
în grijă" a beneficiarilor care urmau să demisioneze din închisoare în curând, prin 
birourile activate de parteneriat. CAR.Te.S.I.O. a facilitat, de asemenea, 
reconstituirea activă a G.O.L. acolo unde activitatea avea nevoie de un nou 
impuls (Biella, Vercelli), precum şi restructurarea G.O.L. deja active, dar în 
dificultate (Torino). Până în prezent, în afară de cazul Vercelli, datorită sprijinului 
oferit de CAR.Te.SIO Provinciile au devenit coordonatorii locali ai G.O.L.  

AASSPPEECCTTEE  CCRRIITTIICCEE  ÎÎNNTTÂÂLLNNIITTEE  

Niciunul  
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CCooaasstt  RReevviittaalliizzaattiioonn  

TTEEMMAATTIICCAA    

Metodă de consultare pentru a oferi un răspuns specific şi adecvat utilizatorilor 
care au nevoie mai mult de sprijin pentru încadrare sau menţinerea locului de 
muncă. 

DDEESSCCRRIIEERREE    

RReessppoonnssaabbiill  ddee  iimmpplleemmeennttaarree: Provincia Livorno Sviluppo srl Unip 

PPaarrtteenneerriiaatt: A.R.C.I. Noua Asociaţie Firenze; ARCI Bassa Val di Cecina; ARCI 
Noua Asociaţie Comitato Zona Carrara Lunigiana; ARCI Noua Asociaţie Pisa; 
ARCI Solidaritate Livorno; Arci Noua Asociaţie Grosseto; Asociaţia Auto Aiuto 
Mutuo Aiuto Psichiatrico Massa Carrara; Asociaţia Casa della Donna di Pisa; 
Asociaţia Culturală Container; Asociaţia Euroform; Asociaţia Părinţi şi Voluntari 
împotriva dependenţei de droguri din Grosseto; Asociaţia IRCA Punct de Contact; 
Asociaţia Italiana Assistenza Spastici; Asociaţia Mediterraneo Livorno; Asociaţia 
Naţională a persoanelor cu dizabilităţi e Disabili Intellettivi e Relazionali din 
Lucca; Asociaţia Naţională a persoanelor mutilate şi invalide Livorno; Asociaţia 
Naţională a lucrătorilor mutilaţi şi invalizi din Livorno; Asociaţia Naţională a 
persoanelor mutilate şi invalide din Grosseto; Asociaţia Naţională a persoanelor 
mutilate şi invalide din Lucca; Asociaţia Naţională a lucrătorilor mutilaţi şi invalizi 
din Lucca; Asociaţia Naţională a lucrătorilor mutilaţi şi invalizi din Grosseto; 
Asociaţia Naţională de Asistenţă Publică – Comitetul Regional Toscan; Asociaţia 
Polisportiva a persoanelor cu dizabilităţi Don Gnocchi non-profit; Asociaţia 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii API Toscana; Spitalul Local Bassa Carrara; Azienda 
Speciale Pluriservizi din Viareggio; Azienda U.S.L. 12 Versilia; CE.I.S. Gruppo 
Giovani e Comunità din Lucca; CE.I.S. Livorno; CGIL Grosseto; CGIL Livorno; 
CGIL Pisa; CGIL Regional; CISL – Livorno; CISL Pisa; CORA Livorno; CSP - UIL 
LIVORNO; Închisoarea din Pisa; Închisoarea din Grosseto şi Massa Marittima; 
Închisoarea din Livorno; Închisoarea din Lucca; Penitenciarul Volterra; 
Închisoarea din Massa; Centrul de Servicii Sociale pentru Adulti Massa; Centrul 
de Servicii Sociale pentru Adulti Siena; Centrul de Servicii Sociale pentru Adulti 
Livorno; Centrul de Solidaritate Grosseto; Comitetul Unitar pentru Handicapaţi 
Livorno; Municipalitatea Carrara; Municipalitatea Cecina; Municipalitatea Livorno 
– Instituţia Servicii pentru persoane; Municipalitatea Montagnoso; Municipalitatea 
San Vincenzo; Municipalitatea Viareggio; Confartigianato Massa Carrara; 
Confcommercio Livorno; Confcooperative Pisa; Confederaţia Italiană a 
Agricultorilor din Massa; Confederaţia Naţională de Artizanat din Grosseto; 
Confederaţia Naţională a Artizanilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii din Livorno; 
Confederaţia Naţională a Artizanilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii din Pisa; 
Conferinţa Regională de Voluntariat şi Justiţie Toscană din Pisa; Confesercenti 
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Livorno; Consorţiul Mare Monti Marmo; Consorţiul POLIS – Societate 
Cooperativa din Pisa; Consorţiul de Cooperative Sociale Solidaritate şi Cooperare 
din Lucca; Coop. Soc. Accoglienza Livorno; Cooperativa Socială Arca, 
Cooperativa Socială Il Pungiglione; Cooperativa Socială Interazione; Crea 
Impresa; Crucea Albă; Departamentul de Sănătate Mentală Azienda USL 9; 
Grosseto, Departamentul dependenţilor de droguri - SER.T.; Azienda USL 9 
Grosseto; Institutul Naţional pentru surdomuţi filiala Provincială Livorno; instituţia 
Bilaterală de Turism Toscan; Institutul Naţional pentru surdomuţi filiala Lucca; 
Fundaţia Carnevale din Viareggio; Grupul de Voluntari pentru primirea 
Imigrantilor din Lucca; Institutul Penal din Gorgonia; Institutul Penal din Porto 
Azzurro; Lega Toscana Cooperative e Mutue; Municipalitatea Grosseto; Provincia 
Livorno Sviluppo; Provincia Lucca; Provincia Massa Carrara; Provincia Pisa; USL 
Livorno; Uniunea Italiană a Nevăzătorilor non-profit Grosseto; Uniunea Italiană a 
Nevăzătorilor non-profit din Lucca; Uniunea Italiană a Nevăzătorilor non-profit din 
Pisa; Uniunea Provincială a Comerţului şi Turismului Massa Carrara; 
Universitatea din Pisa. 

OObbiieeccttiivvee:: egalizarea condiţiilor de acces la piaţa muncii de pe coasta Toscana, 
prin acţiuni de consiliere, formare şi plasare, cu sprijinul tutorilor şi cu acordarea 
de stimulente; construirea unei metodologii de intervenţie eficiente, flexibile, 
personalizabile care să urmărească optimizarea integrării profesionale a 
persoanelor defavorizate prin formarea de formatori şi crearea de instrumente de 
suport multimedia. Consolidarea rolului şi funcţiei Centrelor de ocupare în 
intervenţiile pentru persoanele defavorizate prin formarea continuă a operatorilor 
şi dezvoltarea unor instrumente şi sisteme de reţea; dezvoltarea unei practici de 
consultare capabilă să sprijine reţeaua, chiar şi după încheierea proiectului prin 
organizarea de reuniuni şi sisteme de reţele integrate. 

LLooccaaţţiiaa  ggeeooggrraaffiiccăă:: Regione Toscana 

DDuurraattaa:: 2002-2005 

SSuurrssee  ddee  ffiinnaannţţaarree: Iniţiativa comunitară Equal Faza I 

RReezzuullttaattee  oobbţţiinnuuttee:: Din rezultatele realizate de proiect rămâne pe teritoriu 
valoarea reţelei şi o practică de lucru comună, precum şi furnizarea de servicii 
integrate, promovate de Serviciile publice de ocupare. Acestea au experimentat, 
de fapt, potenţialul anumitor practici de proiect care au implementat posibilităţile 
de acces la muncă şi procedurile administrative. 

PPrroodduussee  rreeaalliizzaattee::  Carte Fotografică "Equal. Intrare pe piaţa muncii” de Enrico 
Genovesi (volum cartonat); Studiu ştiinţific "Equal Coast Revitalization. Un 
laborator de practici promiţătoare pentru incluziune" de F. Ruggeri şi G. Tomei, 
Universitatea din Pisa (publicatie scrisa); Raport de Studiu comparativ, 
"Compendiu proiectelor experimentate pe coasta Toscana" (publicaţie tipărită).  
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MMOOTTIIVVAAŢŢIIII   

Un plan de acţiune locală pentru ocuparea şi incluziunea persoanelor 
dezavantajate, in special a deţinuţilor condamnaţi la măsuri alternative şi/ sau 
aproape de sfârşitul executării pedepsei.  

DDOOMMEENNIIII  DDEE  IINNTTEERRVVEENNŢŢIIEE 

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  PPEERRSSOOAANNEELLOORR 

OOrriieennttaarree  ((nnuu))  FFoorrmmaarree  ((ddaa))  

SSeerrvviicciiii  ppeennttrruu  ppeerrssooaannee  ((ddaa))    BBiillaannţţ  ddee  ccoommppeetteennţţee  ((ddaa))  

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  SSIISSTTEEMMEELLOORR 

IInnffoorrmmaarree  şşii  sseennssiibbiilliizzaarree  ((ddaa))  CCeerrcceettaarree  ((nnuu))  

FFoorrmmaarree//ccoonnssuullttaannţţăă  ooppeerraattoorrii  ((ddaa))  DDeezzvvoollttaarreeaa  ddee  rreeţţeellee  tteerriittoorriiaallee  ((ddaa))  

IImmpplliiccaarreeaa  ppaattrroonnaatteelloorr  ((ddaa))  MMoonniittoorriizzaarree//eevvaalluuaarree  ((ddaa))  

IIMMPPAACCTT  

Proiectul a fost prezentat cu ocazia revizuirilor anuale de orientare şi adresate 
mediului de afaceri; a fost deosebit de eficace conştientizarea angajatorilor, dintre 
care mulţi, care nu făceau obiectul legislaţiei de ocupare a forţei de muncă 
obligatorie (L. 68/99 ), s-au alăturat obiectivelor proiectului şi au acceptat stagiari.  

FFAACCTTOORRII  DDEE  SSUUCCCCEESS  

Există multe elemente care califică proiectul, atât cu privire la intervenţia specifică 
de testare inovativă a strategiei europene pentru ocuparea forţei de muncă şi a 
politicii de coeziune, cât şi cu privire la diferitele modele de organizare şi de 
guvernare dezvoltate de reţele locale de parteneri, şi în sfârşit în legătură cu 
impactul produs în termeni de rezultate asupra incluziunii/ excluderii beneficiarilor 
finali. Elementul inovator este reprezentat de asumarea pe scară largă a unei 
perspective "bifocale", unde proiectul abordează ambele puncte de vedere, luând 
în considerare nevoia de integrare între momentele diferite. 

AASSPPEECCTTEE  CCRRIITTIICCEE  ÎÎNNTTÂÂLLNNIITTEE  

Niciunul.  



 

 

79 

NNeett  SSoocciiaalliittyy  

TTEEMMAATTIICCAA    

Problema de discriminare identificată cuprinde mai multe categorii de persoane 
defavorizate social. 

DDEESSCCRRIIEERREE    

RReessppoonnssaabbiill  ddee  iimmpplleemmeennttaarree: Centro servizi S.r.l. 

PPaarrtteenneerriiaatt: Provincia Matera, Municipiul Matera, Centrul de Servicii Sociale 
pentru Adulti din Potenza, Penitenciarul Matera, Consulting Ltd. Service, Uniunea 
Industriaşilor din provincia Matera, Non-profit Asociatia Dumbo non-profit, 
Asociatia Casa dei Giovani Non-profit, Centrul Teritorial Permanent EDA, 
Asociatia medicilor voluntari Tolba, Cooperativa Socială Lilith ARL.  

OObbiieeccttiivvee:: Implementarea de acţiuni pentru a spori capacitatea de contractare a 
persoanelor discriminate pe piaţa muncii şi în organizaţiile de producţie, prin 
promovarea înfiinţării de noi firme care acţionează în domeniul social. 

LLooccaaţţiiaa  ggeeooggrraaffiiccăă:: Provincia Matera 

DDuurraattaa:: 2002-2005 

SSuurrssee  ddee  ffiinnaannţţaarree: Iniţiativa comunitară Equal Faza I 

RReezzuullttaattee  aattiinnssee:: Profesionalizarea utilizatorilor. 

PPrroodduussee  rreeaalliizzaattee::  Reţeaua Tehnologică de cercetare în muncă. 

MMOOTTIIVVAAŢŢIIII   

Problema discriminării devine tot mai evidentă, din moment ce pentru cea mai mare 
partea a persoanelor excluse social factorul personal este un aspect critic real. În 
acest caz, categoriile implicate sunt împărţite pe probleme de gen în: deţinuţi, foşti 
deţinuţi şi condamnaţi încredinţaţi serviciilor sociale, dependenţi de droguri şi foşti 
dependenţi de droguri, imigranţi, persoane cu handicap fizic, şomeri pe termen 
lung, aşa cum sunt definiţi prin Decretul 181/00.  

DDOOMMEENNIIII  DDEE  IINNTTEERRVVEENNŢŢIIEE 

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  PPEERRSSOOAANNEELLOORR 

OOrriieennttaarree  ((ddaa))  FFoorrmmaarree  ((ddaa))  
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SSeerrvviicciiii  ppeennttrruu  ppeerrssooaannee  ((ddaa))    BBiillaannţţ  ddee  ccoommppeetteennţţee  ((ddaa))  

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  SSIISSTTEEMMEELLOORR 

IInnffoorrmmaarree  şşii  sseennssiibbiilliizzaarree  ((ddaa))  CCeerrcceettaarree  ((ddaa))  

FFoorrmmaarree//ccoonnssuullttaannţţăă  ooppeerraattoorrii  ((ddaa))  DDeezzvvoollttaarreeaa  ddee  rreeţţeellee  tteerriittoorriiaallee  ((ddaa))  

IImmpplliiccaarreeaa  ppaattrroonnaatteelloorr  ((ddaa))  MMoonniittoorriizzaarree//eevvaalluuaarree  ((ddaa))  

IIMMPPAACCTT  

Dezvoltarea unei culturi de sistem şi de economie socială pe teritorii.  

FFAACCTTOORRII  DDEE  SSUUCCCCEESS  

Experimentarea unei Reţele Tehnologice, constând într-un set de proceduri 
informatice cu interfată web. Reţeaua tehnologică este o bază de date care 
conţine informaţii despre persoanele defavorizate. După realizarea Bilanţului de 
competenţe, profilurile profesionale ale subiecţilor interesaţi sunt incluse în 
reţeaua tehnologică, circuit privilegiat în care interacţionează Serviciile publice de 
ocupare din provincia Matera, Asociaţiile patronale (Confindustria Matera) şi 
asociaţiile non-profit (Asociatia pentru persoanele cu handicap, CSSA, Asociatia 
pentru imigranţi, Comunităţi terapeutice pentru dependenţii de droguri). Reţeaua 
tehnologică a fost realizată prin:  

- numeroase intalniri cu partenerii pentru a crea sinergii care să permită activarea 
unei platforme informatice;  

- Instruirea operatorilor din sectorul non-profit cu privire la metodologiile pentru 
realizarea bilanţului de competenţe.  

AASSPPEECCTTEE  CCRRIITTIICCEE  ÎÎNNTTÂÂLLNNIITTEE  

Niciunul. 
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CC..OO..SS..::  OOppoorrttuunniittăăţţii  CCoonnccrreettee  şşii  SSeerrvviicciiii  ppeennttrruu  ddeeţţiinnuuţţii  şşii  ffooşşttiiii  ddeeţţiinnuuţţii  

TTEEMMAATTIICCAA    

Problema pe care se concentrează intervenţia este dificultatea de integrare pe 
piaţa muncii a deţinuţilor şi foştilor deţinuţi. În Italia, rata de recidivă a celor care, 
odată ieşiti din închisoare, nu reuşesc să se încadreze pe piaţa muncii este foarte 
mare. 

DDEESSCCRRIIEERREE    

RReessppoonnssaabbiill  ddee  iimmpplleemmeennttaarree: E.N.O.F. – Institutul Naţional de Orientare şi 
Formare 

PPaarrtteenneerriiaatt: C.O.P.I.M., Asociaţia La Mansarda, In Service. 

OObbiieeccttiivvee:: Îmbunătăţirea calităţii vieţii deţinuţilor şi foştilor deţinuţi şi a condiţiei lor 
sociale şi de muncă, precum şi difuzarea unei noi sensibilităţi şi a unui nou mod 
de a aborda problema relaţiei dintre detenţie, ocuparea forţei de muncă şi 
reintegrarea în societate. 

LLooccaaţţiiaa  ggeeooggrraaffiiccăă:: Regiunea Campania 

DDuurraattaa:: 2005-2008 

SSuurrssee  ddee  ffiinnaannţţaarree: Iniţiativa comunitară Equal Faza II 

RReezzuullttaattee  oobbţţiinnuuttee:: Parcursul de formare a vizat profesia socială de Operator 
Asistenţă Socială recunoscută şi împărtăşită cu rezultate favorabile de către toţi 
participanţii care au absolvit cursul de formare. 

PPrroodduussee  rreeaalliizzaattee:: DVD - conferinţă de prezentare a proiectului din data de 
03/08/2006, CCF Pozzuoli, difuzat de către Canalul 21; DVD - Interviuri cu 
operatorii din proiect, CCF Pozzuoli şi Penitenciarul Lauro, realizate de Canalul 
21; DVD – Montaj interviuri pentru Evenimentul "Femeile lunii martie", promovat 
Guvernul regional pentru Şanse Egale din Regiunea Campania; Caseta Video – 
serviciul special difuzat de Canalul 21 în data de 29/12/2006; Casetă Video - 
Interviuri cu operatorii din proiect realizate în data de 04/12/2006 pentru Canalul 
21; Caseta Video - Interviuri cu operatorii din proiect realizate de RAI 3. 

MMOOTTIIVVAAŢŢIIII   

Un teritoriu care avea nevoie în mod concret de dezvoltarea acestei profesii, dată 
fiind prezenţa asociaţiilor sociale de voluntari care solicitau şi asigurau angajarea 
acestor profesionişti. Beneficiarii intervenţiei sunt deţinuţi, deţinuţi în măsuri 
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alternative la detenţie, foşti deţinuţi.  

DDOOMMEENNIIII  DDEE  IINNTTEERRVVEENNŢŢIIEE 

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  PPEERRSSOOAANNEELLOORR 

OOrriieennttaarree  ((ddaa))  FFoorrmmaarree  ((ddaa))  

SSeerrvviicciiii  ppeennttrruu  ppeerrssooaannee  ((ddaa))    BBiillaannţţ  ddee  ccoommppeetteennţţee  ((nnuu))  

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  SSIISSTTEEMMEELLOORR 

IInnffoorrmmaarree  şşii  sseennssiibbiilliizzaarree  ((ddaa))  CCeerrcceettaarree  ((nnuu))  

FFoorrmmaarree//ccoonnssuullttaannţţăă  ooppeerraattoorrii  ((nnuu))  DDeezzvvoollttaarreeaa  ddee  rreeţţeellee  tteerriittoorriiaallee  ((ddaa))  

IImmpplliiccaarreeaa  ppaattrroonnaatteelloorr  ((ddaa))  MMoonniittoorriizzaarree//eevvaalluuaarree  ((ddaa))  

IIMMPPAACCTT  

Impactul poate fi rezumat prin conştientizarea publicului ţintă privind existenţa 
persoanelor excluse şi marginalizate, aflate în condiţii mai dificile. Dezvoltarea 
dorinţei de a dobândi o profesie care să poată fi utilizată în favoarea persoanelor 
celor mai dezavantajate. 

FFAACCTTOORRII  DDEE  SSUUCCCCEESS  

Împărtăşirea cu toate instituţiile din sector. Identificarea profesiilor care pot fi 
folosite pe teritoriu.  

AASSPPEECCTTEE  CCRRIITTIICCEE  ÎÎNNTTÂÂLLNNIITTEE  

Posibilitate slabă de a reproduce experienta in lipsa fondurilor specifice. 



 

 

83 

IINNTTRRAA  --  ""AAccţţiiuunnii  iinntteeggrraattee  ppeennttrruu  ttrraannzziiţţiiaa  llaa  mmuunnccăă  aa  ddeeţţiinnuuţţiilloorr  şşii  ffooşşttiilloorr  
ddeeţţiinnuuţţii""  

TTEEMMAATTIICCAA    

Crearea condiţiilor pentru integrarea pe piaţa muncii a persoanelor defavorizate.  

DDEESSCCRRIIEERREE    

RReessppoonnssaabbiill  ddee  iimmpplleemmeennttaarree: IAL CISL ABRUZZO 

PPaarrtteenneerriiaatt: PRAP Abruzzo şi Molise, Provinciile Chieti dell’Aquila şi Teramo, 
C.E.F.A.L, ANCE Abruzzo,CONFCOOPERATIVE Abruzzo. 

OObbiieeccttiivvee:: Dezvoltarea şi testarea unui set de servicii integrate pentru formare şi 
acompaniament la locul de muncă, adresate deţinuţilor şi foştilor deţinuţi.  

LLooccaaţţiiaa  ggeeooggrraaffiiccăă:: Regiunea Abruzzo 

DDuurraattaa:: 2005-2008 

SSuurrssee  ddee  ffiinnaannţţaarree: Iniţiativa comunitară Equal Faza II 

RReezzuullttaattee  oobbţţiinnuuttee:: Rezultatele acestor activităţi de cercetare şi împărtăşirea lor 
pe teritoriile în care se desfăşoară intervenţia au fost utile pentru a defini, prin 
participarea activă a subiecţilor din reţeaua extinsă a proiectului, un model de 
interventie - adică metodologii şi instrumente pentru integrarea socială şi 
profesională a deţinuţilor – coerent şi durabil la nivel local. Pe baza modelului de 
intervenţie definit, s-au dezvoltat, ulterior, acţiuni experimentale.  

PPrroodduussee  rreeaalliizzaattee::  Un document metodologic de bază ("Model de intervenţie") şi 
ghiduri procedurale pentru pregătirea şi furnizarea serviciilor de informare şi 
orientare, formare profesională, sprijin pentru plasarea în muncă.  

MMOOTTIIVVAAŢŢIIII   

Asupra parcursului de ocupare acţionează multe obstacole care dobândesc valori 
diferite în funcţie de dinamicile specifice ale pieţelor locale şi de grupurile specifice 
de şomeri. Aceste obstacole se traduc în adevărate bariere de acces la piaţa 
muncii. 

DDOOMMEENNIIII  DDEE  IINNTTEERRVVEENNŢŢIIEE 

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  PPEERRSSOOAANNEELLOORR 

OOrriieennttaarree  ((ddaa))  FFoorrmmaarree  ((ddaa))  
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SSeerrvviicciiii  ppeennttrruu  ppeerrssooaannee  ((ddaa))    BBiillaannţţ  ddee  ccoommppeetteennţţee  ((ddaa))  

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  SSIISSTTEEMMEELLOORR 

IInnffoorrmmaarree  şşii  sseennssiibbiilliizzaarree  ((ddaa))  CCeerrcceettaarree  ((ddaa))  

FFoorrmmaarree//ccoonnssuullttaannţţăă  ooppeerraattoorrii  ((ddaa))  DDeezzvvoollttaarreeaa  ddee  rreeţţeellee  tteerriittoorriiaallee  ((ddaa))  

IImmpplliiccaarreeaa  ppaattrroonnaatteelloorr  ((ddaa))  MMoonniittoorriizzaarree//eevvaalluuaarree  ((ddaa))  

IIMMPPAACCTT  

Nu este indicat. 

FFAACCTTOORRII  DDEE  SSUUCCCCEESS  

Nu sunt indicaţi. 

AASSPPEECCTTEE  CCRRIITTIICCEE  ÎÎNNTTÂÂLLNNIITTEE  

Nu sunt indicate. 
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PPEEGGAASSOO::  PPrroocceessee  pplluurraallee  ddee  rreeţţeeaa  ppeennttrruu  iinncclluuzziiuunneeaa  ddeeţţiinnuuţţiilloorr    

TTEEMMAATTIICCAA    

Dificultăţile deţinuţilor datorate: lipsei de oportunităţi de locuri de muncă stabile, 
alienării sociale şi slabelor oportunităţi de participare, competenţelor profesionale 
slabe/ inadecvate. 

DDEESSCCRRIIEERREE    

RReessppoonnssaabbiill  ddee  iimmpplleemmeennttaarree: Techne S.C.p.A. 

PPaarrtteenneerriiaatt: Cefal, Enaip FE, Enaip Emilia Romagna, Municipiul Ferrara, 
Municipiul Bologna, Provincia Forlì Cesena, Departamentul de Comunicare al 
Universităţii din Bologna, Asociaţia Nuovamente din Bologna. 

OObbiieeccttiivvee:: Sprijinirea reţelelor inter-instituţionale de coordonare teritorială a 
serviciilor în cadrul "Comitetelor Locale din sectorul Execuţie Penală Adulţi" 
valorificând eficienţa deciziilor şi a strategiilor de programare – Promovarea a noi 
oportunităţi de muncă şi a locurilor de muncă stabile pentru persoanele urmărite 
penal, favorizând integrarea între întreprinderi şi cooperarea socială, atât în 
interiorul cât şi în afara închisorilor - Comunicare socială pentru a promova 
dezvoltarea unui dialog între deţinuţi şi cetăţenii liberi, cunoaşterea fenomenelor 
de excluziune şi a relaţiei dintre incluziune şi siguranţă socială.  

LLooccaaţţiiaa  ggeeooggrraaffiiccăă:: Regiunea Emilia Romagna 

DDuurraattaa:: 2005-2008 

SSuurrssee  ddee  ffiinnaannţţaarree: Iniţiativa comunitară Equal Faza II / Regiunea Emilia 
Romagna 

RReezzuullttaattee  oobbţţiinnuuttee::  Acţiunile au urmărit să influenţeze, prin acţiunile de 
mainstreaming atât orizontale cât şi verticale, inclusiv alte zone geografice şi 
sectoare economice, prin transferul modelului testat în zona geografică de 
referinţă. La sfârşitul intervenţiei, au fost definite noile competenţe de specialitate 
legate de resursele şi bogăţiile teritoriului de provenienţă; beneficiarii înşişi, în 
plus, cu ajutorul centrului de servicii au avut posibilitatea de a crea consorţii şi 
cooperative. Reintegrarea beneficiarilor în structura socială a condus la o 
schimbare semnificativă a atitudinilor şi comportamentelor.  

PPrroodduussee  rreeaalliizzaattee:: Cercetare privind Bunele Practici de Integrare în Muncă 
(locale, regionale, naţionale) – Cercetare şi acţiune RicercAzione cu comitetele 
locale din Forlì-Cesena, Bologna, Ferrara – Creaarea Agenţiei de Comunicare 
socială şi a portalului www.equalpegaso.net. 

MMOOTTIIVVAAŢŢIIII   

Aşteptări/ cerinţe profesionale şi economice respinse, lipsa de cunoştinţe/ 
experienţă în căutarea unui loc de muncă, dificultatea sistemelor locale din retea 
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de a da răspunsuri punctuale deţinuţilor, lipsa de comunicare şi conştientizare din 
partea sistemului de execuţie penală şi a retelor locale cu privire la fenomenul 
detenţiei.  

DDOOMMEENNIIII  DDEE  IINNTTEERRVVEENNŢŢIIEE 

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  PPEERRSSOOAANNEELLOORR 

OOrriieennttaarree  ((ddaa))  FFoorrmmaarree  ((ddaa))  

SSeerrvviicciiii  ppeennttrruu  ppeerrssooaannee  ((ddaa))    BBiillaannţţ  ddee  ccoommppeetteennţţee  ((nnuu))  

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  SSIISSTTEEMMEELLOORR 

IInnffoorrmmaarree  şşii  sseennssiibbiilliizzaarree  ((ddaa))  CCeerrcceettaarree  ((ddaa))  

FFoorrmmaarree//ccoonnssuullttaannţţaa  ooppeerraattoorrii  ((nnuu))  DDeezzvvoollttaarreeaa  ddee  rreeţţeellee  tteerriittoorriiaallee  ((ddaa))  

IImmpplliiccaarreeaa  ppaattrroonnaatteelloorr  ((ddaa))  MMoonniittoorriizzaarree//eevvaalluuaarree  ((ddaa))  

IIMMPPAACCTT  

Acţiunile au urmărit să influenţeze, prin acţiunile de mainstreaming atât orizontale 
cât şi verticale, inclusiv alte zone geografice şi sectoare economice, prin 
transferul modelului testat în zona geografică de referinţă. La sfârşitul intervenţiei, 
au fost definite noile competenţe de specialitate legate de resursele şi bogăţiile 
teritoriului de provenienţă; beneficiarii înşişi, în plus, cu ajutorul centrului de 
servicii au avut posibilitatea de a crea consorţii şi cooperative.  

FFAACCTTOORRII  DDEE  SSUUCCCCEESS  

Valoarea socială realizată prin proiect în relaţiile dintre instituţii şi în interiorul 
acestora, în sectorul de producţie şi în recunoaşterea reciprocă a actorilor sociali. 

AASSPPEECCTTEE  CCRRIITTIICCEE  ÎÎNNTTÂÂLLNNIITTEE  

Colaborarea dintre mai mulţi parteneri, pe de o parte, evaluează modelul de 
incluziune experimentat ca fiind funcţional, iar pe de altă parte demonstrează că 
diferenţa dintre culturile organizaţionale este adesea cauza unor întârzieri şi 
neînţelegeri.  
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SSAALLIISS::  SSeerrvviicciiii  ppeennttrruu  AAuuttoonnoommiiee,,  MMuunnccăă  şşii  IInncclluuzziiuunnee  SSoocciiaallăă  

TTEEMMAATTIICCAA    

Domeniul tratării şi incluziunii sociale: cele mai bune proiecte care au dat naştere 
unor procese de tratare şi/ sau incluziune socială deosebit de importante şi 
inovatoare din punct de vedere al metodologiei, al instrumentelor utilizate şi al 
colaborărilor cu comunitatea locală.  

DDEESSCCRRIIEERREE    

RReessppoonnssaabbiill  ddee  iimmpplleemmeennttaarree: Provincia Pescara - Sectorul Politici Active de 
Muncă şi Formare Profesională 

PPaarrtteenneerriiaatt: PRAP Administraţia Regională a Penitenciarelor Abruzzo - Molise; 
ENFAP Abruzzo - Institutul Naţional de Instruire şi Formare Profesională 
Abruzzo; CONFESERCENTI Regionale Abruzzo; CNA Confederaţia Naţională a 
Artizanatului Pescara; Sinergia Advertising S.r.l. 

OObbiieeccttiivvee:: Creşterea şanselor de angajare a beneficiarilor finali şi oferirea unui 
răspuns concret şi structurat la problemele complexe şi multidimensionale 
exprimate de către aceştia. Pentru a rezolva aceste probleme au fost oferite 
parcursuri de ocupare orientate atât spre auto-ocupare cât şi spre angajare, prin 
implicarea beneficiarilor intermediari care au lucrat pentru a construi un sistem de 
cooperare şi împărtăşire in Reţea. 

LLooccaaţţiiaa  ggeeooggrraaffiiccăă:: Zona Metropolitană Pescara 

DDuurraattaa:: 2005-2007 

SSuurrssee  ddee  ffiinnaannţţaarree: Iniţiativa comunitară Equal Faza II  

RReezzuullttaattee  oobbţţiinnuuttee:: Din punct de vedere calitativ, proiectul a generat o serie de 
lecţii de învăţat care conferă durabilitate şi încurajează transferul şi replicarea in 
alte teritorii. A fost testat un parcurs de acompaniament dedicat foştilor deţinuţi şi 
condamnaţilor aflaţi în execuţie penală externă, în care a intervenit un grup mare 
de actori cu diverse competenţe şi experienţe, care împreună au instituit un 
dispozitiv integrat de incluziune/ re-incluziune.  

PPrroodduussee  rreeaalliizzaattee:: "Manual de bune practici pentru reintegrarea socială şi în 
muncă a deţinuţilor şi foştilor deţinuţi” - Acord de cooperare cu serviciile locale, 
care include domeniile şi regulile de colaborare între diferiţii actori de pe teritoriu - 
CD ROM - Model de evaluare şi instrumente - Proiectul de formare "Echipe 
profesionale pentru reintegrare" şi materiale de suport - "Manualul proceselor de 
ocupare" - Cartea "Salis: noi parcursuri pentru reintegrarea în muncă a foştilor 
deţinuţi" - Cartea "Modelul de acompaniament pentru ocupare al proiectului 
Salis”.  
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MMOOTTIIVVAAŢŢIIII   

Îmbunătăţirea accesului la piaţa muncii al (foştilor)-deţinuţi folosind o abordare 
combinată de formare profesională şi Servicii Sociale.  

DDOOMMEENNIIII  DDEE  IINNTTEERRVVEENNŢŢIIEE 

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  PPEERRSSOOAANNEELLOORR 

OOrriieennttaarree  ((ddaa))  FFoorrmmaarree  ((ddaa))  

SSeerrvviicciiii  ppeennttrruu  ppeerrssooaannee  ((ddaa))    BBiillaannţţ  ddee  ccoommppeetteennţţee  ((nnuu))  

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  SSIISSTTEEMMEELLOORR 

IInnffoorrmmaarree  şşii  sseennssiibbiilliizzaarree  ((ddaa))  CCeerrcceettaarree  ((nnuu))  

FFoorrmmaarree//ccoonnssuullttaannţţăă  ooppeerraattoorrii  ((ddaa))  DDeezzvvoollttaarreeaa  ddee  rreeţţeellee  tteerriittoorriiaallee  ((ddaa))  

IImmpplliiccaarreeaa  ppaattrroonnaatteelloorr  ((ddaa))  MMoonniittoorriizzaarree//eevvaalluuaarree  ((ddaa))  

IIMMPPAACCTT  

Este de remarcat faptul că Noul Plan Social Regional din Abruzzo (2007-2009) 
prevede pentru prima dată domeniul incluziunii şi protecţiei sociale şi unul dintre 
obiectivele esenţiale este să "promoveze, în proiectele şi acţiunile de incluziune, 
integrarea politicilor sociale, politicilor de muncă, politicilor pentru formare şi 
politicilor pentru locuinţe, politicilor de sănătate prin intermediul acordurilor locale 
şi al acordurilor pentru incluziunea socială." 

FFAACCTTOORRII  DDEE  SSUUCCCCEESS  

Un plan sistematic de împărtăşire a ipotezelor de intervenţie, o participare activă 
în procesele de transfer, integrare.  

AASSPPEECCTTEE  CCRRIITTIICCEE  ÎÎNNTTÂÂLLNNIITTEE  

Aplicarea graţierii a cauzat întârzieri în acţiuni, în special în ceea ce priveşte 
identificarea beneficiarilor care urmau să fie încadraţi în muncă şi în faza de 
integrare în bursele de muncă, în cadrul structurilor de producţie, având în vedere 
competenţele lor profesionale scăzute.  

SSOOLLAARRIISS  ––  SSeerrvviicciiii  ppeennttrruu  OOrriieennttaarree,,  MMuunnccăă  AAuuttoonnoommăă  şşii  PPeerrssooaannee  
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DDeezzaavvaannttaajjee    

TTEEMMAATTIICCAA    

Proiectul se adresează persoanelor care aparţin categoriilor dezavantajate 
(persoane cu handicap, persoane care au ieşit din reţeaua de prostituţie, femei 
victime ale violenţei şi abuzului, foşti dependenţi de droguri, foşti alcoolici, foşti 
deţinuţi, romi, oameni care trăiesc în condiţii de sărăcie), care sunt afectaţi de 
dificultăţi de ocupare, adesea însoţite de marginalizare socială. 

DDEESSCCRRIIEERREE    

RReessppoonnssaabbiill  ddee  iimmpplleemmeennttaarree: IRES Institutul de Cercetări Economice şi Sociale 
din Friuli Venezia Giulia 

PPaarrtteenneerriiaatt: Asociaţia IDEA non-profit; Spitalul N. 4 `Medio Friuli`; Centrul Caritas 
Udine Non-profit; Comunitatea Piergiorgio NON-PROFIT; Cons. Reg. Garanz. 
Fidi S.C. a r.l. - Finanziaria Regionale della Cooperazione; Consorţiul Operativ de 
Sănatate Mentală; Cooperativa CRAMARS scarl; Universitatea din Udine - 
Departamentul de Economie, Societate şi Teritoriu. 

OObbiieeccttiivvee:: Creşterea gradului de conştientizare al serviciilor, instituţiilor, 
subiecţilor din sectorul non-profit şi al angajatorilor; suport motivaţional şi 
acompaniament tehnic pentru planificarea de proiecte pentru antreprenorii 
aspiranţi defavorizaţi. 

LLooccaaţţiiaa  ggeeooggrraaffiiccăă:: Regiunea Friuli Venezia Giulia 

DDuurraattaa:: 2005-2008 

SSuurrssee  ddee  ffiinnaannţţaarree: Iniţiativa comunitară Equal Faza II  

RReezzuullttaattee  oobbţţiinnuuttee:: Crearea de întreprinderi pentru incluziune. Proiectul a 
acompaniat diferite persoane defavorizate pentru crearea de întreprinderi. 

PPrroodduussee  rreeaalliizzaattee::  "Întreprinderi pentru incluziune. Experienţa Proiectul Solaris"- 
carte + CD al conferinţei finale a proiectului.  

MMOOTTIIVVAAŢŢIIII   

Structura parteneriatului se regăseşte în obiective şi în programul de lucru care 
urmăreşte testarea unui model de intervenţie pentru promovarea auto-ocupării/ 
deschiderii de afaceri proprii ca strategie de reintegrare în muncă a persoanelor 
dezavantajate şi cu handicap, cu implicarea organismelor competente din sectorul 
public şi privat, conform cadrului legislativ actual.  

DDOOMMEENNIIII  DDEE  IINNTTEERRVVEENNŢŢIIEE 
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AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  PPEERRSSOOAANNEELLOORR 

OOrriieennttaarree  ((nnuu))  FFoorrmmaarree  ((nnuu))  

SSeerrvviicciiii  ppeennttrruu  ppeerrssooaannee  ((ddaa))    BBiillaannţţ  ddee  ccoommppeetteennţţee  ((nnuu))  

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  SSIISSTTEEMMEELLOORR 

IInnffoorrmmaarree  şşii  sseennssiibbiilliizzaarree  ((ddaa))  CCeerrcceettaarree  ((nnuu))  

FFoorrmmaarree//ccoonnssuullttaannţţăă  ooppeerraattoorrii  ((ddaa))  DDeezzvvoollttaarreeaa  ddee  rreeţţeellee  tteerriittoorriiaallee  ((ddaa))  

IImmpplliiccaarreeaa  ppaattrroonnaatteelloorr  ((nnuu))  MMoonniittoorriizzaarree//eevvaalluuaarree  ((ddaa))  

IIMMPPAACCTT  

Niciunul  

FFAACCTTOORRII  DDEE  SSUUCCCCEESS  

Reţeaua activată pe teritoriu şi Parteneriatul sunt în măsură să mobilizeze 
competenţele specifice necesare pentru modelarea intervenţiei, pentru infomarea 
operatorilor, pentru furnizarea serviciilor de orientare şi asistenţă prevăzute, 
pentru evaluarea şi validarea experienţei. 

AASSPPEECCTTEE  CCRRIITTIICCEE  ÎÎNNTTÂÂLLNNIITTEE  

Printre aspectele critice, cele relevante sunt legate de relaţia dintre beneficiar şi 
tutore, iar cazurile au implicat un eşec mai mult sau mai puţin manifest în 
comunicarea cu beneficiarul, datorită discontinuităţii dintre acordurile asumate şi 
angajamentul efectiv. 
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SS..FF..II..DDEE  SSiisstteemm  IInntteeggrraatt  ddee  FFoorrmmaarree  ppeennttrruu  DDeeţţiinnuuţţii   

TTEEMMAATTIICCAA    

Acţiuni de acompaniament la locul de muncă şi ocupare 

DDEESSCCRRIIEERREE    

RReessppoonnssaabbiill  ddee  iimmpplleemmeennttaarree: EN.A.I.P. Lazio 

PPaarrtteenneerriiaatt: Societate cooperativă Acanto - Asociaţia culturală La ribalta – 
centrul de studii “Enricomaria Salerno” - Asociaţia de promovare viaţă socială 
activă – Consorţiul comunelor din Cassinate – Consorţiul Muncă & libertate - 
Cooperativa 29 iunie non-profit - DLI srl - Eyes srl - IRI management - SOLCO 
srl - V.I.C. 

OObbiieeccttiivvee:: Testarea planurilor pesonalizate de formare şi de integrare/ 
reintegrare în muncă realizate prin colaborarea unei reţele de structuri şi 
servicii; Elaborarea unui sistem de comunicare pentru a facilita schimbul, 
comparaţia şi difuzarea modelelor de formare şi de organizare adoptate si 
pentru a sprijini guvernarea şi reproducerea modelului.  

LLooccaaţţiiaa  ggeeooggrraaffiiccăă:: Regiunea Lazio 

DDuurraattaa:: 2007-2009 

SSuurrssee  ddee  ffiinnaannţţaarree: POR FSE 2007-2013, Regiunea Lazio 

RReezzuullttaattee  oobbţţiinnuuttee:: integrarea deţinuţilor în activităţi de lucru în interiorul sau 
în afara închisorii. În special, activitatea de formare la distanţă a atins 43 de 
cursanţi/ deţinuti. Activitatea de orientare şi tutorat s-a dovedit a fi crucială în 
procesul de dezvoltare culturală a cursanţilor/ deţinuţilor, atât pentru 
progresele educaţionale, cât şi pentru sprijinul psihologic şi motivaţional.  

PPrroodduussee  rreeaalliizzaattee::  Niciun produs specific. 

MMOOTTIIVVAAŢŢIIII   

Proiectarea şi testarea unui model de formare în măsură să răspundă nevoilor 
de adaptare a formării pentru utilizatori adulţi şi aflaţi în situaţii dificile şi să 
sprijine, în acelaşi timp, sistemul penitenciar în sarcinile de recuperare şi 
reabilitare legate de experienţa de detenţie. In special, proiectul răspunde 
necesităţii, identificate de către Direcţiile penitenciarelor, de intervenţii de 
calificare profesională.  

DDOOMMEENNIIII  DDEE  IINNTTEERRVVEENNŢŢIIEE 

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  PPEERRSSOOAANNEELLOORR 
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OOrriieennttaarree  ((ddaa))  FFoorrmmaarree  ((ddaa))  

SSeerrvviicciiii  ppeennttrruu  ppeerrssooaannee  ((ddaa))    BBiillaannţţ  ddee  ccoommppeetteennţţee  ((nnuu))  

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  SSIISSTTEEMMEELLOORR 

IInnffoorrmmaarree  şşii  sseennssiibbiilliizzaarree  ((nnuu))  CCeerrcceettaarree  ((nnuu))  

FFoorrmmaarree//ccoonnssuullttaannţţăă  ooppeerraattoorrii  ((nnuu))  DDeezzvvoollttaarreeaa  ddee  rreeţţeellee  tteerriittoorriiaallee  ((nnuu))  

IImmpplliiccaarreeaa  ppaattrroonnaatteelloorr  ((nnuu))  MMoonniittoorriizzaarree//eevvaalluuaarree  ((ddaa))  

IIMMPPAACCTT  

Regiunea Lazio, având în vedere rezultate pozitive atinse, a alocat fonduri 
suplimentare pentru continuarea cursurilor şi crearea de noi ateliere în 
penitenciarele regionale.  

FFAACCTTOORRII  DDEE  SSUUCCCCEESS  

A favorizat o abordare globală a temei formării profesionale pentru persoanele 
în detenţie.  

AASSPPEECCTTEE  CCRRIITTIICCEE  ÎÎNNTTÂÂLLNNIITTEE  

Niciunul  

TTaasskk  FFoorrccee  SSPPII  

TTEEMMAATTIICCAA    

Dificultăţi de integrare a persoanelor defavorizate pe piaţa forţei de muncă şi 
combaterea discriminării împotriva lor. Tip de politică: sprijinirea integrării în 
muncă a deţinuţilor, condamnaţilor care urmează măsuri alternative la detenţie 
şi foştilor deţinuţi. 

DDEESSCCRRIIEERREE    

RReessppoonnssaabbiill  ddee  iimmpplleemmeennttaarree: Centro Servizi s.r.l. 

PPaarrtteenneerriiaatt: Regiunile Basilicata, Campania, Provincia Potenza, Matera, 
Lecce şi Benevento, PR.AP Regiunea Basilicata, Închisorile din Potenza, 
Matera, Melfi, Benevento şi Lecce, UEPE Potenza, Lecce şi Avellino şi 
Centrele de ocupare a forţei de muncă din provincia Lecce.  

OObbiieeccttiivvee:: Experimentarea de intervenţii specifice pentru încadrarea în campul 
muncii a persoanelor care au comis infracţiuni; promovarea de acţiuni care 
vizează persoanele şi întreprinderile, prin activităţi de sensibilizare faţă de 
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integrare şi de sprijin pentru experimentarea şi promovarea de acţiuni 
specifice; înfiinţarea unei activităţi de consultanţă în sprijinul Serviciilor publice 
de ocupare în regiunile Obiectiv 1 pentru a promova încadrarea în muncă a 
deţinuţilor şi pentru a declanşa schimbarea în rolurile implicate în Serviciile de 
ocupare.  

LLooccaaţţiiaa  ggeeooggrraaffiiccăă:: Regiunea Basilicata 

DDuurraattaa:: 2003-2006 

SSuurrssee  ddee  ffiinnaannţţaarree: PON. FSE 2007-2013 Obiectiv 1 – Acţiunea II.1.A 

RReezzuullttaattee  oobbţţiinnuuttee:: Au fost furnizate o serie de activitati de consultanta, prin 
intermediul cărora au fost introduse noi procese şi prin care actorii sistemului 
interacţionează între ei, făcând schimb de experienţe, know-how, probleme şi 
permiţând astfel medierea cererii şi ofertei. Pentru a facilita intrarea pe piaţa 
muncii a autorilor de infracţiuni, au fost proiectate programe de formare ad-
hoc şi semnate memorandumuri de înţelegere/ acorduri cu autorităţile locale, 
întreprinderi publice şi private, cooperative sociale pentru plasarea în muncă a 
subiecţilor.  

PPrroodduussee  rreeaalliizzaattee::  Activităţi de studiu şi cercetare (Rapoarte de cercetare/ 
ghiduri/ manuale). Alte materiale de informare (campanii de informare).  

MMOOTTIIVVAAŢŢIIII   

Declanşarea schimbării în roluri implicate în Serviciile de ocupare printr-o mai 
bună cunoaştere a funcţiilor şi sarcinilor pe care serviciile de ocupare trebuie 
să le aibă, ţinând cont de dispoziţiile din Decretul-lege nr. 469/ 97; o viziune 
reînnoită a politicilor active de ocupare şi a politicilor de formare necesare 
pentru integrarea în muncă a autorilor de infracţiuni.  

DDOOMMEENNIIII  DDEE  IINNTTEERRVVEENNŢŢIIEE 

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  PPEERRSSOOAANNEELLOORR 

OOrriieennttaarree  ((ddaa))  FFoorrmmaarree  ((ddaa))  

SSeerrvviicciiii  ppeennttrruu  ppeerrssooaannee  ((nnuu))    BBiillaannţţ  ddee  ccoommppeetteennţţee  ((nnuu))  

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  SSIISSTTEEMMEELLOORR 

IInnffoorrmmaarree  şşii  sseennssiibbiilliizzaarree  ((ddaa))  CCeerrcceettaarree  ((ddaa))  

FFoorrmmaarree//ccoonnssuullttaannţţăă  ooppeerraattoorrii  ((ddaa))  DDeezzvvoollttaarreeaa  ddee  rreeţţeellee  tteerriittoorriiaallee  ((ddaa))  

IImmpplliiccaarreeaa  ppaattrroonnaatteelloorr  ((ddaa))  MMoonniittoorriizzaarree//eevvaalluuaarree  ((nnuu))  

IIMMPPAACCTT  



 

 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concret, proiectul a declanşat schimbarea în rolurile implicate în Serviciile de 
ocupare. În acest cadru au fost activate sinergii între răspunsurile publice şi 
private, sprijinind crearea de reţele teritoriale integrate, între public-privat şi 
privat-privat, care lucrează împreună pentru a finaliza parcursuri care să 
însoţească persoana defavorizată până la ocuparea şi integrarea socială 
deplină. 

FFAACCTTOORRII  DDEE  SSUUCCCCEESS  

Destinatarilor finali li s-a oferit o serie de oportunităţi de angajare şi de 
deschidere de afaceri proprii şi a fost trasat astfel un parcurs de formare şi 
actualizare a competenţelor personale, prin care se pot ameliora lacunele 
existente între cerinţele pieţei muncii şi resursele personale ale subiectului în 
termeni de profesionalism.  

AASSPPEECCTTEE  CCRRIITTIICCEE  ÎÎNNTTÂÂLLNNIITTEE  

Elementele critice au fost, în esenţă, lipsa de cunoştinţe a destinatarilor direcţi 
ai acţiunilor cu privire la modalităţile operative care trebuie adoptate cu 
deţinuţii, foştii deţinuţi şi aşa mai departe. Acest obstacol a fost depăşit cu 
uşurinţă prin dialogarea instituţiilor (servicii/ centre de ocupare) cu 
reprezentanţii penitenciarelor.  

Un aspect critic ulterior a fost cu siguranţă scepticismul/ lipsa de încredere din 
partea angajatorilor cu privire la integrarea acestor subiecţi în cadrul 
întreprinderii. 
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OOccccuuppaazziioonnee  IInntteeggrraa  ““SSoocciiaall  BBeett  ––  PPaarrccuurrssuurrii  ddee  rreeiinntteeggrraarree  ssoocciiaallăă  şşii  îînn  
mmuunnccăă  ppeennttrruu  ddeeţţiinnuuţţii””  

TTEEMMAATTIICCAA    

Orientare pentru reintegrare socială şi ocupare în penitenciare.  

DDEESSCCRRIIEERREE    

RReessppoonnssaabbiill  ddee  iimmpplleemmeennttaarree: Consorzio Pro.Form. 

PPaarrtteenneerriiaatt: Coop S. Pietro a Sollicciano Arl - Fundaţia U e Porfiri Non-profit - 
IMC ISFOR Management - Sintagmi srl. 

OObbiieeccttiivvee:: Consolidarea intervenţiilor din sectorul orientării şi integrării 
profesionale a deţinuţilor, pentru o integrare socială mai eficientă.  

LLooccaaţţiiaa  ggeeooggrraaffiiccăă:: Regiunea Toscana şi Umbria 

DDuurraattaa:: 2001-2003 

SSuurrssee  ddee  ffiinnaannţţaarree: PON FSE 

RReezzuullttaattee  oobbţţiinnuuttee:: contribuţie la revizuirea ghidurilor provinciale referitoare la 
atribuţiile, competenţele şi nevoile de formare ale angajaţilor care se ocupă de 
integrarea in campul muncii a persoanelor dezavantajate. Rezultatul cel mai 
concret şi imediat a fost numărul mare de elevi recrutaţi la sfârşitul bursei de 
muncă (90%), aproape toţi angajaţi în întreprinderile gazdă. Datorita acestui 
rezultat excelent şi sistemului inovator experimentat în penitenciarul din 
Umbria, proiectul "Social Bet" a fost recunoscut ca “bună practică", mai întâi 
de Isfol şi apoi de către Ministerul Muncii, care a aprobat transferul pe teritoriul 
Florenţei. 

PPrroodduussee  rreeaalliizzaattee:: Manual de orientare pentru operatori "Mediator social în 
cadrul programelor de orientare pentru deţinuţi”; Website de consultanta 
pentru formatori şi operatori care lucrează în penitenciare sau în sistemul de 
justiţie; Manual pentru operatorii voluntari din serviciile penitenciare (Cod de 
conduită); Cercetarea nevoilor profesionale ale întreprinderilor de pe teritoriul 
ales; Cercetarea surselor legislative referitoare la sectorul penitenciarelor; 
Modul de curs pentru cursul de formare de "Mediator social" adresat 
operatorilor din penitenciare.  

MMOOTTIIVVAAŢŢIIII   

Elaborarea de propuneri de formare şi de structuri de servicii care pot influenţa 
sistemul legislativ regional şi planificarea resurselor economice ale fondurilor 
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structurale pentru deţinuţi şi foştii deţinuţi. 

DDOOMMEENNIIII  DDEE  IINNTTEERRVVEENNŢŢIIEE 

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  PPEERRSSOOAANNEELLOORR 

OOrriieennttaarree  ((ddaa))  FFoorrmmaarree  ((ddaa))  

SSeerrvviicciiii  ppeennttrruu  ppeerrssooaannee  ((ddaa))    BBiillaannţţ  ddee  ccoommppeetteennţţee  ((nnuu))  

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  SSIISSTTEEMMEELLOORR 

IInnffoorrmmaarree  şşii  sseennssiibbiilliizzaarree  ((ddaa))  CCeerrcceettaarree  ((ddaa))  

FFoorrmmaarree//ccoonnssuullttaannţţăă  ooppeerraattoorrii  ((ddaa))  DDeezzvvoollttaarreeaa  ddee  rreeţţeellee  tteerriittoorriiaallee  ((nnuu))  

IImmpplliiccaarreeaa  ppaattrroonnaatteelloorr  ((nnuu))  MMoonniittoorriizzaarree//eevvaalluuaarree  ((nnuu))  

IIMMPPAACCTT  

Proiectul a permis identificarea de modele de intervenţie pentru integrarea 
socială şi ocuparea foştilor deţinuţi, prin participarea la parcursuri de orientare 
profesională şi la experienţe de muncă în cadrul întreprinderilor locale. A 
contribuit la consolidarea reţelei actorilor locali implicaţi în interiorul şi în afara 
sistemului penitenciar prin construirea unui sistem-reţea comun, a subliniat 
rolurile şi funcţiile fiecărui subiect, a permis împărtăşirea unui limbaj comun şi 
a unei interpretări comune a problemelor, dezvoltând practici de co-proiectare.  

FFAACCTTOORRII  DDEE  SSUUCCCCEESS  

Comunicarea între diferitele părţi implicate în sistemul penitenciar. 

AASSPPEECCTTEE  CCRRIITTIICCEE  ÎÎNNTTÂÂLLNNIITTEE  

Niciunul. 
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ÎÎNNCCHHIISSOOAARREE&&SSOOCCIIEETTAATTEE--  TTeessttaarreeaa  rreeţţeelleelloorr  llooccaallee  ppeennttrruu  iinntteeggrraarreeaa  
ssoocciiaallăă  şşii  îînnccaaddrraarreeaa  îînn  mmuunnccăă  aa  ddeeţţiinnuuţţiilloorr  şşii  ffooşşttiilloorr  ddeeţţiinnuuţţii..  

TTEEMMAATTIICCAA    

Reintegrarea socială şi în muncă a deţinuţilor 

DDEESSCCRRIIEERREE    

RReessppoonnssaabbiill  ddee  iimmpplleemmeennttaarree: Consorţiul pentru formarea profesională Forma 
Futuro 

PPaarrtteenneerriiaatt: Consorţiul Forma Futuro din Parma, Téchne din Forlì Cesena 

OObbiieeccttiivvee:: construirea unui sistem de monitorizare şi evaluare ad hoc a 
intervenţiilor în contextul formării profesionale, trecerii la ocupare şi integrării 
sociale şi profesionale; dezvoltarea de strategii concrete şi realizabile pentru 
integrarea socială şi profesională, ţinând cont de actualizarea cadrului de 
reglementare a penitenciarelor şi de politicile active de ocupare; oferirea de 
instrumente şi cunoştinţele pentru crearea de proiecte personalizate şi pentru 
acompaniamentul în integrarea socială şi profesională a deţinuţilor; 
construirea unui model comun de lucru în reţea pentru actorii instituţionali; 
sprijinirea politicii penitenciarelor pentru creşterea numărului de încadrări în 
muncă externe şi interne, cu implicarea cooperativelor sociale şi a 
angajatorilor privaţi; consolidarea politicilor de educaţie, formare profesională 
şi ocupare pentru deţinuţi.  

LLooccaaţţiiaa  ggeeooggrraaffiiccăă:: Provinciile Parma, Piacenza, Forlì Cesena 

DDuurraattaa:: 2002-2004 

SSuurrssee  ddee  ffiinnaannţţaarree: POR Regiunea Emilia Romagna 

RReezzuullttaattee  oobbţţiinnuuttee:: Sensibilizarea şi formarea operatorilor din reţea pentru o 
implicare directă şi activă în parcursul de reintegrare sociala şi profesională; -
valorificarea actorilor din reţea prin implicarea lor în realizarea valorilor, 
codurilor lingvistice, misiunii, logicii tipice a proiectului; actualizarea 
competenţelor necesare pentru gestionarea eficientă şi eficace a legăturii 
dintre acţiuni şi a coordonării acţiunilor prevăzute; - difuzarea de noi 
metodologii şi instrumente, în special de formare profesională.  

PPrroodduussee  rreeaalliizzaattee::  Publicaţia ‘Munca între Închisoare şi Teritoriu’. Prezentarea 
seminariilor pe site-ul proiectului, cu înregistrări audio-video ale intervenţiilor. 

MMOOTTIIVVAAŢŢIIII   
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Cunoaşterea nevoilor teritoriului şi ale pieţei muncii, în special ale 
întreprinderilor cu profit şi non-profit, cu scopul de a planifica şi a coordona în 
reţea parcursuri de integrare care să vizeze nevoile individuale ale utilizatorilor 
şi nevoile de organizare ale întreprinderilor şi angajatorilor.  

DDOOMMEENNIIII  DDEE  IINNTTEERRVVEENNŢŢIIEE 

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  PPEERRSSOOAANNEELLOORR 

OOrriieennttaarree  ((ddaa))  FFoorrmmaarree  ((ddaa))  

SSeerrvviicciiii  ppeennttrruu  ppeerrssooaannee  ((ddaa))    BBiillaannţţ  ddee  ccoommppeetteennţţee  ((ddaa))  

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  SSIISSTTEEMMEELLOORR 

IInnffoorrmmaarree  şşii  sseennssiibbiilliizzaarree  ((ddaa))  CCeerrcceettaarree  ((ddaa))  

FFoorrmmaarree//ccoonnssuullttaannţţăă  ooppeerraattoorrii  ((ddaa))  DDeezzvvoollttaarreeaa  ddee  rreeţţeellee  tteerriittoorriiaallee  ((ddaa))  

IImmpplliiccaarreeaa  ppaattrroonnaatteelloorr  ((ddaa))  MMoonniittoorriizzaarree//eevvaalluuaarree  ((ddaa))  

IIMMPPAACCTT  

Iniţiativele realizate au ajuns să facă parte din Planurile Sociale Zonale, cu 
oportunităţi de a continua şi de a fi dezvoltate ulterior în anii următori; 
rezultatele iniţiativelor au dus la proiectarea şi planificarea de intervenţii 
specifice de formare, prezentate în anul 2003 la apelurile de propuneri de 
proiecte de la nivel provincial în Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena; în provincia 
Forli Cesena, acţiunile proiectului au facilitat în mare măsură încheierea cu 
succes a Memorandumului de înţelegere între instituţii şi angajatori; în oraşul 
Ferrara a fost promovat un memorandum de înţelegere similar între instituţii şi 
angajatori;  

Acţiunile proiectului au initiat si promovat o iniţiativă a Associaţiei Volontarimini 
pentru apariţia unei coordonări teritoriale a activităţilor de muncă voluntară în 
închisori, cu scopul de a promova parcursuri de integrare socială şi 
profesională.  

FFAACCTTOORRII  DDEE  SSUUCCCCEESS  

Disponibilitatea administraţiei penitenciarelor de a evalua oportunitatea, pentru 
unii deţinuţi, de a avea acces la parcursul de formare; prezenţa unui sistem 
consolidat de furnizare a bilanţurilor de competenţe pentru deţinuţi, prelucrate 
cu cooperarea lucrătorilor din penitenciare, disponibilitatea administraţiei 
penitenciarelor de a evalua rezultatele învăţării dobândite după parcursurile de 
formare şi, astfel, de a promova o opinie favorabilă accesului la muncă în 
afara penitenciarelor; promovarea, prin seminarii, a unei sinergii între serviciile 
sociale, organizaţiile non-profit, patronate; testarea unui sistem de mediere 
între cererea şi oferta de muncă prin identificarea, în cadrul întreprinderilor, a 
competenţelor celor mai favorabile pentru integrarea în muncă şi prin 
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adaptarea ulterioară a intervenţiilor de formare la aceste nevoi. 

AASSPPEECCTTEE  CCRRIITTIICCEE  ÎÎNNTTÂÂLLNNIITTEE  

În ceea ce priveşte calendarul fazelor planificate, a avut loc o întârziere care a 
dus la încetinirea Fazei 4, datorită coincidenţei cu perioada misiunii 
directorului închisorii din Ferrara şi Forli şi datorită restructurării unor locaţii.  

Alte aspecte critice sunt: rezistenţa privind punerea în comun a propiilor 
competenţe şi cunoştinţe; noi tipuri de relaţii care pot crea conflicte; nevoia de 
a media, a ceda suveranitate şi autonomie; personal şi colaboratori care au 
părăsit parcursul din cauza transferurilor, pensionării, etc.  
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SS..TT..RREE..EE..TT..SS..  --  SSiisstteemm  TTeerriittoorriiaall  ppeennttrruu  RReeiinntteeggrraarree  şşii  PPrrootteeccţţiiee  SSoocciiaallăă  

TTEEMMAATTIICCAA    

Bunăstare, politici sociale şi de asistenţă. Dezvoltarea profesională a 
resurselor umane  

DDEESSCCRRIIEERREE    

RReessppoonnssaabbiill  ddee  iimmpplleemmeennttaarree: Primăria Pescara 

PPaarrtteenneerriiaatt: Administraţia Municipală Pineto, Administraţia municipală Roseto 
degli Abruzzi, Asociaţia Parcursuri Regionale Familie Protecţie Sănătate 
Mintală, Asociaţia `Dimensione Volontario non-profit`, Asociaţia `Progetto 
nomadi non-profit`, Asociaţia `Sound Society`, Caritas Diocesana din Pescara-
Penne, Caritas Diocesana din Teramo-Atri, Centrul de Servicii pentru 
Voluntariat al Federaţiei Compagnia delle Opere, Centrul Teritorial Permanent 
pentru Educaţia Adulţilor, Confederaţia Generală Italiană a Muncii - Camera 
de Muncă din Pescara, Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării al 
Universităţii Teramo (fostă MET), Şcoala de constructii din provincia Pescara, 
Federaţia Regională a Fermierilor din Abruzzo, Fundaţia Caritas non-profit 
Eparhia Pescara Penne, Fundaţia Eparhiei Religioase `Istituto Maria Regina`, 
SYNERGIE ITALIA - Agenţia Pescara, Uniunea Generală a Muncii din 
Pescara. 

OObbiieeccttiivvee:: Crearea unei relaţii stabile şi permanente între părţile menţionate 
mai sus, închegată printr-un acord de cooperare, sub forma unui "contract de 
programare" pentru incluziune socială, anticipând reforma italiană privind 
medierea asistată între cererea şi oferta de muncă.  

LLooccaaţţiiaa  ggeeooggrraaffiiccăă:: Provincia Pescara 

DDuurraattaa:: 2002-2005 

SSuurrssee  ddee  ffiinnaannţţaarree: Fonduri regionale, FSE- Equal 

RReezzuullttaattee  oobbţţiinnuuttee:: Deschiderea a 3 birouri de incluziune socială în oraşele 
Pescara, Roseto şi Pineto; -Dezvoltarea şi testarea unui model de servicii 
pentru încadrarea în muncă a persoanelor defavorizate, cu formulare şi 
proceduri speciale de îngrijire şi asistenţă personalizată, structurate conform 
tehnicilor de angajare asistată; formarea a 10 mediatori sociali la locul de 
muncă; -realizarea activităţilor transnaţionale: 50 de instituţii şi asociaţii din 
Spania şi Portugalia, 6 întâlniri transnaţionale, producerea unui manual de 
bune practici; -Crearea unei baze de date pentru medierea cererii şi ofertei de 
muncă în sistemul STREETS; - un total de 700 de burse lunare de muncă;-
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servicii de orientare, asistenţă şi plasare pentru aproximativ 500 de persoane 
defavorizate aflate în căutarea unui loc de muncă; - formare în atelier a unui 
număr de aproximativ 15 persoane şi obţinerea calificării profesionale potrivite 
pentru deschiderea de afaceri.  

PPrroodduussee  rreeaalliizzaattee::  Site web al proiectului, Agenţia de Incluziune Socială. 

MMOOTTIIVVAAŢŢIIII   

Piaţa forţei de muncă prezintă dificultăţi majore pentru categoriile de persoane 
care se confruntă cu dezavantaje sociale. În special, s-a constatat că factorii 
care determină această condiţie au un dublu aspect critic, atât în ceea ce 
priveşte cererea, cât şi oferta de muncă: - DISCRIMINARE DIN PARTEA 
ÎNTREPRINDERII PENTRU LOCUL DE MUNCĂ: persoana defavorizată este 
percepută ca un obstacol în calea eficienţei întreprinderii. - LIMITE ŞI 
RISCURI DIN PARTEA LUCRĂTORULUI: un element major care limitează 
accesul la muncă pentru persoanele defavorizate este abordarea 
motivaţională neadecvată pentru încadrarea în muncă.  

DDOOMMEENNIIII  DDEE  IINNTTEERRVVEENNŢŢIIEE 

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  PPEERRSSOOAANNEELLOORR 

OOrriieennttaarree  ((ddaa))  FFoorrmmaarree  ((ddaa))  

SSeerrvviicciiii  ppeennttrruu  ppeerrssooaannee  ((ddaa))    BBiillaannţţ  ddee  ccoommppeetteennţţee  ((nnuu))  

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  SSIISSTTEEMMEELLOORR 

IInnffoorrmmaarree  şşii  sseennssiibbiilliizzaarree  ((ddaa))  CCeerrcceettaarree  ((ddaa))  

FFoorrmmaarree//ccoonnssuullttaannţţăă  ooppeerraattoorrii  ((ddaa))  DDeezzvvoollttaarreeaa  ddee  rreeţţeellee  tteerriittoorriiaallee  ((ddaa))  

IImmpplliiccaarreeaa  ppaattrroonnaatteelloorr  ((ddaa))  MMoonniittoorriizzaarree//eevvaalluuaarree  ((ddaa))  

IIMMPPAACCTT  

Implicarea administraţiilor publice implicate în proiect şi a altor actori 
instituţionali interesaţi (Regiunea şi Provincii). Premiul "Întreprinderi Cetăţeni 
Buni", acordat cu ocazia participării proiectului STREETS la COMPA 2004 - 
Expozitia Europeană a Comunicării, unui număr de cinci firme din provincia 
Pescara, care au demonstrat, prin încadrarea în muncă a persoanelor 
defavorizate, că reprezintă un reper util pentru Programul "Întreprinderi 
Cetăţeni Buni", care urmăreşte să creeze o reţea de firme capabile să 
reconcilieze economia şi incluziunea socială, printr-o gestionare durabilă şi 
eficientă a afacerii. 

FFAACCTTOORRII  DDEE  SSUUCCCCEESS  

Modelul STREETS are, ca şi factor determinant şi transversal tuturor acţiunilor 
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din cadrul proiectului, o abordare integrată a problemei incluziunii sociale, 
dezvoltată printr-o reţea interinstituţională în care autorităţile publice 
acţionează în sinergie cu economia locală şi cu sectorul voluntariatului. 
Combinaţia acestor trei forte distincte active ale societăţii locale permite 
analiza şi abordarea problemei incluziunii sociale şi profesionale a 
persoanelor dezavantajate din mai multe puncte de vedere generate de 
experiente de management diferite, care sunt unite în structurile activate de 
proiect.  

AASSPPEECCTTEE  CCRRIITTIICCEE  ÎÎNNTTÂÂLLNNIITTEE  

Elementul cel mai critic a fost stabilirea şi stabilizarea relaţiilor de colaborare 
cu alte instituţii publice, în special cu serviciile sociale locale. Suspiciunea 
iniţială a acestor servicii pentru o formă de intervenţie care, evident, fiind 
inovatoare, urma să intervină într-un sistem utilizat de mult timp, a fost 
depăşită datorită activităţii de promovare şi conectare efectuate de Agenţia de 
Incluziune Socială, care a devenit intermediar eficient între instrumentele 
tradiţionale de asistenţă socială şi tehnicile inovatoare ale angajării asistate. 
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PPrrooiieecctt  CCoorraa  ––  AArrtt..66  ÎÎnnccrreeddiinnţţaarreeaa  ddee  aaccttiivviittăăţţii  ddee  ccoonnssuullttaannţţăă  ppeennttrruu  
sseerrvviicciiiillee  ppuubblliiccee  ddee  ooccuuppaarree  îînn  vveeddeerreeaa  ffaavvoorriizzăărriiii  iinntteeggrrăărriiii  pprrooffeessiioonnaallee  
aa  ddeeţţiinnuuţţiilloorr  

TTEEMMAATTIICCAA    

Încadrarea profesională a deţinuţilor 

DDEESSCCRRIIEERREE    

RReessppoonnssaabbiill  ddee  iimmpplleemmeennttaarree: Consorţiul naţional de cooperare socială CGM 

PPaarrtteenneerriiaatt: Asociaţia CORA, Obbiettivo Lavoro, Emporio dei lavori – Fundaţia 
pentru dezvoltarea ocupării. 

OObbiieeccttiivvee:: Sprijinirea politicii penitenciarelor pentru creşterea numărului de 
încadrări în muncă în afara şi în interiorul penitenciarelor, nu numai cu 
implicarea cooperativelor de solidaritate socială, ci şi a întreprinderilor cu 
profit, şi, în acelaşi timp, consolidarea strategiilor de politici active de muncă 
atât în interiorul cât şi în afara zidurilor, în trei provincii din Centru-Nord.  

LLooccaaţţiiaa  ggeeooggrraaffiiccăă:: Regiunea Toscana 

DDuurraattaa:: 2003-2006 

SSuurrssee  ddee  ffiinnaannţţaarree: PON FSE, Ministerul Muncii şi Ministerul Justiţiei. 

RReezzuullttaattee  oobbţţiinnuuttee:: s-au îmbunătăţit unele aspecte critice percepute de către 
firmele care au investit, cu privire la raportul dintre deţinuţi şi mediul de lucru şi 
cu privire la condiţiile specifice ale "climatului" pe care acest lucru îl putea 
genera. Toţi deţinuţii implicaţi în proiect şi în formare au fost plasaţi în muncă 
în afara sau în interiorul instituţiei penitenciare.  

PPrroodduussee  rreeaalliizzaattee::  Nu sunt menţionate. 

MMOOTTIIVVAAŢŢIIII   

Deţinuţii cu puţine şanse de incluziune pe termen scurt (perioade lungi până la 
sfârşitul pedepsei, competenţe profesionale slabe, probleme de remotivare 
pentru muncă, nivel scăzut de educaţie).  

DDOOMMEENNIIII  DDEE  IINNTTEERRVVEENNŢŢIIEE 

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  PPEERRSSOOAANNEELLOORR 

OOrriieennttaarree  ((ddaa))  FFoorrmmaarree  ((ddaa))  

SSeerrvviicciiii  ppeennttrruu  ppeerrssooaannee  ((ddaa))    BBiillaannţţ  ddee  ccoommppeetteennţţee  ((ddaa))  
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AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  SSIISSTTEEMMEELLOORR 

IInnffoorrmmaarree  şşii  sseennssiibbiilliizzaarree  ((ddaa))  CCeerrcceettaarree  ((ddaa))  

FFoorrmmaarree//ccoonnssuullttaannţţăă  ooppeerraattoorrii  ((ddaa))  DDeezzvvoollttaarreeaa  ddee  rreeţţeellee  tteerriittoorriiaallee  ((ddaa))  

IImmpplliiccaarreeaa  ppaattrroonnaatteelloorr  ((ddaa))  MMoonniittoorriizzaarree//eevvaalluuaarree  ((ddaa))  

IIMMPPAACCTT  

Datorită sensibilizării şi promovării Legii Smuraglia în sistemul de afaceri local, 
a fost posibil să se iniţieze proiecte noi de reintegrare în muncă. 

FFAACCTTOORRII  DDEE  SSUUCCCCEESS  

• au fost puse la dispoziţia operatorilor noi instrumente operative prin care s-a 
putut valorifica reţeaua existentă, care, la rândul său, a sprijinit şi sprijină 
reţeaua teritorială, care a făcut ca intervenţiile integrate să susţină în mod mai 
eficient parcursurile de muncă pentru deţinuţi. 

• elaborarea de materiale de informare (broşuri tehnice privind Legea 
Smuraglia, documente pentru conferinţe, etc.) şi punerea lor la dispoziţia 
firmelor.  

• a fost creat un grup de lucru permanent privind integrarea în muncă a 
deţinuţilor.  

AASSPPEECCTTEE  CCRRIITTIICCEE  ÎÎNNTTÂÂLLNNIITTEE  

Niciunul. 
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RR..JJ..UUSSCC..II..RREE--  RReeccaalliiffiiccaarreeaa  llaa  llooccuull  ddee  mmuunnccăă  ppeennttrruu  aa  oobbţţiinnee  uunn  lloocc  ddee  
mmuunnccăă  lleeggaall    

TTEEMMAATTIICCAA    

Dificultăţile de ocupare, atât ca angajat cât şi pe cont propriu, cu care se 
confruntă deţinutele din Institutul penitenciar Giudecca din Veneţia la ieşirea 
din închisoare. Proiectul a implicat şi angajatorii care adesea sunt reticenţi în a 
angaja foşti deţinuţi, fie din cauza prejudecăţilor şi atitudinii de neîncredere, fie 
din cauza costurilor şi a procedurile birocratice.  

DDEESSCCRRIIEERREE    

RReessppoonnssaabbiill  ddee  iimmpplleemmeennttaarree: Institutul de Învăţământ Superior “Ruzza 
Pendola” 

PPaarrtteenneerriiaatt: CNA - Confederaţia Naţională a Artizanatului şi a Întreprinderilor 
Mici şi Mijlocii, Confesercenti Regionale dell’Abruzzo, Sinergia Advertising 
S.r.l., Administraţia regională a Penitenciarelor Abruzzo, ENFAP Abruzzo - 
Institutul Naţional de Formare şi Pregătire Profesională. 

OObbiieeccttiivvee:: Facilitarea încadrării în muncă a beneficiarelor intervenind, pe de o 
parte, asupra întreprinderilor din teritoriu şi, pe de altă parte, asupra 
operatorilor care lucrează în penitenciare şi asupra deţinutelor, promovând 
dezvoltarea competenţelor de bază ale acestora.  

LLooccaaţţiiaa  ggeeooggrraaffiiccăă:: Regiunea Abruzzo 

DDuurraattaa:: 2004-2008 

SSuurrssee  ddee  ffiinnaannţţaarree: Iniţiativa comunitară Equal Faza II 

RReezzuullttaattee  oobbţţiinnuuttee:: calificarea şi recalificarea resurselor umane; formare 
profesională la locul de muncă; dobândirea de cunoştinţe de bază, de 
competenţe tehnice şi profesionale şi de abilităţi relaţionale; crearea unui plan 
de afaceri, de la concept la executarea unei comenzi; implementarea unui 
proiect personal de viaţă şi de reîncadrare în muncă.  

PPrroodduussee  rreeaalliizzaattee::  Instrument de selecţie/ evaluare a bilanţului de competenţe 
- Rapoarte de cercetare privind unităţile capitalizabile – site-ul web 
www.rjuscire.org - Definirea de grile pentru ocupare - Manual pentru planul de 
acompaniament - Raport cu interviuri la întreprinderi.  

MMOOTTIIVVAAŢŢIIII   

În timp ce majoritatea respondenţilor şi-a exprimat convingerea că este 
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importantă dobândirea de competenţe profesionale precise pentru a depăşi 
situaţiile de discriminare şi de excludere de la muncă, pe de altă parte, un 
procent ridicat este de asemenea conştient de faptul că piaţa muncii are o 
prejudecată puternică în ceea ce priveşte foştii deţinuţi; rezultă de aici 
necesitatea de a recupera o viata normala, pentru a rezolva această problemă, 
ajutând companiile prin comportamentul şi angajamentul lor să restabilească 
încrederea faţă de ei.  

DDOOMMEENNIIII  DDEE  IINNTTEERRVVEENNŢŢIIEE 

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  PPEERRSSOOAANNEELLOORR 

OOrriieennttaarree  ((ddaa))  FFoorrmmaarree  ((ddaa))  

SSeerrvviicciiii  ppeennttrruu  ppeerrssooaannee  ((nnuu))    BBiillaannţţ  ddee  ccoommppeetteennţţee  ((nnuu))  

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  SSIISSTTEEMMEELLOORR 

IInnffoorrmmaarree  şşii  sseennssiibbiilliizzaarree  ((ddaa))  CCeerrcceettaarree  ((ddaa))  

FFoorrmmaarree//ccoonnssuullttaannţţăă  ooppeerraattoorrii  ((ddaa))  DDeezzvvoollttaarreeaa  ddee  rreeţţeellee  tteerriittoorriiaallee  ((ddaa))  

IImmpplliiccaarreeaa  ppaattrroonnaatteelloorr  ((ddaa))  MMoonniittoorriizzaarree//eevvaalluuaarree  ((ddaa))  

IIMMPPAACCTT  

Formare şi calificare profesională, cu oportunităţi de educaţie şi ocupare. 
Dezvoltarea unui plan personalizat de calificare pentru operator în sectorul 
modei, cu dezvoltarea de idei de afaceri şi dezvoltarea teritoriului. 

FFAACCTTOORRII  DDEE  SSUUCCCCEESS  

Graţie ajutorului acordat de formatorii din interiorul închisorii, au fost efectuate 
aproximativ o sută de interviuri menite să semnaleze, de exemplu, orice fel de 
disconfort, nevoia de formare, necesitatea de recunoaştere a competenţelor 
deţinute şi aşteptările. 

AASSPPEECCTTEE  CCRRIITTIICCEE  ÎÎNNTTÂÂLLNNIITTEE  

Niciunul.  
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OO..DD..EE..AA  ––  OOppoorrttuunniittăăţţii  DDrreeppttuurrii  EEggaalliittaattee  AAbbiilliittăăţţii  

TTEEMMAATTIICCAA    

Dificultatea integrării în muncă a persoanelor defavorizate şi analiza 
fenomenelor de excluziune socială  

DDEESSCCRRIIEERREE    

RReessppoonnssaabbiill  ddee  iimmpplleemmeennttaarree: IFOC - Formazione Commercio e Terziario 

PPaarrtteenneerriiaatt: Administraţia Provinciei Bari, Arkè Societate cooperativă socială a 
r.l. tip B, Asociaţia non-profit Centrul de luptă împotriva defavorizării, Asociaţia 
non-profit de voluntariat Effatà, Asociaţia cu profit Meridiano Europa, Asociaţia 
non-profit din Puglia Relansarea Proiectului Om, Asociaţia Solidaritate fără 
frontiere, Centrul de ajutor pentru bolnavii de SIDA, Centrul de Justiţie 
Juvenilă Puglia şi Basilicata, Centrul de studii Erasmo Asociaţie non profit, 
Centrul Teritorial Permanent pentru Adulti “F.Netti” Districtul Bari - XVII, 
Centrul Teritorial Permanent pentru Adulti “Quasimodo Melo” districtul Bari X, 
Primăria Barletta, Primăria Bitonto, Primăria Capurso, Primăria Casamassima, 
Primăria Cellamare, Primăria Corato, Primăria Gioia del Colle, Primăria 
Minervino Murge, Primăria Molfetta, Primăria Noicattaro, Primăria Palo del 
Colle, Primăria Ruvo di Puglia, Primăria Toritto, Comunitatea Terapeutică 
“Lorusso Cipparoli”, Confcooperative Uniunea Regională din Puglia, 
Consorzio Leader S.c. a r.l., Cooperativa socială Esedra a r.l., Cooperativa 
socială Macramè a r.l. tip A non-profit, Cooperativa socială Montfort S.c.r.l., 
Cooperativa socială RUAH a r.l., Cooperativa socială Sphera a r.l. non-profit, 
Cooperativa socială Uno tra noi a r.l. tipo A, Cooperativa Cercetare şi 
Dezvoltare Departamentul Administraţia Penitenciarelor, Centrul de Servicii 
Sociale pentru Adulti, HSA Italia ANAS&ND non-profit PCB, Societatea 
Cooperativa Informa a r.l., Meridia Consorţiul de Cooperative sociale S.c. a 
r.l., Administraţia Regională a Penitenciarelor Puglia, Sisteme şi Metodologii 
Inovative pentru muncă şi educaţie - Puglia, Dezvoltare Europeană 
Oportunităţi Valide S.c. a r.l., Ufficio Scolastico Regionale - Centro servizi 
Amministrativi Provincia di Bari, Biroul regional de educaţie – Direcţia 
Generală Puglia, Biroul teritorial al Guvernului din Bari – Direcţia de protecţie 
a drepturilor cetăţenilor. 

OObbiieeccttiivvee:: Cercetarea unui model metodologic, nu doar local, ci şi 
transnaţional, cel mai eficient pentru crearea şi gestionarea agenţiei 
provinciale pentru ocuparea forţei de muncă - un sistem stabil care 
încurajează integrarea reală in munca a categoriilor defavorizate; înfiinţarea 
unui observator permanent capabil să realizeze analiza cognitivă şi citirea 
continuă a teritoriului; crearea condiţiilor pentru definirea eficientă a unui pact/ 
contract social, printr-o experimentare concretă a metodologiei convenite; 
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dezvoltarea de metodologii şi practici comune de succes pentru transferul în 
alte sisteme din teritoriu.  

LLooccaaţţiiaa  ggeeooggrraaffiiccăă:: Provincia Bari 

DDuurraattaa:: 2002-2004 

SSuurrssee  ddee  ffiinnaannţţaarree: Iniţiativa comunitară Equal Faza I 

RReezzuullttaattee  oobbţţiinnuuttee:: Alte municipalităţi din zonă au adoptat metoda deschisă de 
coordonare şi au instituţionalizat grupul de lucru intersectorial. Acest mod de 
intervenţie a fost, de asemenea, inclus în Planul Regional pentru Politici 
Sociale - apărut în august 2004 - şi este tot mai utilizat în definirea Planurilor 
Sociale Zonale; - a fost elaborat un regulament privind contractele municipale, 
care prevede mecanisme pentru recompensarea întreprinderilor care 
angajează lucrători defavorizaţi raportaţi de către serviciile sociale; - au fost 
semnate două protocoale operative care vizează încadrarea în muncă a 
grupurilor dezavantajate în conformitate cu Legea 68/99 şi au fost propuse 
instrumente de formare pentru crearea de cooperative sociale de tip b, ca şi 
bază pentru integrarea în muncă.  

PPrroodduussee  rreeaalliizzaattee::  Observatorul pentru Incluziune Sociale (cercetare, proiecte, 
date privind demografia şi cheltuielile sociale, trecerea în revistă a legislaţiei), 
distribuit pe CD Rom; - Publicaţia "SistemAcţiuni: Noi politici sociale".  

MMOOTTIIVVAAŢŢIIII   

Provincia Bari a rămas în urmă faţă de media naţională de dezvoltare socio – 
economică, după cum rezultă din indicatorii clasici (rata şomajului, educaţie, 
angajaţi din sectoarele productive), în special datorită integrării în muncă a 
grupurilor vulnerabile.  

DDOOMMEENNIIII  DDEE  IINNTTEERRVVEENNŢŢIIEE 

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  PPEERRSSOOAANNEELLOORR 

OOrriieennttaarree  ((ddaa))  FFoorrmmaarree  ((ddaa))  

SSeerrvviicciiii  ppeennttrruu  ppeerrssooaannee  ((nnuu))    BBiillaannţţ  ddee  ccoommppeetteennţţee  ((ddaa))  

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  SSIISSTTEEMMEELLOORR 

IInnffoorrmmaarree  şşii  sseennssiibbiilliizzaarree  ((ddaa))  CCeerrcceettaarree  ((ddaa))  

FFoorrmmaarree//ccoonnssuullttaannţţăă  ooppeerraattoorrii  ((ddaa))  DDeezzvvoollttaarreeaa  ddee  rreeţţeellee  tteerriittoorriiaallee  ((ddaa))  

IImmpplliiccaarreeaa  ppaattrroonnaatteelloorr  ((ddaa))  MMoonniittoorriizzaarree//eevvaalluuaarree  ((ddaa))  

IIMMPPAACCTT  
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Input pentru programarea bunăstării zonale, provinciale, regionale. Chiar şi 
astăzi, unele Planuri Zonale se inspiră din proiectul Odea.  

FFAACCTTOORRII  DDEE  SSUUCCCCEESS  

Numărul mare de parteneri; implicarea beneficiarilor acţiunilor proiectului, a 
operatorilor, a părţilor interesate din regiune.  

AASSPPEECCTTEE  CCRRIITTIICCEE  ÎÎNNTTÂÂLLNNIITTEE  

Mult timp pentru activitatea de identificare şi colectare a datelor şi întârzieri 
acumulate în diverse actiuni, lipsa sistemului informatic de colectare a datelor 
şi implementarea sa electronică; dificultatea partenerilor din proiect de a 
înţelege sensul şi efectul instrumentului în procesul de luare a deciziilor la mai 
multe niveluri. 
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RReeţţeeaa  ppeennttrruu  iinntteeggrraarreeaa  ggrruuppuurriilloorr  ddeeffaavvoorriizzaattee  îînn  zzoonnaa  mmeettrrooppoolliittaannăă  
ttoossccaannăă  

TTEEMMAATTIICCAA    

Integrare socială şi încadrare în muncă.  

DDEESSCCRRIIEERREE    

RReessppoonnssaabbiill  ddee  iimmpplleemmeennttaarree: IFOC - Formare Commercio e Terziario 

PPaarrtteenneerriiaatt: Agenţia de Dezvoltare Empolese Valdelsa, Asociaţia Naţională de 
asistenţă publică- Comitetul Regional Toscan, Asociaţia pentru dezvoltarea 
sectorului non-profit, Asociaţia italiană de recreare culturală- Comitetul ARCI 
Empoli Valdelsa, CNA Artigianato pistoiese, Centrul Naţional Universitar de 
Calcul Electronic Institutul CNUCE, Consorţiul pentru cooperare şi 
solidarietate S.C.S.R.L., Institutul de Formare a Lucrătorilor din Toscana, 
Provincia Firenze, Provincia Pistoia, Provincia Prato. 

OObbiieeccttiivvee:: Obiectivul a fost acela de a crea o reţea între toţi actorii implicaţi în 
activităţile de ocupare a persoanelor dezavantajate. Scopul final a fost 
integrarea în muncă deplină şi asistată a persoanelor defavorizate şi care 
doresc să-şi îmbunătăţească condiţia de muncă şi socială.  

LLooccaaţţiiaa  ggeeooggrraaffiiccăă:: Regiunea Toscana 

DDuurraattaa:: 2002-2005 

SSuurrssee  ddee  ffiinnaannţţaarree: Iniţiativa comunitară Equal Faza I 

RReezzuullttaattee  oobbţţiinnuuttee:: Construirea unui cadru detaliat al situaţiei cu metodologii 
experimentale personalizate pentru utilizatori, cu interventii specifice la nivel 
local, inter-provincial şi transnaţional. 

PPrroodduussee  rreeaalliizzaattee::  Publicarea de texte tipărite (cărţi) şi pe Internet, 
evenimente de informare, întâlniri, promovare în presă, rapoarte specifice 
adresate factorilor de decizie la nivel tehnic şi politic. 

MMOOTTIIVVAAŢŢIIII   

Nevoi şi cerinţe nestructurate ale utilizatorilor (foşti deţinuţi şi dependenţi de 
droguri).  

DDOOMMEENNIIII  DDEE  IINNTTEERRVVEENNŢŢIIEE 
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AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  PPEERRSSOOAANNEELLOORR 

OOrriieennttaarree  ((ddaa))  FFoorrmmaarree  ((ddaa))  

SSeerrvviicciiii  ppeennttrruu  ppeerrssooaannee  ((nnuu))    BBiillaannţţ  ddee  ccoommppeetteennţţee  ((nnuu))  

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  SSIISSTTEEMMEELLOORR 

IInnffoorrmmaarree  şşii  sseennssiibbiilliizzaarree  ((ddaa))  CCeerrcceettaarree  ((ddaa))  

FFoorrmmaarree//ccoonnssuullttaannţţăă  ooppeerraattoorrii  ((nnuu))  DDeezzvvoollttaarreeaa  ddee  rreeţţeellee  tteerriittoorriiaallee  ((ddaa))  

IImmpplliiccaarreeaa  ppaattrroonnaatteelloorr  ((nnuu))  MMoonniittoorriizzaarree//eevvaalluuaarree  ((ddaa))  

IIMMPPAACCTT  

Promovarea unei legături stabile între instrumentele sociale şi de asistenţă şi 
intervenţiile politicilor de formare şi de muncă, prin crearea unui acord între 
întreprinderi, sectorul non-profit şi actorii administrativi din teritoriu.  

FFAACCTTOORRII  DDEE  SSUUCCCCEESS  

Reţea de servicii, intervenţii adaptate la cerinţele utilizatorilor şi 
acompaniament de către operator.  

AASSPPEECCTTEE  CCRRIITTIICCEE  ÎÎNNTTÂÂLLNNIITTEE  

Niciunul. 
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SS..OO..LL..EE..  SSiisstteemmee  EExxcclluussiivvee  ddee  OOrriieennttaarree  şşii  MMuunnccăă  

TTEEMMAATTIICCAA    

Orientare şi integrare socială şi în muncă  

DDEESSCCRRIIEERREE    

RReessppoonnssaabbiill  ddee  iimmpplleemmeennttaarree: Provincia Palermo 

PPaarrtteenneerriiaatt: ARCI Sicilia, Al Azis Coop. Soc. a.r.l., Asociaţia EURO – Centrul 
de Cercetare şi Promovare, Asociaţia Inventare Insieme (non-profit), Asociaţia 
Institut, Cercetare şi Formare Padre Clemente, Asociaţia Santa Chiara, 
Asociaţia Voluntariat pentru Penitenciare – NON-PROFIT, Unitatea Sanitară 
Locală n. 6 din Palermo, Închisoarea Pagliarelli, Centrul de Servicii Sociale 
pentru Adulti, Centrul de Cercetări Economice şi Sociale pentru Sud, Centrul 
pentru Justiţia Infantilă din Sicilia, Coop. Soc. Azzurra a.r.l., Cooperativa 
Socială Solidaritatea a.r.l. Institutul Italian de Servicii Sociale, Le Onde – 
Centrul de primire şi Casa delle Moire U.D.I. Non-profit, Alianţa împotriva 
drogurilor – NON-PROFIT. 

OObbiieeccttiivvee:: crearea pe teritoriu a unei reţele stabile, durabile, flexibile şi de 
calitate între Centrele de Iniţiative pentru sprijinirea integrării persoanelor 
defavorizate şi Serviciile publice pentru ocuparea forţei de muncă; crearea în 
Provincie a unei culturi de integrare în muncă larg răspândite la nivelul 
societăţii civile, al mediului de afaceri şi al sectorului non-profit; construirea, 
consolidarea şi stabilizarea dialogului social privind integrarea în muncă a 
persoanelor defavorizate. 

LLooccaaţţiiaa  ggeeooggrraaffiiccăă:: Provincia Palermo 

DDuurraattaa:: 2002-2004 

SSuurrssee  ddee  ffiinnaannţţaarree: Iniţiativa comunitară Equal Faza I 

RReezzuullttaattee  oobbţţiinnuuttee:: Promovarea unui sistem de incluziune socială şi în muncă 
a grupurilor sociale discriminate (deţinuţi şi foşti deţinuţi, copiii expuşi riscului, 
dependenţi de droguri, persoane cu handicap mental şi femei supuse 
violenţei) din zonele urbane şi rurale din provincia Palermo.  

PPrroodduussee  rreeaalliizzaattee::  Activităţi de conştientizare şi comunicare. Nu au fost 
elaborate produse specifice.  

MMOOTTIIVVAAŢŢIIII   

Realizarea unei cercetări/ intervenţii care îşi propune să analizeze şi să 
monitorizeze fenomenele de delicvenţă juvenilă şi adultă, de boli psihice şi 
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toxicomanie din provincie şi fenomenul de excludere de pe piaţa muncii a 
"grupurilor vulnerabile".  

DDOOMMEENNIIII  DDEE  IINNTTEERRVVEENNŢŢIIEE 

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  PPEERRSSOOAANNEELLOORR 

OOrriieennttaarree  ((ddaa))  FFoorrmmaarree  ((nnuu))  

SSeerrvviicciiii  ppeennttrruu  ppeerrssooaannee  ((ddaa))    BBiillaannţţ  ddee  ccoommppeetteennţţee  ((nnuu))  

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  SSIISSTTEEMMEELLOORR 

IInnffoorrmmaarree  şşii  sseennssiibbiilliizzaarree  ((ddaa))  CCeerrcceettaarree  ((ddaa))  

FFoorrmmaarree//ccoonnssuullttaannţţăă  ooppeerraattoorrii  ((ddaa))  DDeezzvvoollttaarreeaa  ddee  rreeţţeellee  tteerriittoorriiaallee  ((ddaa))  

IImmpplliiccaarreeaa  ppaattrroonnaatteelloorr  ((ddaa))  MMoonniittoorriizzaarree//eevvaalluuaarree  ((ddaa))  

IIMMPPAACCTT  

Sistem de incluziune socială şi în muncă pentru grupurile sociale cele mai 
discriminate prin experimentarea unui model operativ de reţea care implică 
actori instituţionali şi privaţi, precum şi sistemul de protecţie socială, educaţie, 
formare profesională şi de producţie.  

FFAACCTTOORRII  DDEE  SSUUCCCCEESS  

Sinergia care s-a dezvoltat între partenerii publici şi privaţi.  

AASSPPEECCTTEE  CCRRIITTIICCEE  ÎÎNNTTÂÂLLNNIITTEE  

Niciunul. 
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RRee..LLaa..II..SS..  ((RReeţţeellee  ppeennttrruu  OOccuuppaarree  şşii  IInncclluuzziiuunnee  SSoocciiaallăă))  

TTEEMMAATTIICCAA    

Servicii de acces la muncă 

DDEESSCCRRIIEERREE    

RReessppoonnssaabbiill  ddee  iimmpplleemmeennttaarree: Fundaţia Labos 

PPaarrtteenneerriiaatt: Confederaţia Naţională a artizanatului şi întreprinderilor mici şi 
mijlocii; Instituţia bilaterală regională pentru meserii din Abruzzo; Instituţia 
naţională de formare şi pregătire profesională; Ideazione srl., Administraţia 
regională a penitenciarelor Abruzzo şi Molise.  

OObbiieeccttiivvee:: Analiza nevoilor şi crearea unui model teritorial de sistem şi de 
reţea; proiectarea şi implementarea de servicii, resurse şi parcursuri de 
integrare prin experimentare.  

LLooccaaţţiiaa  ggeeooggrraaffiiccăă:: Regiunea Lazio 

DDuurraattaa:: 2002-2003 

SSuurrssee  ddee  ffiinnaannţţaarree: PON Obiectiv 3 

RReezzuullttaattee  oobbţţiinnuuttee:: construirea unei reţele locale a avut ca rezultat, în primul 
rând, o alianţă strategică între sisteme care inca nu comunică între ele (de 
exemplu, sistemul de sănătate şi servicii sociale pe de o parte, şi sistemul 
public de ocupare pe de altă parte), şi în al doilea rând a schimbat rolul 
întreprinderilor: de la interlocutori la actori ai procesului. 51 de încadrări în 
muncă pentru persoanele defavorizate, cu contracte pe durată nedeterminată 
cu întreprinderile private locale care nu au beneficiat de facilităţi fiscale sau de 
alt gen. Pentru alte 53 de persoane vulnerabile, au început parcursuri de 
formare (cursuri şi stagii). Reţeaua locală, formalizată prin memorandumuri de 
înţelegere, este compusă din 41 de organizaţii care aparţin celor patru 
sisteme.  

PPrroodduussee  rreeaalliizzaattee::  Schimbarea Ghidurilor privind integrarea în muncă a 
persoanelor defavorizate; recomandarea funcţionarilor publici din provincie de 
a adapta serviciile în funcţie de experimentare.  

MMOOTTIIVVAAŢŢIIII   

Eliminarea obstacolelor care limitează accesul la piaţa muncii al foştilor 
deţinuţi şi al celor supuşi executării penale externe. Deţinuţii au adesea 
experienţe deviante, printre care, o relaţie proastă cu instituţiile de învăţământ 
(şcoli, formare profesională, etc.), o nevoie puternica de reabilitare socială, şi 
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după închisoare, un context de marginalizare socială.  

DDOOMMEENNIIII  DDEE  IINNTTEERRVVEENNŢŢIIEE 

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  PPEERRSSOOAANNEELLOORR 

OOrriieennttaarree  ((ddaa))  FFoorrmmaarree  ((ddaa))  

SSeerrvviicciiii  ppeennttrruu  ppeerrssooaannee  ((ddaa))    BBiillaannţţ  ddee  ccoommppeetteennţţee  ((ddaa))  

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  SSIISSTTEEMMEELLOORR 

IInnffoorrmmaarree  şşii  sseennssiibbiilliizzaarree  ((ddaa))  CCeerrcceettaarree  ((ddaa))  

FFoorrmmaarree//ccoonnssuullttaannţţăă  ooppeerraattoorrii  ((ddaa))  DDeezzvvoollttaarreeaa  ddee  rreeţţeellee  tteerriittoorriiaallee  ((ddaa))  

IImmpplliiccaarreeaa  ppaattrroonnaatteelloorr  ((ddaa))  MMoonniittoorriizzaarree//eevvaalluuaarree  ((ddaa))  

IIMMPPAACCTT  

Construirea unei reţele locale a avut ca rezultat în primul rând o alianţă 
strategică între sisteme care inca nu comunica între ele (de exemplu, serviciile 
de sănătate şi sociale pe de o parte, şi sistemul public de ocupare, pe de altă 
parte), şi în al doilea rând, schimbarea rolului întreprinderilor: de la 
interlocutori la actori ai procesului.  

FFAACCTTOORRII  DDEE  SSUUCCCCEESS  

Metodologia pentru construirea de reţele între subiecţii activi de pe teritoriul 
local, caracterizate de o integrare puternică între public, privat şi social. 
Consolidarea unui sistem inovator de integrare în muncă a persoanelor 
dezavantajate, capabil să inverseze practica tradiţională bazată pe asistenţă. 

AASSPPEECCTTEE  CCRRIITTIICCEE  ÎÎNNTTÂÂLLNNIITTEE  

Au apărut dificultăţi iniţiale în definirea procedurilor operaţionale. Dificultăţi 
apărute în implicarea subiecţilor potenţial interesaţi din diferite sectoare. 
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CCHHAANNCCEE::  PPaarrccuurrss  iinntteeggrraatt  ddee  OOrriieennttaarree,,  ffoorrmmaarree  şşii  aaccoommppaanniiaammeenntt  
ppeennttrruu  iinntteeggrraarreeaa  îînn  mmuunnccăă  aa  ddeeţţiinnuuţţiilloorr  

TTEEMMAATTIICCAA    

Rolul formării profesionale ca mijloc de reabilitare şi reintegrare socială.  

DDEESSCCRRIIEERREE    

RReessppoonnssaabbiill  ddee  iimmpplleemmeennttaarree: Fundaţia Labos 

PPaarrtteenneerriiaatt: Primăria Firenze; Asociaţia pentru agricultura Biodinamică; 
CE.FO.ART; Centrul Teritorial Permanent pentru Educaţia şi Formarea 
adultilor I.C.A. A. Dazzi. 

OObbiieeccttiivvee:: Crearea condiţiilor pentru ca perioada de detenţie să dobândească 
o conotaţie de “re-educare": intervenirea înainte de eliberarea deţinutului din 
închisoare pentru a îmbunătăţi abilităţile sale profesionale şi sociale, cu scopul 
de a-l face mai "competent" la momentul întoarcerii sale în societate.  

LLooccaaţţiiaa  ggeeooggrraaffiiccăă:: Regiunea Toscana 

DDuurraattaa:: 2003-2005 

SSuurrssee  ddee  ffiinnaannţţaarree: POR FSE 

RReezzuullttaattee  oobbţţiinnuuttee:: Nu sunt menţionate. 

PPrroodduussee  rreeaalliizzaattee::  Realizarea unei conferinţe finale cu o expozitie de 
fotografii.  

MMOOTTIIVVAAŢŢIIII   

Proiectul a luat naştere din nevoia diferitelor închisori de a efectua formare în 
cadrul structurilor lor.  

DDOOMMEENNIIII  DDEE  IINNTTEERRVVEENNŢŢIIEE 

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  PPEERRSSOOAANNEELLOORR 

OOrriieennttaarree  ((ddaa))  FFoorrmmaarree  ((ddaa))  

SSeerrvviicciiii  ppeennttrruu  ppeerrssooaannee  ((ddaa))    BBiillaannţţ  ddee  ccoommppeetteennţţee  ((ddaa))  

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  SSIISSTTEEMMEELLOORR 

IInnffoorrmmaarree  şşii  sseennssiibbiilliizzaarree  ((ddaa))  CCeerrcceettaarree  ((ddaa))  

FFoorrmmaarree//ccoonnssuullttaannţţăă  ooppeerraattoorrii  ((nnuu))  DDeezzvvoollttaarreeaa  ddee  rreeţţeellee  tteerriittoorriiaallee  ((ddaa))  
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IImmpplliiccaarreeaa  ppaattrroonnaatteelloorr  ((nnuu))  MMoonniittoorriizzaarree//eevvaalluuaarree  ((ddaa))  

IIMMPPAACCTT  

Partenerii au promovat ideea campaniei de sensibilizare adresate agenţiilor 
calificate de formare din Toscana. Ideea de bază este de a valorifica rolul 
formării profesionale ca mijloc eficient de reabilitare şi reintegrare socială a 
persoanelor care fac parte din “categoriile supuse riscului" şi ca instrument de 
sprijin pentru parcursurile de recuperare care le însoţesc pe cele de ispăşire a 
pedepsei. 

FFAACCTTOORRII  DDEE  SSUUCCCCEESS  

Parteneriatul şi monitorizarea continuă a proiectului.  

AASSPPEECCTTEE  CCRRIITTIICCEE  ÎÎNNTTÂÂLLNNIITTEE  

Nu au fost aspecte critice. 
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OO  aalltteerrnnaattiivvăă::  oobbiieeccttiivv  mmuunnccăă  

TTEEMMAATTIICCAA    

Reintegrarea socială şi profesională a foştilor deţinuţi, în absenţa unei reţele 
familiale şi sociale deja stabilite şi solide. 

DDEESSCCRRIIEERREE    

RReessppoonnssaabbiill  ddee  iimmpplleemmeennttaarree: CISSACA. Consorţiul Intercomunal de Servicii 
Sociale şi de Asistenţă al Comunelor din Alessandrino 

PPaarrtteenneerriiaatt: Societatea cooperativă “LABI”, Cooperativa socială “Gardenia” 

OObbiieeccttiivvee:: Facilitarea reintegrării foştilor deţinuţi adulţi, acordând prioritate 
mediului de lucru. Oferirea subiecţilor interesaţi a unei alternative faţă de 
mediul deviant şi al criminalităţii experimentat anterior, cu obiectivul de a 
preveni recidiva. 

LLooccaaţţiiaa  ggeeooggrraaffiiccăă:: Regiunea Piemonte / Comunele din Alessandrino 

DDuurraattaa:: 2009-2010 

SSuurrssee  ddee  ffiinnaannţţaarree: Regiunea Piemonte 

RReezzuullttaattee  oobbţţiinnuuttee:: Au fost acordate 5 burse de muncă unui număr de 5 foşti 
deţinuţi (formare în contextul de muncă) pentru dobândirea de competenţe 
prin însoţirea personalului specializat. 

PPrroodduussee  rreeaalliizzaattee::  Nu au fost realizate produse specifice. 

MMOOTTIIVVAAŢŢIIII   

Ofertele de muncă şi de locuinţe de pe piaţa privată nu pot satisface aceste 
cerinţe, în special în ceea ce priveşte subiecţii faţă de care pot exista 
prejudecăţi sau care revin după o absenţă prelungită de pe piaţa muncii.  

DDOOMMEENNIIII  DDEE  IINNTTEERRVVEENNŢŢIIEE 

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  PPEERRSSOOAANNEELLOORR 

OOrriieennttaarree  ((nnuu))  FFoorrmmaarree  ((nnuu))  

SSeerrvviicciiii  ppeennttrruu  ppeerrssooaannee  ((ddaa))    BBiillaannţţ  ddee  ccoommppeetteennţţee  ((nnuu))  

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  SSIISSTTEEMMEELLOORR 

IInnffoorrmmaarree  şşii  sseennssiibbiilliizzaarree  ((nnuu))  CCeerrcceettaarree  ((nnuu))  

FFoorrmmaarree//ccoonnssuullttaannţţăă  ooppeerraattoorrii  ((nnuu))  DDeezzvvoollttaarreeaa  ddee  rreeţţeellee  tteerriittoorriiaallee  ((nnuu))  
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IImmpplliiccaarreeaa  ppaattrroonnaatteelloorr  ((ddaa))  MMoonniittoorriizzaarree//eevvaalluuaarree  ((ddaa))  

IIMMPPAACCTT  

Această experienţă de "formare în situaţia de muncă" are drept scop 
angajarea fostului deţinut în cadrul întreprinderii unde are loc formarea sau de 
către terţi, care utilizează noile aptitudini dobândite. Accentul se pune pe 
mediul de lucru, ca posibilitate de experimentare directă a propriilor capacităţi, 
pentru a iniţia un parcurs independent, dar şi de revanşare faţă de societate 
prin răscumpărarea daunelor sociale produse.  

FFAACCTTOORRII  DDEE  SSUUCCCCEESS  

Durata scurtă a proiectului şi numărul limitat de utilizatori; prezenţa unei reţele 
de servicii sociale deja existente în cadrul subiectul responsabil de 
implementarea proiectului.  

AASSPPEECCTTEE  CCRRIITTIICCEE  ÎÎNNTTÂÂLLNNIITTEE  

Nu au fost semnalate probleme. 
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GGrruuppuurrii  îînn  ffoorrmmaarree  ssoocciiaallăă  şşii  pprrooffeessiioonnaallăă    

TTEEMMAATTIICCAA    

Dificultăţi de acces pe piaţa muncii pentru persoanele care ies din circuitul 
penal. 

DDEESSCCRRIIEERREE    

RReessppoonnssaabbiill  ddee  iimmpplleemmeennttaarree: Ente Camposampiero – Non-profit 

PPaarrtteenneerriiaatt: Institutul statal tehnico - industrial “S. Fedi” 

OObbiieeccttiivvee:: La momentul depunerii cererii de admitere la măsuri alternative de 
detenţie sau la sfârşitul detenţiei, persoanele deţineau un set de competenţe 
pe care le puteau utiliza şi care ar fi trebuit să îi facă mai atractivi pe piaţa 
muncii. 

LLooccaaţţiiaa  ggeeooggrraaffiiccăă:: Provincia Pistoia 

DDuurraattaa:: 2006-2008 

SSuurrssee  ddee  ffiinnaannţţaarree: POR FSE 

RReezzuullttaattee  oobbţţiinnuuttee:: Au fost realizate în închisori 11 cursuri de formare 
profesională adresate unui număr de 86 de deţinuţi. 

PPrroodduussee  rreeaalliizzzzaattii::  Nu sunt menţionate produse specifice.  

MMOOTTIIVVAAŢŢIIII   

Prezenţa unor factori de discriminare privind accesul pe piaţa muncii al 
persoanelor care ies din circuitul penal şi lipsa contextuală a competenţelor 
profesionale ale deţinuţilor. 

DDOOMMEENNIIII  DDEE  IINNTTEERRVVEENNŢŢIIEE 

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  PPEERRSSOOAANNEELLOORR 

OOrriieennttaarree  ((nnuu))  FFoorrmmaarree  ((ddaa))  

SSeerrvviicciiii  ppeennttrruu  ppeerrssooaannee  ((nnuu))    BBiillaannţţ  ddee  ccoommppeetteennţţee  ((nnuu))  

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  SSIISSTTEEMMEELLOORR 

IInnffoorrmmaarree  şşii  sseennssiibbiilliizzaarree  ((nnuu))  CCeerrcceettaarree  ((nnuu))  

FFoorrmmaarree//ccoonnssuullttaannţţăă  ooppeerraattoorrii  ((nnuu))  DDeezzvvoollttaarreeaa  ddee  rreeţţeellee  tteerriittoorriiaallee  ((nnuu))  

IImmpplliiccaarreeaa  ppaattrroonnaatteelloorr  ((nnuu))  MMoonniittoorriizzaarree//eevvaalluuaarree  ((ddaa))  
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IIMMPPAACCTT  

Subiecţii care erai inactivi de mai mult timp şi au pierdut obiceiul de a se 
angaja în muncă au fost pregătiţi pentru a fi reintegraţi treptat în afara 
penitenciarelor. 

FFAACCTTOORRII  DDEE  SSUUCCCCEESS  

Pregătirea şi disponibilitatea profesorilor/ formatorilor. 

AASSPPEECCTTEE  CCRRIITTIICCEE  ÎÎNNTTÂÂLLNNIITTEE  

Numărul mare de deţinuţi din închisoarea din Pistoia; lipsa de spaţii adecvate 
pentru a desfăşura activităţi de formare. 
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LLaabboorriiss::  LLaabboorraattoorr  ddee  oorriieennttaarree  pprrooffeessiioonnaallăă  şşii  iinncclluuzziiuunnee  ssoocciiaallăă  

TTEEMMAATTIICCAA    

Integrarea in munca a persoanelor care ies din închisoare. 

DDEESSCCRRIIEERREE    

RReessppoonnssaabbiill  ddee  iimmpplleemmeennttaarree: S.O.S. Srl Servicii pentru Ocupare şi 
Dezvoltare  

PPaarrtteenneerriiaatt: Asociaţia Cooperare şi Confruntare, APISARDA - Asociaţia 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Sardinia, ISFORAPI Institutul de Formare 
APISARDA, Cooperativa Socială a Comunităţii La Collina, Con.Sa.Pro. 
Consorţiul de cooperative de producţie şi muncă din Sardinia.  

OObbiieeccttiivvee:: Dezvoltarea şi implementarea unei strategii de plasare stabilă în 
muncă; dezvoltarea în cadrul întreprinderilor a culturii de integrare în muncă a 
subiecţilor condamnaţi penal; contribuţie la diseminarea în cadrul societăţii 
civile a cunoştinţelor legate de lumea penitenciarelor şi dezvoltarea unei noi 
conştiinţe sociale cu privire la această temă; dezvoltarea în subiecţii ţintă a 
capacităţii de planificare şi selecţie, a conştientizării potenţialului şi dorinţelor 
proprii, a oportunităţilor de pe piaţa muncii şi a competenţelor necesare pentru 
crearea de întreprinderi; oferirea unui răspuns social stabil la problema 
integrării profesionale chiar şi pentru cei care nu pot conta pe propria reţea de 
relaţii; reducerea riscului de recidivă, prin îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 
persoanelor condamnate penal.  

LLooccaaţţiiaa  ggeeooggrraaffiiccăă:: Regiunea Sardinia 

DDuurraattaa:: 2005-2007 

SSuurrssee  ddee  ffiinnaannţţaarree: Iniţiativa comunitară Equal Faza II 

RReezzuullttaattee  oobbţţiinnuuttee:: Proiectul a realizat obiectivele prevăzute, chiar dacă cele 
mai bune practici identificate nu au fuzionat în activităţile instituţionale ale 
agenţiilor. Rolul dublu al tutorelui este oricum folosit în alte proiecte şi activităţi 
de incluziune, ceea ce atestă importanţa modelului. 

PPrroodduussee  rreeaalliizzaattee::  Broşură informativă pentru antreprenori; site-ul proiectului 
www.laboris.it; publicaţie privind experienţa proiectului Laboris; Raport de 
cercetare: responsabilitatea socială a întreprinderilor şi IMM-urilor din 
Sardinia; Raport de cercetare: nevoile de instruire şi profesionale ale IMM-
urilor din Sardinia.  

MMOOTTIIVVAAŢŢIIII   

Intervenţia a fost proiectată pentru diferite tipuri de subiecţi care fac obiectul 
măsurilor penale: adulţi şi minori, deţinuţi şi condamnaţi în măsuri alternative, 
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toţi cu un nivel scăzut de educaţie şi lipsă de competenţe profesionale. Dificultăţi 
de mişcare pe piaţa muncii de astăzi.   

DDOOMMEENNIIII  DDEE  IINNTTEERRVVEENNŢŢIIEE 

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  PPEERRSSOOAANNEELLOORR 

OOrriieennttaarree  ((ddaa))  FFoorrmmaarree  ((ddaa))  

SSeerrvviicciiii  ppeennttrruu  ppeerrssooaannee  ((ddaa))    BBiillaannţţ  ddee  ccoommppeetteennţţee  ((nnuu))  

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  SSIISSTTEEMMEELLOORR 

IInnffoorrmmaarree  şşii  sseennssiibbiilliizzaarree  ((ddaa))  CCeerrcceettaarree  ((nnuu))  

FFoorrmmaarree//ccoonnssuullttaannţţăă  ooppeerraattoorrii  ((nnuu))  DDeezzvvoollttaarreeaa  ddee  rreeţţeellee  tteerriittoorriiaallee  ((ddaa))  

IImmpplliiccaarreeaa  ppaattrroonnaatteelloorr  ((ddaa))  MMoonniittoorriizzaarree//eevvaalluuaarree  ((nnuu))  

IIMMPPAACCTT  

Experienţa a încurajat parteneriatul între diferiţii actori din reţea, care s-a 
concentrat pe depunerea de noi propuneri de proiecte şi experimente pe 
diferite domenii (copii, adulţi, crearea de afaceri, etc). A fost de asemenea 
elaborat un proiect de lege pentru a finanţa modelul de tutorelui dublu, care a 
trimis spre analiză Guvernului regional de competenţă. 

FFAACCTTOORRII  DDEE  SSUUCCCCEESS  

Principalul punct forte este diversitatea competenţelor dezvoltate în domeniu, 
factor care reduce posibilele riscuri de eşec legate de o abordare sectorială a 
problemei.  

AASSPPEECCTTEE  CCRRIITTIICCEE  ÎÎNNTTÂÂLLNNIITTEE  

O problemă a fost aceea de a acţiona simultan pe două grupuri de vârstă 
(adulţi şi copii) şi pe două nevoi ţintă (deţinuţi şi condamnaţi în execuţie 
penală externă). Acest element critic a permis oricum identificarea de 
parcursuri personalizate pentru grupurile ţintă. O altă problemă a fost 
reprezentată de măsura de graţiere care a lovit in mijlocul activităţilor 
proiectului şi a făcut necesar un proces de reproiectare a activităţilor.  
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SS..OO..NN..AA..RR..  ––  SSiisstteemm  OOppeerraattiivv  ddee  NNeeggoocciieerree  şşii  AAccttiivvaarree  aa  RReessuurrsseelloorr  

TTEEMMAATTIICCAA    

Politici pentru combatarea fenomenului de discriminare şi inegalitate în 
contextul pieţei muncii pentru grupurile dezavantajate. 

DDEESSCCRRIIEERREE    

RReessppoonnssaabbiill  ddee  iimmpplleemmeennttaarree: Provincia Novara 

PPaarrtteenneerriiaatt: Agci, Api, Asl13, Aso Maggiore Carità Unità Mielolesi, Asociaţia 
Centrul de Studii Opera Don Calabria, Consorţiul Casa Gattinara, Centrul de 
Servicii pentru Voluntariat, Ciofs F.P. Piemonte, Cisa 24, Cisa Ovest Ticino 
Romentino, Ciss Borgomanero, Ciss Omegna, Primăria Arona, Primăria 
Galliate, Primăria Gemme, Primăria Novara, Primăria Oleggio, Primăria 
Trecate, Consorţiul Intercomunal pentru gestionarea Serviciilor Sociale şi de 
Asistenţă Ticino Vest, Con.E.Dis Scarl, Confcooperative Piemonte Est, 
Confesercenti Novara, Consorţiul European pentru Formare (C.E.P.), Enaip 
Piemonte, IAL Novara, Isa Ghemme, Institutul Gamma, Serviciul Social de 
Asistenţă al Comunelor afiliate Con Castelletto Sopra Ticino. 

OObbiieeccttiivvee:: Dezvoltarea unui model inovativ de serviciu/ de intervenţie în cadrul 
serviciilor publice de ocupare (Servicii de Mediere a Muncii) pentru integrarea 
sociala si profesionala a grupurilor dezavantajate pe piaţa muncii; dezvoltarea 
şi testarea unui model de responsabilitate socială pentru întreprinderi; 
încadrarea în muncă a 50 de beneficiari. 

LLooccaaţţiiaa  ggeeooggrraaffiiccăă:: Regiunea Piemonte, Regiunea Abruzzo, Oraşul Livorno 

DDuurraattaa:: 2001-2005 

SSuurrssee  ddee  ffiinnaannţţaarree: Iniţiativa comunitară Equal Faza I 

RReezzuullttaattee  oobbţţiinnuuttee:: Au fost activate 7 Servicii de mediere a muncii. Teritoriul a 
raportat 295 de beneficiari finali, dintre care 132 au fost luaţi în îngrijire şi au 
fost elaborate pentru ei proiecte personalizate. Beneficiarii finali plasaţi în 
muncă sunt 61. Au fost proiectate şi furnizate două zile de formare / informare 
pentru tutorii din cadrul firmelor. 39 de întreprinderi au participat la activităţi. 
54 de întreprinderi au aderat la experiment. Managerul de caz a fost inclus în 
cadrul Programului Operaţional Regional ca profesionist al sistemului, iar 
modelul a fost inclus în NAP naţional ca bună practică de urmat pentru 
integrarea persoanelor cu handicap.  

PPrroodduussee  rreeaalliizzaattee::  Model pentru gestionarea procesului de integrare în 
muncă; Model provincial pentru dezvoltarea responsabilităţii sociale a 
întreprinderilor, ca parte a politicilor active de muncă; set de indicatori de 
responsabilitate socială, Premiul acordat întreprinderilor pentru 
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Responsabilitate Socială; Grup de lucru Tehnic tematic privind 
Responsabilitatea Socială a întreprinderilor; Publicaţie care conţine toate 
modelele dezvoltate şi rezultate obţinute. 

MMOOTTIIVVAAŢŢIIII 

Proiectul s-a nascut din ideea de a dezvolta si testa un model de serviciu 
pentru activarea unor proiecte individuale pentru integrarea pe piaţa muncii a 
grupurilor dezavantajate, în special pentru acei beneficiari care au trăit deja 
eşecul unui parcurs de reintegrare.  

Serviciile concepute pentru a sprijini procesul de reintegrare au fost numite 
initial Centre de Excelenţă, apoi, pe parcursul proiectului, grupul de lucru i-a 
schimbat denumirea şi a devenit Serviciul de Mediere a Muncii (SMM).  

DDOOMMEENNIIII  DDEE  IINNTTEERRVVEENNŢŢIIEE 

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  PPEERRSSOOAANNEELLOORR 

OOrriieennttaarree  ((ddaa))  FFoorrmmaarree  ((ddaa))  

SSeerrvviicciiii  ppeennttrruu  ppeerrssooaannee  ((ddaa))    BBiillaannţţ  ddee  ccoommppeetteennţţee  ((ddaa))  

AACCŢŢIIUUNNII  AADDRREESSAATTEE  SSIISSTTEEMMEELLOORR 

IInnffoorrmmaarree  şşii  sseennssiibbiilliizzaarree  ((ddaa))  CCeerrcceettaarree  ((ddaa))  

FFoorrmmaarree//ccoonnssuullttaannţţăă  ooppeerraattoorrii  ((ddaa))  DDeezzvvoollttaarreeaa  ddee  rreeţţeellee  tteerriittoorriiaallee  ((ddaa))  

IImmpplliiccaarreeaa  ppaattrroonnaatteelloorr  ((ddaa))  MMoonniittoorriizzaarree//eevvaalluuaarree  ((ddaa))  

IIMMPPAACCTT  

Modelul dezvoltat a fost testat în teritorii şi cu ţinte diferite (persoane în 
mobilitate, şomeri pe termen lung, tineri, persoane cu handicap). Rezultatele 
testării confirma transferabilitatea modelului. nÎn special, elementele 
transferabile sunt: Modelul de intervenţie; Ocupaţia de Manager de caz şi 
Tutore în cadrul firmei; instrumentele dezvoltate, indicatorii de proces; grupul 
de lucru tehnic; Premiul pentru firme.  

FFAACCTTOORRII  DDEE  SSUUCCCCEESS  

Numărul mare de parteneri pe de o parte a complicat sistemul de relaţii şi de 
colaborare, dar, pe de altă parte, a reprezentat o valoare adăugată pentru 
rezultatele proiectului, oferind imediat oportunităţi de muncă şi de discuţie 
între toate părţile implicate în dezvoltarea de proiecte de integrare socială şi 
profesională.  
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  AASSPPEECCTTEE  CCRRIITTIICCEE  ÎÎNNTTÂÂLLNNIITTEE  

Niciunul. 
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