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Fundația „Alături de Voi” România (ADV)  

Studiu de caz 
 

 

1. Informații generale 

Fundația „Alături de Voi” România (ADV) este o 

organizație neguvernamentală înființată în februarie 

2002 ca și continuatoare a programelor organizației 

americane Holt International Children’s Service 

USA, în România lucrând la început pentru copii și 

tineri seropozitiv HIV.  

ADV România are sediul național în Iași și este înregistrată ca fundație, având un Consiliu Director 

format din 3 membri și 2 membri onorifici. 

Misiune ADV este incluziunea persoanelor cu dizabilități și din alte grupuri vulnerabile.  

ADV România a înființat în timp 3 întreprinderi de economie socială , fiind declarată Antreprenorul 

Social al Anului 2016 pentru România în cadrul competiției mondiale EY Entrepreneur Of The Year, 

iar în anul 2021 obținând locul al doilea la categoria “Inovare socială” în cadrul primei ediții a 

Premiilor Europene pentru Economie Socială. 

În prezent  ADV România oferă următoarele servicii și programe în comunitate: 

• Orientare și calificare profesională pentru persoane din categorii vulnerabile pentru tineri și 

adulți 

• Asistență în căutarea unui loc de muncă 

• Angajarea persoanelor cu dizabilități angajate pe piața liberă a muncii 

• Servicii de asistență psihosocială 

• Informare pentru un comportament de viață sănătos 

. 
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Activitatea economică a ADV România este formată din doua tipuri de servicii: 

1. Servicii de recrutare și ocupare persoane cu dizabilități adresate companiilor (promovare 

posturi, recrutare orientată către persoane cu dizabilități, selecție aplicații și interviu inițial 

candidați, evaluare candidați, întocmire raport de potrivire candidat – post, însoțire candidați 

selectați la interviul cu angajatorul, asistență la locul de muncă, după angajare, servicii de HR, 

securitate și sănătate în muncă). 

2. Servicii de formare profesională în domeniile: antreprenor în economia socială, manager 

întreprindere socială, manager proiect, manager/ inspector resurse umane, formare de 

formatori, expert financiar, consilier de orientare în carieră, arhivar, legator manual. 

În prezent, Fundația Alături de Voi numără 30 de angajați și 11 voluntari. Dintre angajați, 3 persoane 

fac parte din categorii vulnerabile, respectiv persoane in risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere 

a nevoilor zilnice de trai din cauza de boală sau dizabilitate. 

 

2. Modelul/programul de inserție și profesioniștii care îl susțin  

Modelul predominant de inserție are în vedere crearea de locuri de munca permanente, care sunt 

alternative durabile pentru lucrătorii defavorizați pe piața deschisă a muncii.  

Programul de inserție în cadrul organizației este reprezentat de un pachet integrat de servicii sociale și 

de ocupare, ce constă în: 

• consiliere și orientare profesională; 

• testarea capacității de muncă, cu bateria CASPER (instrument complex de evaluare a 

persoanelor cu dizabilități, ce permite conturarea unui „profil ocupațional” și identificarea celui 

mai potrivit job); 

• internship în cadrul organizației; 

• job coaching – asistență din partea specialiștilor, atât pentru persoanele cu dizabilități sau din 

alte grupuri vulnerabile angajate în cadrul organizației, cât și pentru coordonatorii 

departamentelor în care au fost angajate persoanele; 

• sprijin din punct de vederea al integrării socio-profesionale prin formare la locul de muncă și 

participarea la cursuri de formare/ specializare (interne sau externe) sau de dezvoltare 

personală. 
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Consilierul de inserție este o poziție în cadrul organizației, ca sprijin pentru lucrătorul defavorizat. 

Acesta are responsabilități cum ar fi:  

• realizează consilierea și orientarea profesională,  

• realizează un „profil ocupațional” și potrivirea pe post,  

• oferă asistență la locul de muncă, după angajare, atât pentru persoana vulnerabilă, cât și pentru 

ceilalți membri ai echipei pentru o cât mai bună adaptare la mediul de lucru și echipă 

În ADV sunt doi specialiști din domeniul psihosocial din organizație care au aceste responsabilități, 

respectiv psihologul și asistentul social. 

 

3. Beneficiari și serviciile suport pentru aceștia 

Beneficiarii organizației sunt persoane cu dizabilități sau din alte grupuri vulnerabile care se confruntă 

cu probleme de sănătate sau probleme familiale, precum și tineri care provin din sistemul de protecție 

a copilului. Acesta se confruntă cu diferite situații de risc (de a rămâne fără adăpost ca urmare a părăsirii 

centrului de plasament, imposibilitatea achitării unei garanții în vederea închirierii unei locuințe, lipsa 

abilităților de autogospodărire etc.) se asigură sprijin financiar suplimentar pe o perioadă determinată 

prin plata chiriei, a garanției sau a utilităților.  

Persoanele care se confruntă cu probleme familiale sau sociale beneficiază de consiliere și îndrumare 

către alte servicii sociale din comunitate.  

Pe principiul one-stop-shop, o persoană defavorizată sau din centrul de plasament, poate accesa un 

pachet de servicii pentru un cumul de probleme: servicii sociale, psihologice, educaționale, de orientare 

profesională, calificare, angajare și asistență la locul de muncă. 

Aceste responsabilități intră în sarcina celor doi specialiști din domeniul psihosocial (psiholog și asistent 

social). 

Toate locurile de muncă disponibile în cadrul ADV România sunt deschise și persoanelor cu dizabilități 

sau din alte grupuri vulnerabile. În prezent, persoanele din grup vulnerabil sunt angajate pe pozițiile de 

Asistent marketing, Asistent financiar si Responsabil SSM/PSI. 


