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COMUNICAT DE PRES
Bursa locurilor de munc pentru persoane cu dizabilit i i tineri care p rasesc
sistemul de protectie sociala
Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de Munc Sibiu organizeaz vineri,
15 octombrie 2010, Bursa locurilor de munc pentru persoane cu dizabilit i i
tineri care p rasesc sistemul de protectie sociala , în Sibiu (la sediul AJOFM, str.
Morilor nr. 51 A), începând cu ora 10:00.
Aceast m sur activ pentru combaterea i prevenirea omajului se adreseaz
în mod deosebit persoanelor cu nevoi speciale, dar este deschisa tuturor celor care nu
au un loc de munca si doresc sa se angajeze. Participarea, atat a reprezentantiilor
agentiilor economici cat si a persoanelor in cautarea unui loc de munca, este gratuita.
Acest tip special de burs a locurilor de munc reprezint o important ac iune de
mediere a muncii i face parte dintr-o serie de ac iuni pe care AJOFM Sibiu le
promoveaz în vederea sporirii anselor de ocupare ale persoanelor cu dizabilit i i ale
tinerilor care p r sesc sistemul de protectie sociala prin valorificarea abilit ilor,
experien elor i cuno tiin elor fiec rei persoane. Finalitatea acestei ac iuni const în
integrarea pe pia a muncii a persoanelor apar inând acestor categorii prin punerea în
leg tur direct a angajatorilor cu persoanele în c utarea unui loc de munc , în
vederea stabilirii rela iilor de munc .
În cadrul ac iunilor întreprinse de AJOFM Sibiu în vederea identific rii locurilor de
munc vacante au fost trimise pân la aceast dat învita ii unui num r de 50 de agen i
economici din jude .
Reamintim angajatorilor care încadreaz în munc , pe perioad nedeterminata
absolven i din cadrul persoanelor cu handicap, c vor beneficia, pe o perioad de 18
luni pentru fiecare absolvent, de o sum egal cu de 1, 1,2 sau 1,5 ori valoarea
indicatorului social de referin în vigoare la data încadr rii în munc , cu condi ia s
men in raporturile de munc sau de serviciu cel pu in 3 ani de la data incheierii
acestora. De asemenea, angajatorii care în raport cu num rul de angaja i nu au
obliga ia potrivit legii de a încadra în munc persoane cu handicap (sau i-au îndeplinit
aceast obliga ie), si încadreaz în munc pe o perioad nedeterminat persoane cu
handicap, beneficiaz lunar de la bugetul asigur rilor pentru omaj, pe o perioad de 12
luni, de o subven ie egal cu valoarea indicatorului social de referin în vigoare, pentru
fiecare persoan cu handicap angajat .
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