
Informații și sugestii cu privire la alegerea SBV puteți găsi și pe portalul nostru pentru angajatori: www.bih.de

„O viață profesională corectă 
oferă fiecăruia șanse multiple. 
Mă implic cu plăcere pentru 
acest lucru.“

Andrea Bernt 
Landratsamt Böblingen

www.bih.de/integrationsaemter/zb-magazin 

Cunoașteți deja  
revista digitală ZB Handicap și viață profesională?



Care sunt sarcinile reprezentanților persoanelor cu 
 handicap grav?
Reprezentanții persoanelor cu handicap grav (SBV) sau „Persoanele de încredere” 
îndeplinesc o sarcină foarte importantă: Ei / ele reprezintă interesele angajaților 
cu handicap grav și a celor care le sunt asimilați acestora.

Sarcinile sale principale sunt:
•  SBV promovează participarea persoanelor cu handicap grav la viața profesională
• SBV le stă alături cu asistență și consultanță
•  SBV se asigură că se respectă regulile și legislația referitoare la persoanele cu 

handicap grav
•  În caz de dificultăți, SBV intervine, este disponibil pentru consultații și ia măsuri 

de ajutor

SBV este o funcție onorifică (în timpul orelor de program). Angajatorul nu poate 
reduce remunerația datorită acestei funcții.

Cine alege SBV?
Toate persoane cu handicap grav sau asimilate acestora, care lucrează în cadrul 
societății au drept de vot. Chiar și persoanele angajate temporar au dreptul să 
voteze SBV. 

În toamna anului 2022 va sosi din nou momentul alegerilor prin rotație a reprezentanților 
persoanelor cu handicap. Aici puteți găsi răspunsuri pentru cele mai importante întrebări referitoare la acest subiect

„Persoanele de încredere poartă o mare responsabilitate - și pot face multe lucruri bune în domeniul nostru.“
Timo Wissel, Director departament Seminarii, relații publice, cercetare, autoritatea de incluziune LVR, Köln

Cine poate fi ales ca SBV?
Orice angajat / angajată (permanent) poate fi ales / aleasă ca SBV, dacă, la data 
alegerilor, a împlinit deja vârsta de 18 ani și lucrează în cadrul societății de cel puțin 
6 luni. Existența unui handicap grav nu este o condiție în acest sens. Totodată, nici 
cetățenia germană nu este obligatorie.

Când și cum se alege SBV?
Alegerile regulate au loc la fiecare patru ani, în perioada dintre 01.10. și 30.11. În 
societăți în care lucrează mai puțin de 50 de persoane cu drept de vot, noul SBV 
este ales în cadrul unei ședințe electorale. La aceasta pot participa toți angajații 
cu  handicap grav și persoanele asimilate acestora (în timpul orelor de program). În 
societățile în care lucrează mai mult de 50 de persoane cu drept de vot, alegerile se 
organizează în scris, în cadrul unei secții de votare, sau prin poștă.

Ce trebuie să fac dacă doresc să fiu ales / aleasă?
În cadrul ședinței electorale puteți fi propus de către orice persoană cu drept de 
vot sau vă puteți propune singur / singură. În societăți cu peste 50 de persoane cu 
drept de vot trebuie să fiți propus / propusă comitetului electoral de către persoa-
ne cu drept de vot. În acest sens aveți nevoie de 5% din voturile persoanelor cu 
drept de vot, exprimate în scris, însă cel puțin trei semnături.

5 întrebări și răspunsuri ...
pentru alegerea reprezentanților persoanelor cu 
handicap grav
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Dacă doriți să aflați mai multe detalii: Vă rugăm să contactați autoritatea dvs. responsabilă pentru integrare sau incluziune.
Acolo puteți găsi materiale informative    www.bih.de > Medii și publicații

ALEGERI SBVCOMPACT ȘI CONCRET


