VOUCHERELE PENTRU TEHNOLOGIE ASISTIVĂ
POT FI FOLOSITE PENTRU ACHIZIȚIA A DOUĂ DISPOZITIVE
Recent a fost aprobat Ordinul nr. 103/2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei de
acordare și distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii și dispositive.
Persoanele cu dizabilități aflate în căutarea unui loc de muncă pot folosi voucherele pentru tehnologia
asistivă şi pentru achiziţia de accesorii:


În situația deficiențelor bilaterale, voucherul poate fi utilizat pentru achiziționarea a două
produse asistive prevăzute în Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de
acces prioritare pentru angajare, cu mențiunea ca produsele asistive să fie cuprinse în
recomandarea

medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și

tehnologii de acces.


Produsele asistive auditive și de mers pot fi însoțite, după caz, de accesoriile acestora, așa
cum sunt prevăzute în Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces
prioritare pentru angajare, cu condiția ca acestea să fie cuprinse în recomandarea medicului
specialist.
Formularele pot fi accesate de pe pagina instituţiei www.dgaspcgalati.ro la rubrica Formulare şi

acte utile sau pentru informaţii suplimentare persoanele interesate se pot adresa la biroul 7.
Persoanele care pot beneficia de tehnologie asistivă:


Persoane care au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap;



Persoane în căutarea unui loc de muncă și care nu au un loc de muncă în prezent;



Persoane în vârsta de muncă (18-65 ani).

Voucherele au o valoare de aproximativ 5000 de euro.
Persoana cu dizabilități se prezintă la Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Galaţi
unde depune următoarele documente:


Cerere pentru acordarea voucherului; Formularele pot fi accesate de pe pagina instituţiei
www.dgaspcgalati.ro

la rubrica Formulare şi acte utile,

iar pentru informaţii suplimentare

persoanele interesate se pot adresa la biroul 7, interior 144.


Certificat de încadrare în grad de handicap și Anexa acestuia (copii);



Recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii
de acces;



Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă asigurate de
AJOFM, însoțit de Planul individual (copie) ;



Angajamentul că nu înstrăinează produsul asistiv.

