2º Prêmio de Reabilitação e Readaptação Profissional

Instituição: AACD
Categoria: Prestadores de Serviço

Trabalho – O Trabalho do Programa Trabalho Eficiente (AACD) na Inclusão Profissional da
Pessoa com Deficiência Física

A Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) fundada em 1950, desenvolve um
trabalho sem fins lucrativos, com o objetivo de reabilitar e incluir socialmente crianças, adolescentes
e adultos portadores de deficiência Física.
Visando a inserção de seus pacientes no mercado de trabalho, a equipe multiprofissional da
AACD implantou há cerca de 30 anos o seu primeiro projeto: O Serviço de Atendimento e
Orientação Profissional (SAOP). Em 1997 este trabalho passou a ser chamado Serviço de
Orientação Psico Profissional (SOPP) e atualmente denominado Programa Trabalho Eficiente
(PTE).
O Programa Trabalho Eficiente é coordenado pela Psicóloga e Supervisora Marta Mendonça
e constitui a etapa final de todo o processo de Reabilitação.
OBJETIVO:
O trabalho tem como objetivo estimular a integração das pessoas portadoras de deficiência
física reabilitadas na AACD às atividades educacionais e profissionais.
METODOLOGIA:
Os métodos utilizados para avaliar e encaminhar candidatos para o mercado de trabalho são:












Entrevistas individuais e em grupo;
Orientação educacional;
Encaminhamento para cursos de qualificação profissional (informática, aux. administrativo,
telemarketing, línguas estrangeiras, artesanatos, etc);
Aplicação de testes específicos se necessário;
Contratos com instituições e empresas prestadoras de serviços;
Pesquisa de vagas existentes no mercado de trabalho;
Reavaliações periódicas, especialmente após a contratação para uma efetiva integração;
Grupo de treinamento e desenvolvimento profissional;
Visitas técnicas às empresas;
Palestras informativas e de sensibilização para os funcionários nas empresas;
RESULTADOS:
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Com base de 2006 a julho de 2010, foram inseridos 1.199 profissionais no mercado de
trabalho formal, nossa meta é intensificar o processo de sensibilização dos empresários
investirem na busca de parceiros que qualifiquem estes profissionais e consequentemente
garantir uma demanda crescente de inclusão profissional.
Os resultados obtidos com o trabalho do PTE revelam que a inserção profissional é
fundamental no desenvolvimento global do indivíduo, sendo parte integrante e vital do processo
de reabilitação.

CONCLUSÃO
Nossa experiência mostra que o Programa Trabalho Eficiente, estimulando o real potencial
do portador de deficiência é de grande relevância no processo de reabilitação. Sua reinserção
profissional fortalece a autoimagem, a autoestima e a autoconfiança, fazendo-o sentir
respeitado, ativo e produtivo frente ao mercado de trabalho, que a cada dia vem sendo mais
exigente e competitivo.
As pessoas com deficiência querem o direito de igualdade, o respeito à sua diversidade e a
oportunidade de mostrar sua competência.
Deve-se ressaltar que ele não é um super-herói; apenas uma pessoa comum, com
potencialidades de desenvolvimento e algumas limitações específicas.
Como qualquer pessoa, precisam trabalhar e possuem: limites, inteligência, habilidades,
cultura e talento, porque são seres humanos buscando qualidade de vida no seu âmbito global:
físico, emocional, social, afetivo, sexual e Profissional!

“ABRINDO ESPAÇOS, DANDO OPORTUNIDADE; CONHECENDO O POTENCIAL
EXISTENTE EM CADA UM; PODEMOS MUDAR MUITOS CONCEITOS E VALORES”
Marta Mendonça

