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COMUNICAT DE PRESA
Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad desfășoară în săptămâna 03-07.04.2017 un
eveniment internațional de amploare, ca indicator european în cadrul proiectului
ERASMUS+, axa KA 2–Cooperare şi inovare prin schimb de bune practici. Erasmus + este
noul program pentru educație, formare, tineret și sport.
Este vorba despre al 4-lea Seminar Pilot al Proiectului SPSM-Employabilité en
Europe - Sănătate publică şi sănătate mentală: nevoi, formare şi angajabilitate. Beneficiarii
acestui proiect sunt persoanele cu tulburări psihice, obiectivul principal al proiectului este
schimbul de bune practici privind integrarea socială a acestor persoane prin crearea unor locuri
de muncă adaptate particularităţilor lor și ameliorarea competențelor specialiștilor de sprijin
pentru integrarea ocupațională a pacientului psihiatric. S-a constatat din practică că angajarea
şi implicarea într-o activitate cu rol social ajută la însănătoşirea şi integrarea socială a
persoanelor cu tulburări psihice. Proiectul, în valoare totală de 272 593 €, din care 35 996 €
este bugetul alocat Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad, se realizează în parteneriat cu
organizaţii de profil din Luxemburg (Institute of Health: LIH), Franţa (Fédération Agapsy),
Elveţia (Fondation Trajets) şi Belgia (Article 23 Asbl) şi are o durată de 36 de luni, de la
01/09/2014, până la 31/08/2017.
Acțiunea care se desfășoară în Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, în aceste zile,
reunește peste 25 de specialiști din diversele domenii: asistenți sociali, medici și asistenți
ocupaționali, psihologi, pedagogi și psihopedagogi, alături de reprezentanți locali și ai
instituțiilor internaționale partenere, care vor dezbate în cadrul unor cursuri-conferință, module
de formare profesională și vizite de lucru, metode și tehnici de ameliorare ocupațională pentru
îmbunătățirea indicatorilor de angajabilitate și complianță la locul de muncă a acestei categorii
de populație. În urma formării de specialiști în această nouă profesie pentru România, și
anume, Consilier de inserție ocupațională pentru persoanele cu tulburări psihice, se vor
realiza recomandări privind politicile sociale de angajabilitate a persoanelor cu tulburări
psihice.
Rezultatele proiectului Santé Publique et Santé Mentale - Employabilité en Europe
(SPSM) vor fi prezentate în cadrul Congresului Mondial de Sănătate Mentală de la Paris din
iunie 2017.
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