Titlul experienței: Riamabag
Solicitant: Cooperativa sociala New Horizon
Actori implicați:
 Serviciul Provincial de plasare personalizata
Rimini; Fundatia EnAIP
 S. Zavatta di Rimini; Coordonare Oportunități
locuri de muncă AUSL Rimini
 Servicii educaționale și de Protecție Sociala
municipiul Rimini
 Universitatea din Rimini – Departamentul de
Economie
 Fiera di Rimini
Aria de implementare: Rimini.
Sectorul de producție: Informatică și Comerț
PREZENTAREA COOPERATIVEI
New Horizon este o cooperativă socială de tip B ce
a luat naștere în 1995, la sfârșitul unui curs de
aplicații informatice rezervat invalizilor civili, care a
avut loc la Fundația ENAIP Rimini și a fost finanțat
din Fondul Social European prin proiectul Horizont.
La finalul acestui curs unii dintre profesori, ținând
cont de dificultatea de inserție a cursanților pe piața
muncii, au fondat cooperativa care inițial era
compusă predominant din personal cu dizabilități.
Cooperativa New Horizon operează în principal în
sectorul informatic de servicii pentru companii, dar în
ultimul timp și-a extins gama de servicii (introducere
de date, crearea de site-uri web, gestionarea unui
bar, gestionarea unei gări ecologice, gestionarea
parcărilor cu plată, agenție de curățenie etc).
Cooperativa colaborează cu S.I.L. (Servicii de
inserție pe piața muncii teritoriale) cu care
organizează proiecte de stagiu de formare sau de
pre-plasament.

CONTEXT ȘI PLASARE
Cooperativa New Horizon, aflată în căutare de
oportunități de angajare pentru persoanele cu
dizabilități, a considerat deosebit de interesantă
invenția creatoarei Rita Bellentani, a unei linii de genți
cu materiale reciclate, ce unește sustenabilitatea
mediului și cea socială cu sectorul de design și moda.
Prin urmare, a început o colaborare cu această
creatoare cu privire la formarea pentru producția de
genți a doi angajați ai cooperativei și transferul de
cunoștințe
responsabilului
proiectului
pentru
achiziționarea materialelor de prelucrat.
Cooperativa a organizat jumătate din magazia sa sub
formă de laborator pentru producția de genți și a
început imediat să structureze o rețea de vânzări
directe și de vânzări on-line prin crearea unui site
web în acest scop (www.riamabag.it).
În acest proiect au fost implicate opt persoane cu
dizabilități fizice și psihice medii /grave, participanți la
proiectul de formare "Unitate de producție
Dinamică - Proiect de servicii educaționale și
protecție socială" a municipiului Rimini, organizat de
Departamentul oportunități de angajare al agenției
USL teritoriale și implementat in laboratorul de
cooperare New Horizon cu personalul aceleiași
cooperative cu funcție de tutor / educator.
Acești subiecți au fost implicați în diverse activități
productive: curățenie, punerea la punct și catalogarea
afișelor publicitare, desenarea modelelor, tăierea
centurilor de siguranță și a mânerelor, tăierea
etichetelor, pregătirea actului de identitate a fiecărei
genți, arhivarea. Patru din aceste persoane, mai
interesate de acest gen de muncă și-au aprofundat
competențele pentru a deveni capabili de a concepe
și de a desena diferite modele de genți. La sfârșitul
lunii noiembrie 2012, cooperativa a deschis un punct
de desfacere în centrul istoric al orașului Rimini Riamastore - închiriind un magazin cu un laborator
învecinat unde a fost transferată și producția.

PARTENERIATUL LOCAL
Experiența Riamabag a interesat în mod concret
aproape toate instituțiile locale. Pe lângă AUSL
Rimini (Departamentul Oportunități de muncă) și
municipiul Rimini (servicii educaționale și de
Protecție Sociale), au fost implicate în proiect si
Universitatea din Rimini, prin cursurile facultății de
modă și organizatorii Ecomondo - Târgul Rimini - și
a Săptămânii de Sănătate Mintală - Volontarimini și
AUSL Rimini.
Cooperativa a participat la evenimente organizate
de Fiera din Rimini, precum și cu alte ocazii,
prezentându-și produsele și experiența.
FINANȚĂRI ȘI COSTURI
Resursele financiare activate în acest proiect sunt
resursele proprii ale New Horizon, societate
cooperativă socială.

ASPECTE RELEVANTE
Capacitatea
antreprenorială
a
cooperativei
împreună cu proiectul de formare finalizat și cu o
colaborare strânsă cu toți actorii competenți
implicați, atât publici cât și privați, au făcut ca
această experiență să poate fi concretizată și să
dureze în timp.
Pentru implicarea în proiect a utilizatorilor cu
dizabilități, a fost fundamentală ideea de împărțire
a muncii în mai multe părți făcând astfel mai
ușoară munca de prelucrare în detrimentul vitezei.
Împărtășirea idealurilor sociale și conștientizarea
importanței de a încerca activități care să fie
efectuate în colaborare cu persoane cu dizabilități
sunt condiții necesare pentru a organiza orice tip
de producție în care implicarea și rezultatele
fiecăruia sunt foarte diferite.
Persoanele cu dizabilități au fost, de asemenea,
implicate în momentele de promovare și
diseminare a noi activități, atât în momentele
dedicate Săptămânii Sănătății Mintale cât și în
întâlnirile cu studenții. Dintre subiecții pasivi plasați
într-un atelier protejat cu tutori, unii au devenit
meșteri în artizanat care au predat la Universitate.
Un alt aspect de inovare a fost acela de a propune
o idee care combină competențele și inventivitatea
tipică a artizanatului Made in Italy, atentă la
sustenabilitatea mediului și la cea socială, cu tema
ocupării forței de muncă a persoanelor cu
dizabilități, chiar și în cazul dizabilităților deosebit
de grave și dificile la plasarea în muncă.
Foarte important este și aspectul antreprenorial ce
stă la baza proiectului în sine pentru menținerea
acestuia în timp și, prin urmare, necesitatea de a
implica profesioniști în domeniul strategiilor
economice, în vânzări și în marketing, pentru a
proiecta dezvoltarea și sustenabilitatea pe termen
lung a proiectului.

”INSERT – ÎMPREUNĂ PENTRU O SOCIETATE INCLUSIVĂ”
Proiect cofinanțat de Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Perioada de implementare: 29.04.2014 – 28.10.2015
Solicitant:
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu
România, Giurgiu, Șos. București, Bl. 202/5D, parter+mezanin
Email: ajofm@gr.anofm.ro; maria.ghita@gr.anofm.ro
Telefon: 0246/230613, Fax: 0246/230613
Persoană de contact: Ghiță Maria – Responsabil.
Parteneri:
AMOFM București
Email: amofm@buc.anofm.ro ; mariana.bucalet@buc.anofm.ro
Telefon: 021/3165508, Fax: 021/3162245
Persoană de contact: Bucalet Mariana – Responsabil.
AJOFM Ilfov
Email: ajofm@if.anofm.ro ; cornelia.radu@if.anofm.ro
Telefon: 021/3302014, Fax: 021/3323708
Persoană de contact: Radu Cornelia – Responsabil.
CRFPA Călărași
Email: office@crfpacl.anofm.ro
Telefon: 0242/314353, 0242/319137
Persoană de contact: Bogdan Vali – Responsabil.
SC INFO GRUP SRL Giurgiu
Email: office@infogrup.ro
Telefon: 0246/217805, 0246/211111
Persoană de contact: Ciobanu Gheorghe – Responsabil.
Asociația O_ERGATIS Giurgiu
Email: oergatis.giurgiu@yahoo.com
Telefon: 0761265669
Persoană de contact: Ivan Petronela – Responsabil.
Umbria Trening Center Italia
Italia, Scheggino, Piazza 23 Luglio n.5
CRFPA Teleorman
Email: crfpateleorman@hotmail.com
Telefon: 0247/417291
Persoană de contact: Călin Florența Simona – Responsabil.
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