
ŞtIţI ct de mufte persoene curiizabztjtăti Ist fec creditepentni o astfel deachlzltîe? 

Acum puteţi soticita un voucherpentruachfziia de tehnologieasistzvă  Şiputeţîfolos; banu pentru 

produse, dacă  aveţl o deficfenţă  b,taterală  Ş, studenji:potpr!mJvouchen)1 



)eneflclază  de voucher, încadrate p 
)Iata muncii 

oucherele sunt ciisponibile graţie 
lnuI proiect implementat de 
Utoritatea Nationaiă  pentru 
)repturile Persoanelor cu 
)izabilităţi, Copii si Adopţii, în 
)artenerlat cu Agentia Natională  
entru Ocuparea Fortei de Muncă  
Facilitarea inserţiei pe piaţa muncs 
persoanelor cu dizabilităta, Cod 

~IySMIS2O14+ 130164) 

)biectivul proiectului asigurarea 
cceului persoanelor cu dizabilităti, 
conciiţii de egalitate cu ceilalta, la 

nediul fizic, informational sI 
omunicaţaonal, în vecierea cresterii 
anselor de ocuare i a poncierii 
)ersoanelor cu dizabilităti angajate 
e piaţa liberă  a muncii 
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UHIUHEA EUROPEA.NĂ  

Data de începere a proiectului: 23 
mai 2019 

Data de finalizare a proiectului: 23 
mai 2022 

Vaioarea totaiă  a proiectului: 
1TI.978.816,40 lei dir, care 
94.549.692,89 Iei cofinanţare UE. 

Beneficiar: Autoritatea I.Iaţională  
pentru Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilităţi, Copii i Adopţii 

B-dul Ghe. Magheru, nr.7, Sector 1, 
Bucureti 

E-mail: contactandpdca.gov.ro  
Web: www.andpdca.gov.ro  

Partener: Agenţia Naţională  pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă  

Strada Avalanşei, nr.20-22, sector 4, 
Bucureşti 
We b:www.a nofm.ro  

Email: anofm@anofm.ro,  
AiiOFN 
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ui.. F.s 

sistenţă  Socială  i Protecţia 
ului dinjudetul tău 

că ainevoiedeunaparatauciit 
ireless; de Uri mobility scooter, 

scaun cu roti electrice sau ( 
rice alt dispozitiv care să  te ajute s 

ci o viaţ  independentă  
uchereleîţivorfi de marefo 

ci depui o cerere, copie după  
rtificatul de încacirare În grad 
andicap i anexa o recomandar 
la medicul specialist privind tlput 

etehnologii, acordul semnat la 
FM i un angajament că  nu 
răineză  produsui 

ică  vi particlpa la minimum 
ouă  activităti de informare, 

consiliere sau mediere 

Noi (ANDPDCA) îti transmitem apoi 
voucherul nomina! tipărit 



MINISTERUL. MUNCII ŞI PROTECE1 SOCIALE 
Autoritatea Naionată  pentru Drepturite 
Persoanetor cu Dizabitităţi, Copii şt Âdopţii 

VOUCLERE DE PÂN LA 5000 
DEEUROPENTRU 
TEHNOLOGASISTVĂ  : 

Ai nevoie de •un dispozitiv de TEHNOLOGIE 
ASISTIVĂ? 

Eştjîncăutarea.I.IrnJilocdemuncă? 
................. 

Ai între 18-65 as? 

Poţi obţîne.unVOUCHER depână  la 5000 de 
EURO! 	:. • 	 .. .. 

aî multe înformaţi poţi afla apelând Ia 
• nurnărul. 0751015063, între orele 12:00-14:00I 
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- 
pen*ru achăz ţionarea pro1use1or aslstle, recoa 

prlorltare peatru aizpjare), de la operelo 

Data cniterii 	 AB 

Tipuldo iehro1ogie/dispozi 
Vaaxin 23.000 lei 
Va1a1li 6lţndemitere 
deat.ces 

oztive1orasist1ve$tehno]cgillor de acces 
oIogll şldispezltive asistive şl tenoIogli de 

-, 	 - ri 

cod 

Laoil1oroductorilardetdinologiişi dispozitive asistive şi tebnolegii 

*) spc bi1pe  e-uI.ntoită  iz*i1itti 	 nd.gor.ro. 

at dn Fondut 5ocialEuropeanprin 	Operotionol Copitai tJ,nan2O142O2O 
ww.fonuri-ve.ro  


