Angajarea în muncă
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“Se pune mare accent pe ceea ce
persoanele cu autism nu pot face.
Într-o slujbă potrivită, noi suntem
foarte motivați și foarte eficienți,
dacă ni se dau scopuri și proiecte
clare.
Nu fiți vagi cu noi.”

Temple Grandin

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014,
în cadrul Fondului ONG în România

Cuvânt înainte
Intențiile noastre prin publicarea acestui minighid sunt acelea de a vă ajuta pe
dumneavoastră, angajatorul, să înţelegeți modul cum persoanele cu autism înțeleg
lumea și cum pot fi angajați valoroși, dacă sunt înteleși și sprijiniţi.
Prin lectura acestui ghid, mulți dintre dumneavoastră veți avea un prim contact cu autismul,
cu particularitățile persoanelor cu autism ca posibili angajați. Pentru mulți dintre dvs, acest
minighid va fi primul pas în înțelegerea modului în care puteți proceda și ce mici schimbări
și adaptări ale mediului de lucru pot maximiza potențialul unor oameni ‘diferiți’, astfel încât
aceștia să aducă avantaje afacerii dumneavoastră, instituției pe care o conduceți.
Înţelegând modul cum autismul afectează persoana, faptul că persoanele cu autism sunt
diferite, că au un mod diferit de a vedea lumea, că au anumite dificultăți, dar și interese
și abilități speciale, care se pot potrivi cu nevoile dumneavoastră prezente și viitoare de
dezvoltare a afacerii, credem că veți putea fi pregătit să îi oferiți posibilitatea de a vă
demonstra că reprezintă o alegere bună pentru compania, instituția dumneavoastră.
Dorim să vă ajutăm să fiți pregătit să îi puteți oferi sprijinul de care are nevoie, pentru
ca contribuția ei la dezvoltarea afacerii dumneavoastră să fie maximă. În plus, veți ști
unde să căutați resursele și sprijinul de specialitate, care să vă ajute să angajați pe
cele mai potrivite persoane cu autism și să puteți valoriza la maxim potențialul, abilitățile
speciale pe care acestea le oferă.
Persoanele cu autism pot fi angajați foarte valoroși sau cel puțin la fel de valoroși ca un
angajat ‘obișnuit’. Nu ratați ocazia de a le avea în echipa dumneavoastră. Puteți fi uimit
de calitatea muncii lor.

Liuba Iacoblev
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Ce este autismul?

Tulburările din spectrul autismului reprezintă acele tulburări de dezvoltare complexă de natură neurobiologică,
ce afectează modul în care persoanele comunică și relaționează cu cei din jur, modul în care înțeleg lumea.

Autismul1 apare în orice grup etnic și socio-economic, în mod egal. Aproximativ 1 din 100 persoane are o tulburare
din spectrul autismului.
Autismul se caracterizează prin dificultăți în:
•

relaționarea socială: dificultăți în stabilirea și menținerea
relațiilor cu cei din jur, pot să pară indiferenți, neconectați
emoțional cu ceilalți,

•

comunicarea socială: dificultăți cu comunicarea verbală
și non-verbală,

•

imaginația socială : rigiditate în gândire, dificultăți de organizare
2

“Satisfacția mea cea mai mare este
atunci când îmi folosesc capacitatea
intelectuală” –
Temple Grandin, persoană cu autism

și planificare,
în gândirea abstractă, comportamentele pot fi restrânse, repetitive, stereotipe.
Multe persoane cu autism au diferite sensibilități senzoriale: sensibilitate excesivă sau mult mai redusă decât în
mod obișnuit la stimuli vizuali, tactili, auditivi, gust, miros.
Autismul nu este o boală, este un ‚spectru’, ‚continuum’, adică există mai multe forme și grade de afectare a
capacității de a comunica și a relaționa cu cei din jur, de a înțelege lumea, comportamente și interese restrânse
și repetitive de intensități și manifestări diferite, precum și diferite combinații ale acestora. Fiecare persoană cu
autism prezintă o combinație unică a acestor caracteristici, iar sprijinul de care au nevoie acestea diferă de la caz la
caz, trebuie individualizat.
Dacă am reprezenta Tulburările din spectrul autismului pe o axă, la un capăt ar fi autismul ‚clasic’, o formă
gravă, caracterizată prin afectări mai complexe ale comunicării, relaționării sociale și comportamentului, inclusiv
cu retard , iar la celălalt capăt ar fi Sindromul Asperger, o formă mai ‚ușoară’ de autism, o condiție adesea
invizibilă, dar tot atât de serioasă, caracterizată printr-o capacitate bună de comunicare verbală și de coeficient
de inteligență, de obicei, mediu sau peste medie. Aproximativ 3% dintre persoanele cu Sindrom Asperger au
capacități excepționale în domenii ca IT, artă, muzică, științe exacte.
În multe cazuri autismul este asociat și cu alte tulburări – ADHD, deficit de atenție, retard mintal, epilepsie,
anxietate, tulburări obsesiv compulsive, stres post traumatic, alte tulburări neurologice.
1
2
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Termenul de autism folosit în acest minighid se referă la toate tulburările din spectrul autismului, inclusiv autismul clasic,
Sindromul Asperger, Tulburarea pervazivă de dezvoltare – nespecificată altfel
Dificultăți în imaginația socială nu înseamnă lipsa imaginației.

De ce un angajator ar fi interesat să angajeze o persoană cu
autism?
Persoanele cu autism, ca orice alte persoane, doresc să aibă un loc de muncă unde să se simtă confortabil,
valorizate și unde abilitățile, potențialul lor sunt folosite la adevarata valoare. Cu sprijin adecvat, persoanele cu
autism pot fi angajați valoroși și foarte apreciați de angajatori.

Calitățile deosebite și punctele tari ale persoanelor cu autism
Fiecare persoană este diferită și aduce un câștig lumii prin unicitatea viziunii asupra lumii, prin unicitatea

„

abilităților, a capacităților, a potențialului. Persoanele cu autism pot avea abilități peste medie în unele sau în toate
domeniile următoare:
•

Pot avea un nivel ridicat de concentrare pe detalii și capacitate de concentrare prelungită (ex. descoperă
erori imperceptibile pentru alți oameni);

•

Persoanele cu Sindrom Asperger au abilități logice și analitice, memorie excelentă pentru fapte și date,

cunoștințe vaste în diferite domenii specializate, capacitate de rezolvare creatoare a problemelor, ceea ce îi

recomandă pentru cariere în programarea calculatoarelor, scriere de documentație tehnică, pentru cercetare
științifică și academică, inginerie, pentru mediul universitar;
•

Capacitate de a gândi în afara sistemului și de a găsi soluții deosebite, creatoare, mai ales în domenii de
interes special, ex astronomie, matematică, fizică, etc. , pot să creeze produse și servicii inovatoare;

•

Toleranța față de activitățile repetitive, de rutină, acestea fiind abilități valoroase în diferite domenii, de
exemplu în programare calculatoare, testare softuri, administrare date; sau în cercetare, rezultatul fiind

lucrări precise, de calitate ridicată; dar și activități simple precum ambalare, etichetare, sortare, culegere și
introducere de date, măsurători repetitive, ex temperatură, umiditate din stațiile meteo;
•

Pot avea memorie foarte bună pe termen lung, cu capacitate exceptională de reamintire a detaliilor;

•

Abordare logică și structurată în rezolvarea problemelor;

•

Dedicare, tenacitate, perseverență;

•

Corectitudine și devotament, loialitate față de angajatori

Avantajele pe care le pot obține companiile care au o cultură a diversității în angajare, cele care angajează
persoane cu autism, sunt diverse, inclusiv la nivelul dezvoltării personale a tuturor angajaților.

Dificultățile și problemele întâmpinate de persoanele
cu autism la angajare și la locul de muncă
Dificultățile din ariile comunicării, relaționării sociale, de
organizare sau de natură senzorială pot fi un obstacol în angajarea
și menținerea unui loc de muncă pe piața competitivă, deși multe
persoane cu autism au abilități deosebite. Un obstacol în calea

“Sunt o persoană cu o gândire
vizuală, nu cu o gândire bazată pe cuvinte. Creierul meu lucrează precum
imaginile de pe Google”
Temple Grandin

angajării unei persoane cu autism este însă și lipsa înțelegerii de
către angajatori a acestora și lipsa experienței lor în a evalua, descoperi
abilitățile acestor persoane și de a coordona angajați cu astfel de dificultăți.
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Dificultăți la interviul de angajare:

•

Poate să nu înțeleagă întrebările angajatorului, dacă acestea nu sunt foarte clare;

•

Poate să pară distrat, neatent. Cauza nu este lipsa interesului, ci stresul sau unii factori din spațiul unde are loc
interviul (lumină, sunete, mirosuri, tonul vocii sau detalii din îmbrăcămintea intervievatorului, s.a.), care îi pot
distrage atenția;

•

Poate să aibă un comportament social ‚atipic’, neadecvat: ex. nu salută când intră în încăpere, nu îl priveşte în
ochi pe intervievator, are un ton al vocii scăzut sau prea ridicat, o expresie a feței neadecvată.

Este bine să:

•

oferiți persoanei cu autism informații despre interviu în avans, pe email, despre natura întrebărilor,
documentele necesare, cum se ajunge la locație, când începe și durata interviului;

•

fiți clar în ceea ce spuneți sau intrebați;

•

evitați întrebările deschise „Ce ai face dacă..?”, „Spune-mi despre tine..”

Rata angajării adulților cu autism
este foarte scăzută, iar salariile
acestora sunt cu mult mai scăzute
decât ale angajaților tipici, inclusiv
ale angajaților cu alte dizabilități,
chiar dacă au calificările necesare
pentru postul ocupat.
Mulți sunt angajați în poziții
inferioare pregătirii lor.

• ajutați-l cu întrebări suplimentare sau intrerupeți-l cu tact,
atunci când oferă prea multe informații;
• nu interpretați comportamentul ‚atipic’ de la interviu ca fiind
atitudinea față de postul pentru care candidează;
• permiteți prezența la interviu a unei persoane de încredere
pentru persoana cu autism, care s-o ajute să îl înțeleagă exact pe
angajator, respectiv angajatorul pe candidat și ce poate el oferi
companiei, instituției.
Dificultăți la locul de muncă:
Interacțiunea socială. Persoanele cu AUTISM întâmpină dificultăți
în înțelegerea regulilor nescrise într-un grup de lucru.
De exemplu:

•

ar putea să stea prea aproape de un coleg sau să îl fixeze cu privirea sau să înceapă o conversație cu un
subiect nepotrivit;

•

ar putea fi foarte sincer și prin remarcile sale să jignească pe cineva fără să vrea;

•

ar putea să vorbească mult despre un subiect, care este doar în aria lui de interes, fară să realizeze că
interlocutorul a obosit ori nu este interesat de subiect;

•

ar putea să pară insensibili, însă aceasta pentru că nu înțeleg cum se simte celălalt;

•

ar putea să stea singuri în pauze, ori să lucreze într-un loc cumva separat de grup, să nu caute compania
celorlalți; unii pot dori să-și facă prieteni , dar nu sunt siguri cum trebuie să procedeze;

•

par să aibă comportamente ”ciudate„ sau nepotrivite, pentru că nu le este simplu să-și exprime nevoile,
dorințele, emoțiile.

Comunicarea socială. De cele mai multe ori persoanele cu autism înțeleg literal ce li se spune:
•

pot să nu înțeleagă glumele sau ironiile; ’’Da, deștept mai ești!”

•

pot avea dificultăți în înțelegerea și citirea mimicii interlocutorului, a limbajului nonverbal în general.
De exemplu, nu își dau seama când interlocutorul este plictisit, neinteresat de subiect, abătut.

•

pot avea dficultăți în înțelegerea instrucțiunilor verbale și a așteptărilor angajatorului sau ale colegilor,
dacă acestea îi sunt spuse foarte rapid sau neclar.
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Imaginația socială. Există persoane cu autism cu o imaginație deosebit de bogată și care ajung să aibă foarte

mare succes în domeniile muzicii, literaturii, artelor în general, însă majoritatea persoanelor cu autism au dificultăți
în:
•

„citirea” sentimentelor și a gândurilor celorlalți, astfel că le este greu să le înțeleagă intențiile, acțiunile;

•

înțelegerea situațiilor periculoase sau cu risc de pericol;

•

a face față schimbărilor, situațiilor noi, neprevăzute;

•

a-și planifica acțiunile , organiza sarcinile, s.a.

Sensibilități senzoriale. Persoanele cu autism pot fi mult mai
sensibile sau, dimpotrivă, mult mai puțin sensibile decât oamenii
obișnuiți la stimulii din mediu: auditivi, vizuali, tactili, miros, gust,
iar aceste caracteristici să ducă la dificultăți la locul de muncă, chiar
dacă au toate abilitățile cerute în specificațiile postului.
De exemplu, sunt deranjați de zgomote, pe care alți oameni nu
le percep: huruitul unui motor de mașină aflat la mare depărtare,
neauzit de colegi.
•

“In unele zile chiar mi-e foarte
greu să funcționez…, chestii
precum lumina fluorescentă
pot să-mi prabușească starea de
spirit, să mă dezechilibreze”,
spune o tânără cu autism, în sensul că
acest tip de lumină îi deprimă alterează
cu uşurință starea de spirit.
http://edition.cnn.com/2013/04/30/
health/irpt-autism-in-the-workplace/

Pot să fie foarte tulburați de agitația din jur sau de lumina prea
puternică sau intermitentă, de anumite mirosuri.

•

Nu pot filtra cu ușurință senzațiile care vin deodată din toate părțile (auditiv, vizual, miros), ceea ce poate fi
copleșitor și perturbator. De exemplu, le este dificil să privească la interlocutor și în același timp să audă ce
spune acesta. Multe persoane cu autism au nevoie de unele adaptări din această perspectivă.

•

Totuși, persoanele cu autism sunt un grup foarte divers. Dificultăți de tipuri și grade diferite se combină cu
diverse abilități și excepționalități la fiecare persoană în mod unic.

•

Cunoașterea persoanei este esențială pentru ca sprijinul să fie eficient, iar rezultatele acesteia la locul de
muncă să fie de cea mai bună calitate.

Doriți să angajați o persoană cu autism.
Ce puteți face.
Sunteți un angajator deschis, aveți o politică de recrutare, angajare, menținere și de promovare incluzivă. Aveți
sau sunteți hotărât să creați și să mențineți un mediu de lucru incluziv, care să valorizeze întregul potențial uman
existent pe piața muncii, știind avantajele acestui tip de abordare. Ați depășit stereotipiile de gândire vizavi de
angajarea oamenilor cu dizabilități și aveți deja angajate persoane cu nevoi speciale în firmă sau instituția pe care
o conduceți.
Ați văzut filmul despre Temple Grandin, o persoană cu autism, diagnosticată la vârsta de 2 ani, astăzi doctor
în științe în domeniul zootehniei, profesor la Universitatea Colorado, consultant în crearea de echipamente pentru
animale.
Știți de Jacob Barnett, care a fost diagnosticat cu autism la vârsta de 2 ani , iar la cei 15 ani este deja unul dintre
cei mai promițători fizicieni, care poate primi premiul Nobel pentru extinderea teoriei relativității emisă de Albert
Einstein.
Ați aflat de proiecte de succes în angajarea persoanelor cu autism , de exemplu cel al companiei daneze
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de software ‘Specialisterne’ , care angajează doar persoane din spectrul autismului, pentru că, după afirmațiile
fondatorului, “ sunt metodici şi demonstrează o mare atenţie la detalii”..., au “motivaţie, concentrare,
perseverenţă, precizie şi abilitatea de a urma instrucţiunile”.

Vă gândiți să angajați o persoană cu autism.
Ce puteți face?
•

Să vă informați mai bine despre persoanele cu autism.

•

Puteți să accesați site-uri de specialitate din lume și din România, să contactați organizații care au beneficiari
persoane cu autism. Veți găsi informații și baze de date cu tineri și adulți cu autism, interesați să găsească
un loc de muncă potrivit specializării și abilităților lor sau pregătiți și cu potențial bun să se recalifice pe un
domeniu similar cu al firmei dvs. www.autismromania.ro, www.conexiuni.autismromania.ro.

•

Să vă înscrieți pe portalul angajatorilor interesați să angajeze o persoană cu autism, de ex. www.conexiuni.
autismromania.ro, unde aveți posibilitatea de a vă înscrie în baza de date a angajatorilor „autism prietenoși”,
de a vă prezenta compania, instituția.

•

Să contactați centre de consiliere pentru angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilități sau cu autism. Vă
vor ajuta să cunoașteți persoane cu AUTISM care corespund nevoilor dumneavoastră actuale sau viitoare
și vă pot sprijini să începeți colaborarea cu cea mai potrivită persoană cu autism pentru scopurile afacerii
dumneavoastră.

•

Să cunoașteți legislația în domeniul angajării persoanelor cu dizabilități, beneficiile pe care legea le prevede
pentru firmele angajatoare.

Ați angajat o persoană cu autism.
Lucrul cu persoane cu autism poate fi o experiență deosebită, care îl îmbogățește pe angajator și pe colegi.
Pentru a depăși dificultățile și a avea o relație de muncă pozitivă pentru ambele părți, vă sugerăm urmatoarele:

Abordarea individuală
Chiar dacă persoanele cu autism au anumite caracteristici comune, succesul la locul de muncă constă în
abordarea individuală, pornită de la cunoașterea particularităților individuale de comunicare, de învățare,
funcționare în grup, într-un anumit spațiu, senzoriale, de management al stresului, s.a.
Recomandări:
Cunoașteți persoana cu autism:
•

stilul ei de învățare (multe persoane cu autism învață mai bine dacă informația le este prezentată vizual,
mai puțin pe cale auditivă);

•

stilul de comunicare (dacă este sau nu copleșită de prea multă informație oferită deodată sau dacă vorbiți
prea repede, dacă preferă să vă transmită informațiile prin email sau față în față, dacă are nevoie să
comunice (şi) prin mijloace alternative de comunicare: ex. pictograme, aplicaţii care facilitează comunicarea;

•

dacă are sau nu sensibilități senzoriale (dacă sunt stimuli care o deranjează la locul de muncă, de exemplu:
e prea mult zgomot, prea multă agitație/trafic în zona de lucru, prea multă lumină care îi vine în față când
lucrează la calculator, dacă biroul este lângă un aparat de aer condiționat care bâzâie, dacă există în preajmă
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un neon care are lumină intermitentă, imperceptibilă pentru un ochi tipic, dar perturbatoare pentru un ochi
foarte sensibil);
•

factorii de stres și cum reacționează în situații de stres ( ce îl poate deranja la locul de muncă, astfel încât
să îi scadă performanța; sensibilitățile senzoriale pot fi factori de stres, perfecționismul sau lipsa empatiei
colegilor, nepriceperea de a se relaționa cu colegii, schimbările neașteptate, neclaritatea mesajelor sau
feedbackul negativ, ş.a.)

Sprijiniți persoana cu autism. Faceți adaptări
Informații, training și mentorat. Înainte de începerea efectivă a lucrului, oferiți-i informații generale despre locul
de muncă și despre așteptările dvs.: (programul, pauze, vacanțe, codul vestimentar, așteptările sociale). Este de
dorit să introduceți persoana cu autism colegilor, să-i prezentați compania, instituția, organizația dvs.; aceasta va

„

reduce anxietatea și o va face sa înțeleagă mai bine organizația dvs. O perioadă de acomodare la locul de muncă,
un training inițial pe poziția pe care ați angajat-o, sunt foarte importante. De preferat este să numiți un coleg drept
mentor pentru a face trainingul practic pentru jobul respectiv și la care persoana cu autism să poata apela când are
neclarități în sarcinile pe care le are de realizat.
Proiecte și sarcini clare, instrucțiuni clare, de preferat, scrise. Prezentați-i clar așteptările dvs., ce are de făcut,

atât în general, cât și la fiecare proiect și sarcină în parte. Instrucțiunile pentru realizarea fiecărei sarcini trebuie să
precizeze clar unde începe și unde se termină. De ex. Nu spuneți, „Așază totul în ordine.” ci „Așază câte 6 scaune
la fiecare masă, pe fiecare masă câte 6 mape, 10 pahare și 10 sticle cu apă..” ; Nu „Fă curat în birou.”, ci „Șterge
geamurile, mesele și dă cu aspiratorul, golește coșurile de gunoi.”
Persoana resursă. Desemnați o persoană de sprijin la locul de muncă , o persoană resursă, un coleg, la care să

poată apela pentru ajutor de orice fel, atunci când are o nevoie, o problemă de orice natură. Acest lucru va diminua
anxietatea.

Adaptați spațiul de lucru. Uneori adaptările minime la locul de muncă, în funcție de nevoile identificate,

pot spori mult performanța persoanei: ex. Puteți să așezați masa de lucru a persoanei cu autism într-un loc mai
izolat, nu lângă uși de acces sau într-un loc cu foarte multă mișcare (lângă copiator, bucătărie, ieșirea pe balcon);
sau purtarea de căști pentru estomparea sau diminuarea zgomotelor, dacă are o sensibilitate auditivă excesivă,
o jaluzea care să estompeze lumina puternică de afară, care se proiectează pe birou sau calculator, dacă e foarte
sensibil vizual.

Organizare clară și vizualizare. Este bine ca spațiul, timpul și activitățile pe care persoana cu autism le are de

făcut să fie bine structurate și vizualizate. Adaptări minime folositoare:
• orare cu succesiunea activităților, sarcinilor zilnice, săptămânale, lunare, tabele, liste,

Este bine ca
spațiul, timpul
și activitățile
pe care persoana cu autism
le are de făcut
să fie bine
structurate și
vizualizate.

agende de lucru, cu opțiune de verificare și bifare, la începutul și sfârșitul activității, a
programului, a saptamanii, lunii sunt foarte utile; alții vor avea nevoie de o listare a tuturor
secvențelor, pașilor pe care le presupune o activitate mai complexă.
• Instrucțiunile scrise și afișate la vedere;
• procedură scrisă, la vedere, chiar și pentru „regulile sociale nescrise”, așteptările la locul
de muncă, ex. tonul vocii adecvat/ nu este permisă ridicarea vocii, NU manifestărilor
confrontaţionale, salut, NU fumatului, ş.a.
• Limbajul trebuie să fie clar, însoțit, de preferat, și de imagini vizuale, pentru explicarea
regulilor și așteptărilor.
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Formele alternative de comunicare. Unele persoane cu autism nu pot comunica verbal sau au dificultăți în
a-și exprima clar nevoile verbal, iar pentru aceste cazuri sunt utile formele alternative de comunicare, cum ar fi:
pictogramele, fotografiile, e-mail-urile instant, programe de comunicare, diverse aplicații pe tabletă, telefon.

Fiți flexibil
Orar de lucru flexibil. De exemplu, începerea programului de lucru mai târziu, dacă este posibil, sau câteva
pauze în timpul programului sunt de mare ajutor. Puteți începe colaborarea cu o persoană cu autism prin angajare
part-time sau chiar cu o perioadă de voluntariat.
Flexibilitate în desfășurarea activității. Persoanele cu autism sunt foarte conștiincioase, se implică trup și suflet,
fac totul cu foarte mare simț de raspundere, nu trag chiulul și nu se prefac că lucrează, deci consumul lor energetic
este foarte mare. În plus, trebuie să facă față „zgomotului de fond”datorat sensibilităţii lor senzoriale, ceea ce
presupune mare consum de energie în plus. Câteva pauze pe zi sau la un anumit interval de timp, în care să poată
să își facă rutina proprie sau doar sa stea departe de stimuli vizuali, auditivi, vor crește randamentul persoanei cu
autism. Ex. să se plimbe câteva minute înainte de începerea programului, să consume un ceai preferat, să stea
singur într-un spațiu neutru, atunci când se simte copleșit senzorial, fară energie, s.a.
Mediul de lucru calm, predictibil. Creați un mediu calm și stabil, fără schimbări bruște, neprevăzute, fără
deadlineuri prea scurte sau scurtate neașteptat.
Feedbackul oferit în mod clar, constructiv va ajuta persoana cu autism să fie mai eficientă. Unele persoane
au o stimă de sine scăzută datorită multitudinii de experiențe negative prin care au trecut în viață, iar comentariile
pozitive, empatice, evitarea criticii atunci când gresește și explicarea greșelii, reenunțarea rezultatului exact
așteptat, încurajarea, au efect pozitiv asupra evoluției ca angajat a persoanei cu autism.

Informarea și sensibilizarea angajaților asupra caracteristicilor
și nevoilor speciale ale persoanei cu AUTISM.
Oferiți o broșură informativă, un link către un site specializat pe problematica autismului, şi anume a adulților cu
autism.
Oferiți informații despre colegul lor cu autism, atât cât vă permite şi doreşte acesta să prezinte despre el însuşi,
astfel încât mediul de lucru să fie cât mai pozitiv și suportiv cu putință. Empatia personalului, sprijinul colegilor,
pornind de la conştientizarea și înțelegerea nevoilor și dificultăților şi punctelor tari ale colegului lor, vor fi factori
de stabilitate și progres pentru persoana cu autism și de eficiență și randament bun la locul de muncă.
Sprijinul unei organizații cu expertiză în domeniul autismului, a consilierii vocaționale și de angajare a
persoanelor cu autism este foarte important pentru succesul angajării. Este bine ca angajatorii să ceară consultanță
externă din partea organizațiilor de profil cu experiență în oferirea de sprijin persoanelor cu AUTISM, atât la
angajare, cât și pentru facilitarea integrării eficiente la locul de muncă sau pentru a preîntâmpina dificultățile care
pot apărea sau la primele semne ale unor probleme.
Câteva mici eforturi ale unei companii de a adapta locul de muncă la nevoile persoanelor cu autism pot avea un
puternic impact pozitiv nu numai asupra acestora, dar și asupra tuturor angajaților, asupra întregii companii.
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Incluziunea pe piața muncii a persoanelor cu AUTISM
◊ Accesul pe piața muncii, șansele egale la muncă, reprezintă un drept fundamental al omului, prevăzut în
convenția ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată și de către România în 2006.
◊ Prin facilitarea angajării, pe lângă punerea în practică a acestui drept, angajarea persoanelor cu autism
reduce gradul de sărăcie a acestora, dependența de sistemul de asistență socială, iar societatea se
dezvoltă prin plusvaloarea adusă de acestea.
◊ Persoanele cu AUTISM sunt o forță de muncă insuficient folosită în întreaga lume, fapt pentru care se
pierd resurse umane foarte valoroase, care pot aduce profit angajatorilor, plusvaloare în societate. În
România, această forța de muncă este neglijată total.
◊ Condițiile de bază pentru ca dreptul la muncă să fie respectat în România și în cazul persoanelor cu
Tulburări din spectrul autismului, pentru cuprinderea acestei uriașe forțe de muncă3, nevalorificate în
prezent și care, în plus, pune presiune asupra bugetului asigurărilor sociale, ar fi:
◊ Legislație adecvată, incluzivă, politici publice coerente care să stimuleze și faciliteze cu adevărat
angajarea persoanelor cu autism, dizabilități în general, metodologii adaptate pentru formarea și
angajarea persoanelor cu autism;
◊ Educație școlară, vocațională adaptată nevoilor specifice și individuale ale elevilor cu autism și conectate
în mod real cu piața muncii;
◊ Tranziția școală –viață de adult reglementată adecvat, iar reglementările implementate și nu doar
enunțate;
◊ Programe de sprijinire specializate pentru persoanele adulte cu autism: programe de orientare
vocațională, de formare, de inserție profesională, adaptate nevoilor persoanelor cu autism, susținere și
asistare pe durata întregului proces de integrare într-un loc de muncă;
◊ Masuri legislative care prevăd avantaje mai bune pentru angajatorii care angajează persoane cu
dizabilități;
◊ Sprijin pentru angajatori: sensibilizare, informare, oportunități de formare în autism pentru profesioniștii
departamentelor de resurse umane, sprijin direct în relația cu persoanele cu autism la locul de muncă.
◊ În alte țări persoanele cu autism reușesc să se integreze într-un grup profesional cu sprijin susținut
și înțelegere din partea părinților, specialiștilor, colegilor și în mod special atunci când angajatorul
este deschis provocărilor, informat, sensibilizat asupra particularităților persoanelor cu autism, asupra
dificultăţilor, dar și asupra potențialului și abilităților speciale ale acestora, care pot aduce plusvaloare
afacerii sau instituției publice, și oferă sprijinul și adaptările adecvate la locul de muncă;

1 1 din 100 de persoane are o tulburare din spectrul autismului. Estimativ, în România, ar fi aproximativ 200.000 de persoane cu TSA
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Cadrul legisativ din România privind integrarea pe piaţa muncii
a persoanelor cu dizabilităţi
◊ Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată
la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006. Convenţia “
Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi”, prevede dreptul persoanelor cu dizabilităţi de a-şi câştiga traiul
prin muncă, pe baza principiilor oportunităţilor egale, a tratamentului egal şi a non-discriminării, precum
şi asigurarea acestui drept prin legislaţia naţională. Convenția interzice discriminarea pe baza dizabilităţii
pentru orice formă de ocupare, stipulează necesitatea de a asigura persoanelor cu dizabilităţi accesul
liber la programe de formare profesională sau orientare vocaţională, de a angaja persoane cu dizabilităţi
în sectorul public şi respectiv de a promova măsuri şi politici de stimulare a angajării acestora în mediul
privat.
◊ Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aici se găsește
un capitol dedicat angajării legat de beneficiile persoanelor cu dizabilități.
◊ H.G. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006
privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modalitate de aplicare a legii
448/2006
◊ Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aici
sunt capitole referitoare la subvenții acordate angajatorilor pentru angajarea persoanelor cu dizabilități,
inclusiv privind proaspăt absolvenții.
◊ H.G. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
◊ Codul muncii.

Exemple de “bune practici” din alte țări
Rezultatele unor proiecte pilot desfășurate în Germania, Danemarca, Polonia, UK, Italia și Bulgaria arată faptul că
persoanele cu autism, indiferent de gradul de autism și de complexitatea problemelor lor, se pot integra în grupuri
de muncă și pot să desfașoare activități de muncă de nișă, în funcție de interesele lor speciale. Integrarea la noul
loc de muncă se face cu efort susținut din partea profesioniștilor cu experiență în domeniul autismului, a mentorilor,
a colegilor și cu deschiderea angajatorilor - care la rândul lor beneficiază de informare și consiliere pentru a
gestiona și a conduce angajații cu autism .
Succesul angajării pe piața liberă a muncii a persoanelor cu autism participante la proiectele pilot s-a datorat:
•

sprijinului specializat oferit în găsirea locului de muncă, în pregătirea pentru interviul de angajare;

•

colaborării foarte bune a profesioniștilor cu familia persoanei cu autism. Profesioniștii au ținut cont de toate
informațiile primite de la părinți;

14

•

programa instructajului tehnic a fost adaptată și dezvoltată specific pentru persoana instruită;

•

stagiul de pregătire a fost stabilit pornind de la abilitățile și punctele tari ale persoanei;

•

persoana a fost asistată de un coach/instructor, după un plan de acțiune prestabilit de o echipă de
profesioniști;

•

Pe tot parcursul angajării, coach-ul a fost nelipsit de lângă persoana cu autism și angajator, căruia i s-au
oferit consultații ori de câte ori a fost nevoie;

•

asistare din partea coach-ului la locul de muncă pentru menținerea slujbei în caz de nevoie.

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/report_pilot_projects_empl_autism_2014_en.pdf

Proiectul “Start în viață pentru tineri cu autism”
Proiectul „Start în viață pentru tineri cu autism” a fost inițiat de AUTISM ROMANIA cu scopul de a răspunde
unor nevoi stringente ale tinerilor cu Tulburări din Spectrul Autismului și ale familiilor lor, din perspectiva creșterii
capacității de integrare socială a tinerilor cu autism.
În cadrul proiectului, 8 tineri cu Sindrom Asperger și autism înalt funcțional beneficiază de un program adaptat
de consiliere vocațională și pregătire pentru găsirea și menținerea unui loc de muncă. Tinerii sunt sprijiniți să se
descopere pe ei înșiși, să capete, ca practicanți, experiență efectivă în diferite locuri de muncă, utilă în dezvoltarea
personală și profesională și, ca țintă finală, în angajare. Proiectul are și scopul de a îi sensibiliza, informa și
familiariza pe angajatori cu persoanele cu autism ca angajați, de a documenta bune practici în domeniul consilierii
vocaționale, a angajării persoanelor cu autism pe piața liberă a muncii sau în locuri de muncă adaptate, cum sunt
atelierele protejate, intreprinderile sociale.

Povești de succes
Stagiu de practică la Muzeul Național George Enescu
R este un tânăr adult de 30 ani cu Sindrom Asperger, diagnosticat la vârsta de 26 ani. El are interese în domeniul
muzicii,fiind absolvent de Conservator, și are o mare ușurință în învățarea limbilor străine.
R a fost angajat în trecut în două locuri diferite, în domeniul muzicii. De fiecare dată experiența de lucru s-a
sfărșit după doar câteva săptămâni. Familia tânărului a ales de fiecare dată să nu dezvaluie angajatorului și
colegilor de lucru diagnosticul și ariile în care acesta întâmpină dificultăți. Eșecurile de la locurile de muncă s-au
datorat neadaptării lui R la cerințele locului de muncă din perspectiva relațiilor sociale: manifestări atipice în grupul
de lucru, neînțelegerea regulilor nescrise, ex. întrebări intime adresate colegilor sau nepotrivite cu contextul, slabă
capacitate de a face față mediului social cu mulți actori sociali și foarte schimbător. Toate aceste elemente de
comportament social neadecvate mediului de lucru au condus succesiv la pierderea locului de muncă. Eșecurile
repetate au avut efecte negative asupra vieții sale personale și a stimei de sine și au produs ingrijorări sporite
familiei privind viitorul tânărului.
R a fost inclus în proiectul „Start în viață pentru tineri cu autism” și a făcut un stagiu de practică la Muzeul
Național George Enescu. Vreme de 3 luni a ocupat, ca voluntar, poziția de asistent muzeograf, a tradus scrisori
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primite de George Enescu de la admiratorii săi, scrisori în diferite limbi străine: franceză, germană, italiană și
engleză. Această muncă va ajuta la alcătuirea și publicarea unei noi cărți despre viața lui George Enescu.
Consilierul vocațional al asociației a făcut o evaluare inițială, identificând abilitățile și interesele speciale ale lui
R, apoi a căutat un loc de practică potrivit intereselor și abilităților înnăscute și dobândite prin formare profesională.
De asemenea, l-a consiliat și pregătit pentru a lucra ca voluntar în cadrul muzeului. Consilierea a vizat înțelegerea
de către tânăr a regulilor de comportament social, de comunicare cu colegii la locul de muncă, corectarea acelor
comportamente care au fost problematice în trecut, găsirea celor mai bune strategii în gestionarea emoțiilor,
desemnarea unei persoane resursă la locul de practică, la care R să apeleze atunci când are o problemă. Consilierul
l-a informat pe angajator și pe colegii de lucru despre tânăr privind diagnosticul său, abilitățile și interesele sale
speciale, posibilele dificultăți care ar putea apărea în unele situații și cum trebuie să procedeze pentru a preveni sau
depăși anumite dificultăți care pot apărea.
Includerea în proiectul „Start în viață pentru tineri cu autism” a avut impact pozitiv asupra lui R. Intervenția
specializată l-a ajutat să se regăsească pe sine, să capete încredere în forțele proprii și să își dorească să activeze
din nou într-un mediu de lucru. În urma dobândirii acestei experiențe pozitive de lucru într-un mediu pregătit și
adaptat nevoilor tânărului și a valorificării potențialului său ‚de nișă’, există șanse mari pentru R ca acesta să fie
angajat pe piața liberă a muncii într-o poziție profesională similară. Această experiență de traducător și cunoscător
în domeniul muzicii l-a ajutat pe R să scoată la suprafață darurile cu care era înzestrat și să le împletească, astfel
încât să devină vizibile și apreciate de către angajator. R este și un exemplu de curaj pentru el însuși și pentru
colegii cu care el a colaborat în muzeu.

Biblioteca Facultății de Sociologie
M, 40 de ani, are Sindrom Asperger. A lucrat ca preparator și asistent universitar timp de 6,5 ani în domenii ale
matematicii aplicate. Folosind o parte din interesele speciale, a adus noutăți în ilustrarea interactivă pe calculator a
conceptelor și în proiectele studențești.
Din experiența de muncă a lui M și motivele părăsirii locului de muncă:

„Comunicarea neclară cu superiori multipli, cerințele contradictorii și din domenii de slăbiciune personală (de
ex. pregătirea administrativă a grant-urilor de cercetare), prioritățile neclare ale organizației, schimbările prea dese
în domeniile de activitate, impuse înainte de construirea de rutine competente și fără suficient control personal,
atribuirea de sarcini dincolo de dificultatea optimă de competență în cazul meu, au dus la niveluri crescânde de
stres, până la pierderea capacității de concentrare în activitate, stare zilnică de teroare și episoade de blocaj psihomotor de tip catatonic.
Chiar după alți 7 ani persistă elemente de reamintire intruzivă, ruminații, evitarea activităților înrudite sau
care ar putea reaminti de mediul de lucru, cu stări de alertă și rău fizic – componente ale reacției de stres posttraumatic.”
M, a făcut un stagiu de practică de 3 luni la Biblioteca Facultății de Sociologie și Asistență Socială – Universitatea
din București ca asistent de bibliotecar. El este absolvent al facultății de cibernetică, însă cu interese și abilități în
domeniul biblioteconomiei și în alte domenii socio umane și nu numai. Consilierul vocațional al asociației l-a ajutat
să găsească acest loc de practică, l-a consiliat și pregătit pe M pentru acest post, i-a informat pe colegii de lucru
despre abilitățile și interesele lui speciale, despre posibilele dificultăți care ar putea apărea în anumite situații și
cum trebuie ei să procedeze pentru a preveni sau depăși unele situații speciale. M și angajatorul sunt permanent
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consiliați și sprijiniți. Colegii sunt încântați de abilitățile și competențele lui M, deși la început au fost rezervați
privind capacitatea acestuia de a face față cerinţelor postului de asistent bibliotecar, în special în relația directă cu
studenții. Temerile nu s-au confirmat, M este o foarte valoroasă resursă de informații pentru studenții care solicită
cărți de la bibliotecă, fiind neobosit în a oferi o multitudine de informații, el fiind o adevarată enciclopedie în foarte
multe domenii. În acest fel se simte valorizat profesional și uman.
Aceste povești de succes au fost posibile datorită faptului că au fost țintite și găsite locuri de practică potrivite
abilităților și intereselor speciale, de nișă, ale tinerilor, precum și datorită sensibilizării, informării și cu privire
la potențialul și calitățile speciale ale acestora, respectiv beneficiile pe care instituția le-ar avea ca urmare a
voluntariatului tanărului, dar și cu privire la dificultățile tinerilor; datorită faptului că tinerii au beneficiat de
sprijinului de care aveau nevoie în găsirea și menținerea locului de munca unde au lucrat ca voluntar, sprijin
specializat din partea unui profesionist format în autism.
Succesul s-a datorat și deschiderii unor angajatori la cuprinderea în instituțiile pe care le conduc a angajaților
care au anumite particularitățisi și care ar avea nevoie de anumite adaptări la locul de muncă, adaptări care, de
fapt, sunt benefice tuturor angajaților..
Pentru mai multe informatii și resurse vizitați http://conexiuni.autismromania.ro/
Proiect realizat de echipa AUTISM ROMANIA: Sandica Ion, Liuba Iacoblev, coordonator.
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Care sunt cele mai potrivite locuri de muncă pentru persoanele
cu autism
Temple Grandin este una dintre cele mai cunoscute persoane cu autism, care este implicată în sensibilizarea
și informarea societății privind caracteristicile persoanelor cu autism și nevoile acestora, în promovarea bunelor
practici și modalități de includere în societate și de valorizare a potențialului acestora.
Lista cu locuri de muncă potrivite și nepotrivite persoanelor cu autism, după Temple Grandin, poate fi de ajutor
persoanelor cu autism, părinților, consilierilor școlari, vocaționali, angajatorilor.

Slujbe nepotrivite pentru persoanele cu autism înalt funcțional și sindrom Asperger Slujbe cu cerințe foarte mari pentru memoria de scurtă durată.

Casier
Bucătar care să
gătească la comandă în
restaurante
Ospătar

Trebuie să facă mai multe lucruri în
același timp și să țină minte toate
comenzile primite
Dificultate în mod special în a ține
minte comenzile de la mese

Casino dealer

Sunt prea multe comenzi/lucruri de
ținut minte

Dispecer taxi

Trebuie să țină minte prea multe
comenzi

Preluare dictare orală

Dificultăți de procesare a
problemelor care apar

Agent de trafic aerian

Trebuie să facă față oamenilor
supărați, ale căror zboruri au fost
oprite, întârziate etc.

Agent comercial
Controlor de trafic aerian
Recepționist și
operator telefonic
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trebuie să dea restul foarte repede
ceea ce solicită foarte mult memoria
de scurtă durată

Imposibil
Stres și informații copleșitoare
Vor avea probleme cu schimbările
noi și situațiile de aglomerație

Slujbe potrivite pentru cei cu o gândire vizuală

Programator IT

Proiectant

Arta comercială
Fotograf
Proiectant
echipamente
Instructor animale,
medic veterinar,
tehnician veterinar
Mecanic de
automobile
Reparator
calculatoare

Domeniul este larg deschis, în special în
automatizări industriale, software design,
afaceri calculatoare, comunicare și rețele de
sisteme.
Ingineria desenului și proiectarea
computerizată. Această slujbă poate să ofere
multe oportunități. Proiectarea este o poartă
excelentă de intrare în slujbe tehnice foarte
interesante. Există foarte mulți oameni care
au început ca desenatori proiectanți în firme
mici și s-au dezvoltat profesional, iar în prezent
proiectează pentru intreprinderi mari.
Anunțuri și reviste, această slujbă poate fi făcută
în calitate de colaborator independent
Stop cadru și video, TV cameraman poate fi o
slujbă făcută în calitate de colaborator
Numeroase industrii au nevoie de persoane
care să lucreze în proiectări echipamente pentru
intreprinderi mari.
Dresarea câinilor, consultant pentru probleme
comportamentale
Poate să vizualizeze felul în care lucrează
automobilul
Poate să vizualizeze problemele și rețelele din
calculator

Reparații aparate
electrocasnice

Poate fi o afacere locală profitabilă

Lucrători manuali

Diferite tipuri de lucrări manuale: confecționare
bijuterii, sculptură în lemn, ceramică etc.

Tehnician în
laborator

Reparații, construcții echipamente de laborator

Web page designer

poate fi o nișă foarte bună pe piață și se poate
lucra în calitate de colaborator independent

Constructor

Tâmplar sau sudor. Aceste slujbe au nevoie de o
gândire vizuală, deși unele persoane cu AUTISM
nu pot să efectueze această ocupație datorită
problemelor de coordonare motorie.
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MINI GHID PENTRU ANGAJATORI
Video game
designer

Trebuie stat departe de această slujbă. Slujbele
sunt foarte rare și domeniul foarte aglomerat.
Există slujbe mult mai multe în industrii,
comunicare, afaceri cu calculatoare, programare
IT. Un alt aspect rău al acestei slujbe este
expunerea la imagini violente.

Animator
calculatoare

Cei care au o gândire vizuală ar putea fi foarte
buni în acest domeniu, dar este o competiție
foarte mare, chiar mult mai mare decât în
afaceri sau industria programării IT.

Administrator
întreținere clădiri
Administrator
întreținere
intreprinderi

reparații țevi, ferestre și alte lucruri în complexe
de apartamente, hoteluri sau clădiri de birouri
Repară echipamente

Slujbe potrivite pentru cei care nu au o gândire vizuală.
Pentru cei care sunt buni la matematică, muzică sau acțiuni și fapte repetate
Contabil
Bibliotecar
Programator IT
Inginer

Ajută oamenii să găsească informații în bibliotecă
sau pe internet
Tipul de programare mai puțin vizuală poate fi
făcută în calitate de colaborator independent
Electric, electronic sau inginer chimist

Jurnalist

Acțiuni redate cu meticulozitate, poate fi făcut și
în calitate de colaborator independent

Editor

Corectare manuscrise. Majoritatea editorilor sunt
colaboratori independenți

Șofer taxi
Control inventar
Acordare piane,
instrumente muzicale
Tehnician în
laborator
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Se specializează foarte repede și devine foarte
bun în domeniu, în special pe venituri și taxe

Cunoaște foarte bine străzile
Are grijă ca mărfurile să fie întotdeauna în stocul
magazinului
Acordarea instrumentelor muzicale poate fi
făcută în calitate de colaborator independent
Are grijă de echipamente, repară, rezolvă
problemele tehnice

Casier bancar

Funcționar
Vânzător la telefon

Statistician

Acuratețe în calcularea banilor, solicită memoria
de scurtă durată mai puțin decât slujba de casier
într-un magazin unde restul trebuie dat clientului
foarte repede.
Știe, ține evidența dosarelor
Repetă același lucru la telefon, vânzări prin
telefon. Mediul gălăgios poate fi problematic, așa
că în felul acesta sunt evitate problemele sociale.
Munca poate fi facută în diferite domenii de
cercetare, industrie, agricultură, informatică etc.
Sunt puține slujbe în aceste domenii, doar cei

Fizician sau foarte inteligenți pot să ocupe aceste slujbe. De
matematician obicei sunt slujbe din plin în programare IT și

contabilitate.

Slujbe potrivite pentru persoanele cu autism nonverbale sau cu limbaj verbal sărac
Lucrul în bibliotecă,
așezarea cărților pe rafturi
Munca de asamblare în
fabrică/intreprindere
Copiator în magazin
Om de serviciu
Să așeze produsele pe
rafturi în magazine
Să recicleze plante
Depozit
Întreținere grădini,
peluze și pajiști
Baza de date
Fast food restaurant
Îngrijitor de plante

Pot să memoreze întregul sistem de
numerotare și locația cărților pe rafturi.
În mod special în medii liniștite
Poate să țina evidența fotocopiilor
Curățarea podelelor, toaletelor, ferestrelor și
a birourilor
Diferite tipuri de magazine
Ocupație de sortare
Stocarea și depozitarea mărfurilor
Tunderea gazonului
Dacă persoana are probleme de motricitate
fină această slujbă nu este potrivită
Curățenie și slujbe de bucătar cu cerințe
puține pentru memoria de scurtă durată
Udarea plantelor în clădiri mari de birouri

Sursa: http://www.autism.com/advocacy_grandin_job
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