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1. România în mar�  
 
Peste 600 de milioane de persoane din întreaga lume au un anumit tip de dizabilitate. Peste 
dou� treimi dintre acestea tr�iesc în ��ri în curs de dezvoltare sau în ��ri cu economie în 
tranzi�ie. Doar o mic� parte beneficiaz� de educa�ie sau reabilitare. Situa�ia din ��rile 
dezvoltate nu este nici ea foarte diferit�. Persoanele cu dizabilit��i sunt abuzate �i 
discriminate zilnic �i în mod regulat, în fiecare �ar� din lume. 
 
Cum este posibil acest lucru, având în vedere toate instrumentele legale interna�ionale, 
na�ionale �i regionale privind drepturile omului care exist�? Nu exist� nici o îndoial� c� 
persoanele cu dizabilit��i î�i pot revendica aceste drepturi prev�zute în documentele 
obligatorii din punct de vedere legal; de asemenea, sunt cet��eni ai ��rii lor, nu mai pu�in 
îndrept��i�i la considera�ie, respect �i protec�ie decât concet��enii lor. Principalele motive sunt 
o conducere deficitar�, corup�ia, administra�ia neinformat�, atitudinile negative, l�comia, lipsa 
solidarit��ii, indiferen�a ONU, o mi�care a dizabilit��ii slab�.  
  
Exist�, de asemenea, �i mii de exemple de bun� practic�, ce demonstreaz� c� se poate �i 
f�r� astfel de înc�lc�ri. Prin ini�iativa organiza�iilor ce se ocup� cu persoanele cu dizabilit��i, 
deseori în colaborare cu autorit��ile, s-a dovedit c� persoanele cu dizabilit��i pot participa pe 
deplin, �i ca cet��eni egali, la via�a din propria comunitate. 
 
România nu face excep�ie nici de la afirma�ia c� persoanele cu dizabilit��i sunt excluse din 
via�a comunitar�, nici de la cea privind existen�a exemplelor de bun� practic�. Num�rul 
copiilor din institu�iile inumane s-a redus în favoarea vie�ii în comunitate. Cu noua Strategie 
Na�ional� privind Dizabilitatea bazat� pe Regulile Standard ale ONU �i ini�iat� de c�tre 
România Inclusiv�, vom vedea aceea�i tendin�� �i la adul�i. Exemplele de bun� practic� 
prezentate în aceast� bro�ur�, editat� în colaborare cu  UNICEF, sunt relevante. Cred cu 
t�rie c� România se afl� pe drumul cel bun!  
 
Reprezentan�a UNICEF din România este ea îns��i un exemplu de bun� practic�. 
Reprezenta�ii lor sunt oameni de ac�iune, nu doar oameni ai vorbelor  – care este cea  mai 
r�spândit� metod� pentru sistemul ONU din toat� lumea.  
    
Oricum, sarcina de a schimba atitudinile celor cu putere de decizie �i a administra�iilor de la 
nivel local, jude�ean �i na�ional este crucial� pentru a avea succes. Oamenii cu putere de 
decizie trebuie s� accepte consecin�ele principiilor directoare, �i anume c� dizabilitatea este 
o problem� a drepturilor omului, c� persoanele cu dizabilit��i sunt cet��eni ca to�i ceilal�i, cu 
drepturi egale, îndrept��i�i s� creasc� �i s� tr�iasc� în comunitate local�. Nu este suficient 
doar s� inform�m oamenii  despre o schimbare pentru a-i avea al�turi. Acest lucru trebuie  
justificat, explicat �i în�eles. Care este �inta? De ce facem acest lucru? Care este rolul meu? 
Cum m� va afecta pe mine? Toate aceste lucruri cer timp.  
 
O alt� condi�ie pentru succes este parteneriatul public – privat, cooperarea dintre autorit��ile 
de la diferite nivele �i ONG-uri. Ele sunt p�r�i egale �i au dreptul s� fie tratate cu respect �i 
ascultate.  
 
Stockholm, Iunie, 2003 
 
Victor Wahlström 
Inclusion International, coordonator proiect 
Grupul de Mobilizare al P�rin�ilor 
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2.  România Inclusiv�  – Parteneriatul public – privat pentru adoptarea    
Strategiei Na�ionale pentru Egalizarea �anselor Persoanelor cu Dizabilit��i 
 
În februarie 2000, un grup de ONG-uri din Timi�oara, toate membre ale România Inclusiv� – 
Federa�ia Organiza�iilor pentru Persoane cu Dizabilit��i Intelectuale, au luat ini�iativa 
elabor�rii unui propuneri de Strategie Na�ional� pentru Egalizarea �anselor Persoanelor cu 
Dizabilit��i.  
 
Aceast� propunere de strategie a fost discutat� la o conferin�� na�ional� care a avut loc în 
martie 2000, la Bucure�ti, unde au participat  reprezentan�i ai 50 de ONG-uri, ai Ministerelor 
Muncii �i Protec�iei Sociale, Educa�iei �i S�n�t��ii, reprezentan�i ai UE, ai Consiliului Europei, 
ai ONU, precum �i al�i factori de decizie. Invitatul principal a fost raportorul special al ONU în 
domeniul dizabilit��ii, dl. Bengt Lindqvist. 
 
La �ase luni dup� aceast� conferin�� s-a organizat un workshop la care a participat 
baroneasa Emma Nicholson de  Winterbourne, raportorul Parlamentului European pentru 
România. Acest workshop a fost parte din lobby-ul pentru adoptarea strategiei. Atunci am 
fost foarte aproape de aprobarea propunerii de Strategie Na�ional� de c�tre fostul guvern, 
dar din p�cate nu s-a reu�it acest lucru. Dup� 2000, odat� cu schimbarea guvernului, s-a 
început o nou� campanie de lobby pentru adoptarea strategiei. �i de data aceasta, am fost  
sprijini�i în ac�iunile  de  lobby de dl. Victor Wahlstrom, reprezentant al raportorului special al 
ONU, �i de Delega�ia UE la Bucure�ti. Rezultatul campaniei de lobby a fost pozitiv: guvernul 
român a aprobat, la 31 octombrie 2002, Strategia Na�ional� pentru Protec�ia Special� �i 
Integrarea Social� a Persoanelor cu Dizabilit��i din  România. Aceasta se bazeaz� pe 
propunerea elaborat� în 2000. Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap a 
dezvoltat aceast� propunere �i a ad�ugat anumite capitole speciale privind reforma 
administrativ� a secretariatului. Documentul final completeaz� Strategia Guvernamental� 
pentru Protec�ia Copiilor în Dificultate care a fost aprobat� în 2001.  
 
Strategia este elaborat� pe baza Regulilor Standard ale ONU privind Egalizarea  �anselor 
pentru Persoanele cu Dizabilit��i. Scopul acestei strategii este de a armoniza munca tuturor 
organiza�iilor guvernamentale �i non-guvernamentale implicate în sprijinirea persoanelor cu 
dizabilit��i �i de a  alinia  politicile noastre cu standardele interna�ionale relevante, urmând a 
sta la baza viitoarelor politici privind persoanele cu dizabilit��i. 
 
Strategia subliniaz�: 

• importan�a cre�rii unei re�ele de servicii pentru sprijinirea vie�ii independente în 
familie; 

• servicii reziden�iale pe baze comunitare pentru copiii �i adul�ii cu dizabilit��i; 
• educa�ie inclusiv� �i angajare inclusiv�.  

 
Un lucru important este evitarea institu�ionaliz�rii, iar  experien�a pe care o avem în ultimii 13 
ani a dovedit c� indiferent câ�i bani sunt investi�i în institu�ii, aici nu vor exista standarde de 
calitate înalte. De aceea dezinstitu�ionalizarea este singura modalitate de cre�tere a calit��ii 
vie�ii persoanelor cu dizabilit��i.  
 
Introducerea de servicii de înalt� calitate pentru persoane cu dizabilit��i în comunitate 
necesit� timp, bani �i echipe dedicate, cu abilit��i �i experien��. Pentru elaborarea unui plan 
de ac�iune în vederea implement�rii Strategiei Na�ionale, Comisia European� a finan�at un 
proiect Twinning Light: ”Finalizarea Strategiei Na�ionale Române�ti pentru Persoanele cu 
Dizabilit��i �i Elaborarea unui Plan de Ac�iune pentru perioada 2001 – 2005”.  
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Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:  
 

• Adoptarea de c�tre guvern a unei propuneri de Strategie Na�ional� actualizat�, care 
s� se bazeze pe modelele strategiilor statelor membre, în acord cu legisla�ia 
european� din domeniu, cu Regulile Standard  ale ONU pentru Egalizarea �anselor 
pentru Persoanele cu Dizabilit��i, cu Carta Social� European�, cu Conven�ia 
Interna�ional� a Muncii 159 privind instruirea �i angajarea persoanelor cu dizabilit��i;  

 
• Elaborarea Planului de Ac�iune pentru implementarea strategiei pe termen scurt �i 

mediu, 2002–2005, pe baza priorit��ilor stabilite în raportul de evaluare a situa�iei 
actuale din România. O aten�ie special� va fi acordat� închiderii c�minelor spitale, 
prin dezvoltarea de servicii sociale alternative. 

 
• Dezvoltarea institu�ional� a SSPH 

 
Proiectul este realizat de exper�ii olandezi împreun� cu SSPH. Înc� de la început, ONG-urile 
au fost implicate în elaborarea Planului de Ac�iune. În martie 2003 propunerea  Planului de 
Ac�iune a fost terminat�, urmând s� fie aprobat� de c�tre guvern. 
  
Deoarece implementarea Planului de Ac�iune înseamn� reformarea întregului sistem de 
asisten�� a persoanelor cu dizabilit��i, r�spândirea modelelor de bun� practic� ce s-au 
dezvoltat în ultimii ani este important� pentru dezvoltarea unei re�ele de servicii pe baze 
comunitare în întreaga �ar�.   
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3. Funda�ia de Abilitare „Speran�a” 
    Proiectul „Interven�ie timpurie” 
 
 
 
Scopul proiectului: diminuarea sau eliminarea problemelor care apar între 0 – 6 ani, prin 
includerea copiilor n�scu�i cu risc �i a familiilor acestora într-un program de interven�ie 
timpurie.  
 
Obiective:  

• Crearea unei re�ele – model de servicii pentru interven�ie timpurie;  
• Oferirea de sprijin / suport familiilor: informare, consiliere, îndrumare; 
• Oferirea de servicii specializate de sprijin pentru copii nou n�scu�i cu risc; 
• Constituirea unei baze de date statistice �i informare  privind interven�ia timpurie. 

 
Beneficiari: Programul de interven�ie timpurie este destinat copiilor între 0 �i 6 ani care au 
dizabilit��i sau întârzieri în dezvoltare, cât �i familiilor lor, prin programe educa�ionale �i de 
consiliere. 
 
Activit��i: 

• stabilirea unei baterii complexe pentru diagnosticare multidisciplinar�; 
• identificarea, înc� din maternitate, a na�terilor cu risc; 
• evaluarea complex� medico–psiho–socio–pedagogic� a copiilor între 0- 6 ani   care 

au fost n�scu�i cu risc �i a familiilor acestora; 
• informarea �i consilierea individual� �i de grup a p�rin�ilor („�coala P�rin�ilor”);  
• îndrumarea familiilor spre servicii medico–psiho–pedagogice alternative; 
• formarea de formatori în domeniul interven�iei timpurii; 
• elaborarea �i editarea de materiale informative pentru speciali�ti �i p�rin�i; 
• conceperea unei pagini web care s� cuprind� informa�ii despre interven�ia timpurie; 
• oferirea de servicii de specialitate pentru copii cuprin�i în proiect; 
• elaborarea unui studiu comparativ asupra impactului pe care îl are interven�ia 

timpurie.  
 
Finan�atori: Centrul pentru Politici �i Servicii de S�n�tate, Bucure�ti 
 
Parteneri: Direc�ia Sanitar� a Jude�ului Timi�; Maternitatea Odobescu 
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4.Funda�ia de Abilitare „Speran�a”  
Centrul de Educa�ie Special� Speran�a 
 
Centrul este un parteneriat privat-public între Funda�ia de Abilitare „Speran�a” �i Ministerul 
Educa�iei �i Cercet�rii din România. 
 
Scopul: activit��ii sale este cre�terea calit��ii vie�ii copiilor cu nevoi speciale �i a familiilor 
acestora prin:  

• includerea în �coli �i gr�dini�e a copiilor cu nevoi speciale 
• schimbare mentalit��ii �i atitudinii societ��ii fa�� de ace�tia  
• sprijinirea �colilor care integreaz� copii cu cerin�e educative speciale 
• înt�rirea colabor�rii cu familia  
• crearea unui centru resurs� pentru �colile obi�nuite 

 
Beneficiari : 300 copii cu dizabilit��i între 0-18 ani �i familiile lor - copii cu handicap mental, 
epilepsie, paralizie cerebral�, sindrom Langdon Down, sindrom autist �i sindrom Asperger, 
tulbur�ri de comportament. 
 
Servicii oferite:  
a. În Centru 

• evaluare �i diagnosticare psihologic�, medical�, pedagogic� �i social� 
• programe de reabilitare / compensare individuale (logopedie, ergoterapie, 

kinetoterapie, înv��are curricular�, terapie cognitiv-comportamental�, psihoterapie) 
sau în grupe mici (activit��i de club), consiliere parental�, sprijin �i informare (Clubul 
P�rin�ilor), asisten�� social� 

• orientare �colar� �i profesional� 
 
b. La domiciliu 

• evaluare �i diagnosticare psihologic�, medical�, pedagogic� �i social� 
• consiliere tip suport 
• activit��i de stimulare polisenzorial� 
• programe de recuperare / compensare 

 
c. În �coli 

• informarea �i consilierea cadrelor didactice, a p�rin�ilor copiilor cu dizabilit��i, a 
p�rin�ilor colegilor de clas� 

• advocacy pentru includerea copiilor cu dizabilit��i în �colile de mas� 
• suport la clas� prin profesor de sprijin 
• adaptare curricular� 
• oferirea unui model de integrare pentru alte �coli din �ar� 

 
d. Pentru copii abandona�i în centre de plasament 

• evaluarea copiilor cu dizabilit��i 
• activit��i de recuperare 
• includerea în familii naturale sau foster, sprijinirea �i consilierea acestor familii 
• asistarea la domiciliu a copiilor cu dizabilit��i inclu�i în familiile foster 
• suport material pentru familii 
 

Finan�atorii: Ministerul Educa�iei, Consiliul Jude�ean Timi�, SOROS,  Organiza�ia F.U.B. din 
Suedia. 



5. Asocia�ia „LACRIMA”, Bistri�a Proiectul „Diminuarea barierelor existente în calea integr�rii 
psiho – sociale a copiilor cu deficien�e mentale grave” 
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5. Asocia�ia „LACRIMA”, Bistri�a  
Proiectul „Diminuarea barierelor existente în calea integr�rii psiho – sociale               
a copiilor cu deficien�e mentale grave” 
 
Justificarea proiectului 
Problematica copilului cu deficien�e nu constituie o preocupare deosebit� în sistemul de 
protec�ie social� din România. Consecin�ele acestui lucru se reflect� în via�a de zi cu zi a 
familiilor lor, prin întâmpinarea de dificult��i privind integrarea social�. Insuficient informa�i, 
f�r� un bagaj de cuno�tin�e, deprinderi �i abilit��i psiho–sociale �i pedagogice, ace�ti p�rin�i 
se confrunt� cu nevoi la care nu �tiu cum s� fac� fa��. 
  
Scopul: 
Optimizarea �i facilitarea accesului acestei p�turi defavorizate la serviciile adecvate �i 
încercarea de a-i con�tientiza pe p�rin�i de rolul major ce le revine în realizarea acestui 
deziderat.  
 
Obiective: 

• Facilitarea integr�rii sociale �i �colare a copiilor cu deficien�e mintale grave �i 
asociate, prin eliminarea barierelor existente în rela�iile p�rin�i – �coal�; 

• Dobândirea de cuno�tin�e �i deprinderi de îngrijire în rândul p�rin�ilor;  
• Sus�inerea autorit��ilor locale în vederea organiz�rii unor cursuri permanente.  

 
Beneficiari: 48 de copii cu deficien�e mintale grave din �coala Special� „Lacrima”, p�rin�ii 
acestora �i personalul angajat în procesul de �colarizare. 
 
Activit��i: 
S-au efectuat anchete sociale pentru a evalua nevoile specifice ale celor 48 de copii, 
necesare stabilirii planului de interven�ie individual. Au avut loc seminarii cu p�rin�ii în 
vederea dobândirii minimului de deprinderi �i aptitudini necesare muncii de recuperare �i 
integrare a copiilor. Un asistent social lucreaz� zilnic în �coal� pentru implementarea 
metodelor specifice �i gestionarea unor baze de date necesare urm�ririi rezultatelor muncii 
de integrare. S-au organizat întâlniri cu persoane din conducerea înv���mântului obi�nuit, 
urm�rind astfel cre�terea gradului de acceptare a  persoanele cu dizabilit��i. 
 
S-au organizat nou� seminarii cu p�rin�ii copiilor din grupul �int� �i cu membrii asocia�iei, 
al�turi de alte trei �edin�e la care a participat �i personalul angajat al centrului; scopul 
acestora este sinteza nivelului de cunoa�tere a participan�ilor �i asigurarea unei cooper�ri 
permanente �i eficiente între personalul calificat �i p�rin�i, în vederea recuper�rii �i integr�rii 
copiilor cu deficien�e mintale grave �i /sau alte handicapuri grave. Pentru realizarea acestui 
obiectiv, un rol important îl va avea asistentul social. Pentru a cre�te toleran�a fa�� de 
persoanele cu dizabilit��i, s-au organizat dou� excursii (cu grupuri de 18 – 20 de copii) la 
care au participat copiii cu handicap grav din �coala „Lacrima”, precum �i al�i copii din 
înv���mântul obi�nuit, înso�i�i de un cadru didactic din �coala „Lacrima”. 
 
Proiectul se finalizeaz� cu un colocviu ce are ca obiectiv monitorizarea deciziilor de la nivel 
jude�ean �i na�ional, în vederea responsabiliz�rii lor fa�� de protec�ia copilului cu handicap 
grav �i sever.  
 
Parteneri: Delega�ia Uniunii Europene,  F. U. B. – Suedia, Kinderhelp Romanien Nordost 
Polder URK – Emmeloord, Holland, Organiza�ia „Gr�dini�a”,  Bruxelles, Belgium. 
 



6. Asocia�ia „Lacrima”, Bistri�a Simpozionul Na�ional „Servicii alternative �i tranzi�ia la via�a de 
adult pentru adolescen�ii cu handicap sever �i profund” 
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6. Asocia�ia „Lacrima”, Bistri�a  
Simpozionul Na�ional „Servicii alternative �i tranzi�ia la via�a de adult pentru     
adolescen�ii cu handicap sever �i profund” 
 
 
La începutul anului 2002 Asocia�ia „Lacrima” a ob�inut asisten�a tehnic� �i financiar� din 
partea Reprezentan�ei UNICEF din România pentru realizarea unui Simpozion Na�ional cu 
titlul „Servicii alternative �i tranzi�ia la via�a de adult pentru adolescen�ii cu handicap sever �i 
profund”.  
    
Abordarea acestui subiect este necesar� deoarece copiii cu dizabilit��i severe nu 
beneficiaz�, deocamdat�, de programe de integrare adaptate stilului lor de dezvoltare psiho 
– neuromotorie. Acest fapt îi men�ine într-o stare de dependen�� fa�� de cei din jur. Pentru a 
le cre�te gradul de autonomie trebuie g�site servicii specializate care s� utilizeze proceduri 
noi, adaptate nevoilor specifice.  
  
În acest context, simpozionul �i-a propus s� fac� primii pa�i în solu�ionarea modalit��ilor de 
schimbare a mentalit��ii comunit��ii, care s� faciliteze procesul de (re) integrare în via�a 
social�.  
  
La Simpozionul Na�ional, care s-a desf��urat timp de trei zile, au participat 85 de invita�i, 
reprezentan�i ai �colilor speciale, centrelor de zi, asocia�ii �i funda�ii, facult��i de profil, SSPH, 
ai administra�iei locale �i ai firmelor care au sponsorizat activitatea, reprezentan�i politici �i ai 
Inspectoratelor �colare Jude�ene. S-au prezentat peste 20 de materiale legate de serviciile 
alternative �i modalit��ile de integrare a adolescen�ilor, viitori adul�i, în via�a comunitar�, teme  
care au avut un impact real în con�tiin�a �i mentalitatea celor prezen�i. La închiderea 
activit��ilor a avut loc evaluarea seminarului, apreciindu-se utilitatea acestuia. 



7. Funda�ia „Pentru Voi”  
Centrul de zi 
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7. Funda�ia „Pentru Voi”  
    Centrul de zi 
 
Funda�ia „Pentru Voi” are ca scop cre�terea  calit��ii vie�ii  persoanelor cu dizabilit��i 
intelectuale, iar filozofia sa este incluziunea, bazat� pe credin�a c� to�i oamenii sunt egali �i 
trebuie valoriza�i. Misiunea funda�iei o reprezint� promovarea unei noi politici sociale în 
România, bazat� pe respectarea drepturilor omului �i a Regulilor Standard ale ONU privind 
egalizarea �anselor pentru persoanele cu handicap.  
 
Funda�ia „Pentru Voi” a încheiat, în 1996, un parteneriat cu Inspectoratul de Stat Teritorial 
pentru Persoane cu Handicap Timi� �i Prim�ria Timi�oara, în urma c�ruia a luat fiin�� Centrul 
de Zi „Pentru Voi” cu locuin�e protejate, unul din exemplele de parteneriat public-privat de 
succes din �ar�. 
 
Centrul de zi este un serviciu pe baze comunitare pentru persoanele cu dizabilit��i 
intelectuale, ale c�rui obiective sunt: 

• cre�terea gradului de independen�� personal�, pân� la atingerea autonomiei maxim 
posibile, pentru  adul�i cu dizabilit��i intelectuale  

• integrarea  adul�ilor cu dizabilit��i intelectuale în comunitate 
 

Beneficiari: 100 de persoane adulte cu dizabilit��i intelectuale �i familiile lor. 
 
Serviciile oferite: 

• Activit��i lucrative  zilnice  în cinci ateliere (croitorie, tricotaje, �esut covoare, 
confec�ionare de felicit�ri, figurine de gips, realizarea de lumân�ri, tâmpl�rie,  copy 
center, activit��i de gr�din�rit) 

• Activit��i de înv��are a abilit��ilor sociale �i de comunicare (auto gospod�rire, 
educarea valorilor morale, a unui comportament adecvat în societate).   

• Servicii de angajare în munc�: 
- Inclusiv� – consiliere la locul de munc� pentru zece persoane angajate; profil 

voca�ional �i îndrumare profesional� pentru treizeci de tineri 
- Atelier de munc� protejat� – o brut�rie în cadrul c�reia vor activa �ase tineri care au 

absolvit cursul de calificare ob�inând diploma de brutar  
• Gr�dina �i sera - activit��i lucrative la gr�din�, în ser� �i în livad�, unde fiecare 

beneficiar î�i are propriile sarcini �i activit��i.  
• Sprijin �i consiliere familial� pentru familiile adul�ilor cu dizabilit��i intelectuale. 

Organiz�m întâlniri cu p�rin�ii beneficiarilor din centru. Subiectele teoretice de interes 
se dezbat la aceste întâlniri, dup� care p�rin�ii pot discuta liber tema propus�.  

• Via�a social� �i activit��i reacreative - �coal� de var� anual� pentru auto-
reprezentan�i, Clubul Pentru Voi (disco, concursuri, jocuri, aniversarea zilelor de 
na�tere). 

• Alte servicii �i activit��i - transportul la /de la Centru, mic dejun �i prânz, snoezel – 
stimulare multi senzorial� �i relaxare, club de calculatoare, asisten�� social�, 
fizioterapie, hipoterapie, asisten�� medical�, consultan�� psihologic� (evaluare, 
psihodiagnoz�, terapie)  

• Auto – reprezentarea: - auto–reprezentan�ii din centrul nostru au participat la diverse 
evenimente la Strasbourg, Bruxelles, Budapesta, Atena �i Timi�oara; se organizeaz� 
sesiuni de instruire pentru 80 de auto–reprezentan�i din cadrul centrului. 

 
Finan�atori: Consiliul Local Timi�oara, Funda�ia „Pentru Voi”, „Prietenii Speran�ei” – Olanda, 
Clubul Rotary Elst din Olanda, WACR din Olanda, ANPH, Shirley Hoare (UK), Cooperative 
Dutch Foundation - Olanda . 



8. Funda�ia “Pentru Voi”   
Servicii reziden�iale: DINU, DINA, �i LAURA 
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8. Funda�ia “Pentru Voi”  
    Servicii reziden�iale: DINU, DINA, �i LAURA 
  
 
DINA, DINU �i LAURA sunt module externe ale Centrului Pentru Voi, fiind servicii 
comunitare: 
  1.  tip „locuin�� protejat�” care ofer� condi�ii de via�� normale pentru persoane. 
  2.  tip „centru de instruire” pentru deprinderea abilit��ilor de a tr�i independent. 
 
Scopul programului: integrarea în comunitate a adul�ilor cu dizabilit��i intelectuale.  
 
Obiective:  

• promovarea dezinstitu�ionaliz�rii ca metod� de a îmbun�t��i calitatea vie�ii 
persoanelor cu dizabilit��i intelectuale  

• crearea modelelor de serviciu pentru adul�ii cu dizabilit��i intelectuale: locuin�a 
protejat� �i tr�ire independent�.  

 
Beneficiarii: 21 de persoane cu dizabilit��i intelectuale provenite din institu�ii sau din familii 
dezavantajate din puncte de vedere social.  
 
Apartamentul DINA este situat într-un bloc obi�nuit. O parte din beneficiarele care locuiesc 
la DINA frecventeaz� de luni pân� vineri Centrul de zi Pentru Voi, între orele 08.00 �i 16.00. 
Altele lucreaz�, fiind integrate în locuri de munc� obi�nuite. În cadrul apartamentului 
beneficiarele desf��oar� activit��i de autogospod�rire, de dezvoltare a abilit��ilor sociale �i 
de petrecere a timpului liber.   
 
Casa DINU este situat� în comuna S�c�laz, la aproximativ zece km de Timi�oara. 
Beneficiarii proiectului DINU locuiesc în aceast� cas� �i lucreaz� în gr�dina casei, 
litografiaz� icoane în atelierul de tâmpl�rie sau lucreaz�, fiind integra�i în locuri de munc� 
obi�nuite. Ei se afl� în permanen�� sub îndrumarea unui leader de grup.  Actualmente se 
construie�te în cadrul modulului DINU o brut�rie în care vor lucra �ase tineri beneficiari. 
Brut�ria  va avea �i un magazin de desfacere a pâinii de la care se pot aproviziona locuitorii 
comunei S�c�laz.  
 
Apartamentul LAURA, situat în Timi�oara, are trei camere �i în el locuiesc trei beneficiare 
ale centrului Pentru Voi. Cele trei beneficiare tr�iesc independent, f�r� supraveghere 
permanent�. O pedagog� asigur� supervizarea lor, le viziteaz�, de câteva ori pe s�pt�mân� 
�i de câte ori intervine o situa�ie de criz�. Cele trei beneficiare au fiecare un loc de munc� �i 
beneficiaz� de consiliere din partea serviciilor de angajare în munc� oferite de centrul 
„Pentru Voi”.  
 
Finan�atori: Consiliul Local Timi�oara, Funda�ia „Prietenii Speran�ei” – Olanda, Institutul 
pentru o Societate Deschis� (OSI) ANPH – Autoritatea Na�ional� pentru Persoanele cu 
Handicap, Ministerul Muncii �i Protec�iei Sociale, Colegiul RIJN din Olanda.   
 



9. Asocia�ia Handicapa�ilor Somatici din România, Bucure�ti:  
Programul Centru de Recuperare �i Reintegrare Social� 
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9. Asocia�ia Handicapa�ilor Somatici din România, Bucure�ti: 
    Programul Centru de Recuperare �i Reintegrare Social� 
 
 
Prin programele derulate de asocia�ie se urm�re�te ameliorarea �i îmbun�t��irea condi�iilor 
de via�� ale tuturor persoanelor cu nevoi speciale, indiferent de sex, etnie, convingere 
religioas�.  
 
Centrul de recuperare �i reintegrare social� 
 
A. Activitatea de recuperare medical� se desf��oar� atât în cabinetele medicale ale 
asocia�iei cât �i la domiciliu, în urm�toarele domenii: medicin� general� �i intern� – EKG, 
stomatologie, psihologie, fizioterapie, kinetoterapie �i masaj;  
 
B. Activitatea de reintegrare social� a persoanelor cu dizabilit��i 
 
Centrul de prest�ri servicii la domiciliu are ca scop îngrijirea calificat� la domiciliu a 
tuturor persoanelor în nevoie, indiferent de vârst�, care nu se pot îngriji singure sau a c�ror 
familie nu le poate asigura îngrijirea necesar�.  
 
C. Program de consiliere, integrare �i reintegrare social� �i profesional�, cre�terea 
capacit��ilor de autoajutorare �i a gradului de independen�� pe toate nivelele vie�ii 
comunitare: social, familial, pentru femeile �i tinerele cu dizabilit��i, precum �i pentru toate 
persoanele aflate în situa�ii dificile ale vie�ii. 
 
Proiectul: consiliere �i integrare social�  pentru femeile cu dizabilit��i 
 
Scopul: cre�terea gradului de integrare social� a femeilor cu dizabilit��i  
 
Obiective: 

• cre�terea gradului de integrare profesional�  
• cre�terea capacit��ilor de ajutorare �i a gradului de independen��  

 
 
Beneficiari: 18 serii a 30 de persoane – curs de preg�tire în meseria de îngrijire �i 
supraveghere la domiciliu.   
 
Finan�atori:  Prim�ria sectorului 5, Bucure�ti, Phare.   
 



10. Funda�ia Alpha Transilvania –Institutul pentru Reabilitarea �i Integrarea     Persoanelor cu 
Dizabilit��i – IMPACT, din Târgu Mure�: Proiectul „Perseveren�a” 
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10. Funda�ia Alpha Transilvania –Institutul pentru Reabilitarea �i Integrarea     
Persoanelor cu Dizabilit��i – IMPACT, din Târgu Mure�:  
Proiectul „Perseveren�a”   
 
Perseveren�a este un centru de îngrijire �i recuperare de zi pentru copii cu dizabilit��i severe, 
cu vârsta cuprins� între 3 – 16 ani, de pe raza ora�ului Târgu Mure� �i a jude�ului Mure�. Se 
ofer� servicii specializate care s� conduc� la  integrarea lor în comunitate, într-un mediu care 
pune în valoare poten�ialul individual al fiec�rui copil.       
 
Scopul centrului: cre�terea calit��ii vie�ii copiilor cu dizabilit��i severe neuro–psihice–motorii 
�i a familiilor acestora.  
 
 
Obiective:  

• diminuarea consecin�elor handicapului (mental �i fizic),  
• îmbun�t��irea gradului de independen��, a comunic�rii �i integr�rii sociale a acestor 

copii, 
•  promovarea imaginii persoanelor cu dizabilit��i severe neuro–psihice–motorii �i 

schimbarea mentalit��ii gre�ite care exist� cu privire la aceste persoane. 
 
Beneficiari direc�i:  

• 36 de copii dizabilit��i severe inclu�i în activitatea zilnic� a centrului  
• 15 copii cu dizabilit��i severe inclu�i în serviciile ambulatorii  
• familiile acestor copii. 

 
Beneficiarii indirec�i:  

• comunitatea local� 
• speciali�tii care lucreaz� în domeniu 
• persoanele cu dizabilit��i severe neuro–psihice–motorii din Târgu Mure� �i 

împrejurimi. 
 
Activit��i: 
Pentru cei 36 de copii între 3 �i 16 ani inclu�i în programul zilnic al centrului: 

• diagnostic �i evaluare; 
• interven�ie individual� �i de grup (logopedie, kineto– hidroterapie, psihoterapie, art – 

ergoterapie );  
• programe educative (în grupe de 6 copii, fiind asista�i de psihopedagogi �i infirmieri);  
• îngrijire de baz� timp de 8-9 ore (supraveghere permanent�, asigurarea igienei 

corporale); 
Pentru copiii inclu�i în programul de serviciu la domiciliu:  

• evaluarea  multidisciplinar�;   
• terapie.  

 
Parteneri:  Funda�ia Alpha  Transilvan� �i Direc�ia General� pentru Protec�ia Drepturilor 
Copilului Mure� ( DGPDC) 
 



11.Societatea Român� Speran�a, Timi�oara  
Sprijin �i c�min pentru copii cu dizabilit��i intelectuale din familii în situa�ii   de criz� 
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11.Societatea Român� Speran�a, Timi�oara 
Sprijin �i c�min pentru copii cu dizabilit��i intelectuale din familii în situa�ii de 
criz� 
 
Scop: sus�inerea familiilor cu copii cu dizabilit��i intelectuale, pe perioada unor crize familiale 
(orice eveniment petrecut în cadrul familiei care o împiedic� s� poat� acorda îngrijirea 
necesar� copilului cu dizabilit��i intelectuale: situa�ia conflictual� în familie, familie în curs de 
destr�mare, epuizare fizic� �i /sau nervoas� a p�rin�ilor, boal�, deces, deplasare în afara 
localit��ii pentru rezolvarea unor probleme de familie, mutare într-o noua locuin��). 
 
Obiective:  

• sprijinirea familiei  
• prevenirea situa�iei de criz� în familiile cu copii cu dizabilit��i intelectuale 
• evitarea abandonului �i institu�ionaliz�rii copiilor cu dizabilit��i intelectuale în urma 

unor crize familiale  
• crearea unui serviciu comunitar pentru familia în criz� care s� includ�  pentru copilul 

cu dizabilit��i intelectuale c�minul pe termen scurt.  
 
Beneficiari : 226 copii cu dizabilit��i intelectuale din Timi�oara care nu beneficiaz� de nici un 
serviciu comunitar; 75 de copii din centrul de zi.  
 
Activit��i: Se încearc� ameliorarea crizei prin consiliere parental� �i se intervine prin 
ajutorarea material� acolo unde situa�ia o impune. În cazul acutiz�rii crizei, copiilor li se ofer� 
un loc în c�minul de înlocuire parental� �i asisten�� de specialitate. În timpul zilei copiii sunt 
transporta�i la Centrul de zi „Podul cel Lung” unde pot beneficia de toate serviciile acestuia. 
Dup� o perioad� de aproximativ 12  zile, timp în care se încearc� dep��irea crizei, copiii se 
întorc în familiile lor. În faza urm�toare se urm�re�te evitarea repet�rii crizei prin consiliere 
parental� �i implicarea p�rin�ilor în activit��i diverse (�edin�e cu p�rin�ii, întâlniri cu speciali�ti, 
activit��i de loisir, activit��i educativ – recreative desf��urate la tab�ra societ��ii din 
localitatea Râu de Mori din masivul Retezat). 
 
Finan�atorii proiectului (în perioada octombrie 2000 – decembrie 2003):  
Centrul de Politici Sociale �i Servicii de S�n�tate – Bucure�ti 
Secretariatul de Stat pentru Persoane cu Handicap – Bucure�ti 
Co-operating Netherlands Foundations, Olanda 
Mechtild �i Hubertus Gollnick, Germania 
Temeswar AG, Germania 
Shirley Hoare, Anglia, Hannes Schmidt, Austria, Anita �i Hansjörg, Austria 
Lebenshilfe Salzburg, Austria 
Membri ai Asocia�iei Româno-Germane din Berlin, Germania 
Ministerul Bavarez pentru Munc� �i Ordine Social�, Familie �i Femei din München, 
Germania 
 
Parteneri: Mitropolia Banatului 
 



12.Asocia�ia „Phoenix Speran�a”, Media�  
Proiectul  „ACCES EGAL PE PIA�A MUNCII” 
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12.Asocia�ia „Phoenix Speran�a”, Media� 
Proiectul  „ACCES EGAL PE PIA�A MUNCII” 
 
  
Justificare: La nivelul municipiului �i zonei Media� nu exist� alternative pentru persoanele 
cu dizabilit��i tinere sau adulte, ele fiind nevoite s� î�i petreac� timpul izolate în familie.  
 
Scop: Integrarea socio-profesional� a persoanelor cu dizabilit��i prin orientare profesional� 
�i preg�tire adecvat� pentru accesul pe pia�a muncii. 
 
Obiective:       

• Înfiin�area unui centru de orientare profesional�.  
• Înfiin�area centrului de preg�tire profesional�. 
• Angajarea unui num�r de cinci tineri pe pia�a liber� a muncii. 

 
Beneficiari: Un grup de 35 de tineri cu dizabilit��i din Media� �i împrejurimi. 
 
Activit��i:  
Proiectul urm�re�te preg�tirea persoanelor cu dizabilit��i în vederea facilit�rii accesului la 
pia�a muncii. În acest scop s-a ad�ugat centrului de zi existent un modul de orientare 
profesional� �i ergoterapie �i un centru de preg�tire profesional� pentru tineri �i adul�i cu 
dizabilit��i având în componen�� ateliere de croitorie, tâmpl�rie, patiserie �i informatic�. Aici 
se realizeaz� evaluarea complex� a abilit��ilor, se desf��oar� activit��i de instruire �i abilitare 
manual�. 

• Achizi�ionarea �i dotarea cu aparatura necesar� a atelierelor 
• Selec�ia �i angajarea personalului 
• Contactarea �i selec�ia beneficiarilor 
• Evaluarea ini�ial� a beneficiarilor �i repartizarea pe ateliere 
• Desf��urarea activit��ilor de instruire 
• Identificarea �i contactarea poten�ialilor angajatori 
• Medierea angaj�rii inclusive pentru tinerii ap�i de munc� 

 
Parteneri: Funda�ia Mediensis 1998, Prim�ria Media�, Marellan Groep – Olanda, Empatec 
NV, Sneek, Olanda. 
 



13.Asocia�ia  ARPEHAM  
Centrul de Zi pentru Persoane cu Handicap Mintal Sever 
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13.Asocia�ia  ARPEHAM 
Centrul de Zi pentru Persoane cu Handicap Mintal Sever 
 
Asocia�ia Român� pentru Persoane cu Handicap Mintal (ARPEHAM) este o asocia�ie non 
profit, non guvernamental�, necondi�ionat� politic sau religios, înfiin�at� în anul 1990, la 
ini�iativa unui grup de p�rin�i. Activit��ile asocia�iei sunt bazate pe voluntariatul p�rin�ilor �i 
este structurat� pe urm�toarele comisii: educa�ie, social�, buget �i strângere de fonduri, 
administrativ�, informare–comunicare, cultural–sportiv�, medical�, meserii. Asocia�ia 
urm�re�te organizarea de filiale zonale în func�ie de num�rul de membrii din teritoriu.  Exist�  
deja filiale ale asocia�iei în: Media�, Sl�nic Prahova, Sprint ARPEHAM – Bucure�ti. 
  
Scopul asocia�iei:  

• integrarea, socializarea �i educarea persoanelor cu dizabilit��i intelectuale,  
• schimbarea modului în care ace�tia sunt percepu�i în societatea româneasc� 

central�.  
 
Obiectivele asocia�iei: 

• s� intervin� pe lâng� forurile competente, militând pentru dezvoltarea �i 
modernizarea serviciilor de recuperare complex�, precum �i a servicilor sociale �i 
educativ profesionale.  

• s� informeze pe cei interesa�i �i opinia public� asupra posibilit��ilor de tratament, 
educa�ie �i integrare socio–profesional� a persoanelor cu dizabilit��i  intelectuale.  

• s� faciliteze accesul persoanelor cu dizabilit��i intelectuale, sus�in�torilor acestora �i 
speciali�tilor la informa�ie, întâlniri, schimburi de experien�� în domeniul tratamentului 
�i al recuper�rii, prin intermediul unei largi colabor�ri cu grupuri �i organiza�ii cu profil 
asem�n�tor din �ar� �i str�in�tate.  

 
Beneficiarii: 120 de copii, adolescen�i �i adul�i   
  
Activitatea ARPEHAM:   

• Centrul de Zi pentru Copiii cu Dizabilit��i Intelectuale Severe: patru clase, 22 de copii, 
masa �i transportul asigurate; 

• Achizi�ionarea unei cl�diri necesare desf��ur�rii activit��ilor; 
• Ateliere protejate care ofer� servicii de recuperare prin munc� a tinerilor cu dizabilit��i 

intelectuale – trei ateliere cu un num�r total de 32 de tineri;  
• Amenajarea �i dotarea atelierelor cu aparatura necesar�; 
• Organizarea a dou� seminarii interna�ionale: “Familie �i handicap” �i  “Modalit��i de 

integrare �i Optimism”; 
• Activit��i cultural–sportive: tabere �i excursii în România, competi�ii sportive, Clubul 

Adolescentului, spectacole artistice; 
• Promovarea programelor asocia�iei; 
• Activit��ii de strângere de fonduri.   

 
Parteneri: Ministerul Educa�iei �i  Înv���mântului, Organiza�ia Darezicht– Olanda �i 
Comunitatea Betzdorf – Luxemburg.    
 



14. Centrul „PRIM�VARA” Re�i�a  
Centrul pilot de educa�ie special� �i recuperare pentru copii 
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14. Centrul „PRIM�VARA” Re�i�a 
Centrul pilot de educa�ie special� �i recuperare pentru copii   
 
Activitatea centrului pilot de educa�ie special� �i recuperare pentru copii “PRIMAVARA” se 
adreseaz� copiilor între 0-18 ani cu deficien�e neuro-psiho-motorii, elevilor din �colile publice 
cu tulbur�ri de dezvoltare �i dificult��i de înv��are, p�rin�ilor, studen�ilor, cadrelor didactice �i 
personalului specializat din unit��i care au ca beneficiari copii. 
 
Ca institu�ie pilot, centrul PRIM�VARA acorda:  

• servicii de interven�ie timpurie �i primar�, internare pe termen scurt în scopul 
observ�rii, evalu�rii �i stabilirii programului complex de interven�ie individualizat, 
conform modelului scandinav / interna�ional adaptat în România.  

• programul - educativ �i recuperator - se poate desf��ura în cadrul Centrului în grup la 
nivel pre�colar �i �colar (înv���mânt primar) sau /�i individual, prin programe �i terapii 
specifice: psihologie, psihopedagogie, kinetoterapie, ajutor cu echipament tehnic 
adaptat, consiliere, etc.  

• în cadrul programului �colar sunt oferite programe educative pe calculator pentru 
urm�toarele discipline: arta conversa�iei in doi, comunicare prin muzic�, matematica 
în imagini, dezvoltarea vorbirii. 

 
Activitatea de Centru Resurs� se desf��oar� în favoarea a �apte grupuri-�int�: 

• Copiii / elevii cuprin�i în programe de integrare educativ� beneficiaz�, prin conven�ii 
de colaborare inter-�coli, de program de sprijin (depistare, evaluarea poten�ialului de 
dezvoltare, curriculum adaptat individual, terapii specifice, consiliere,  interven�ie 
timpurie) asigurat de psihopedagogii din Centrul PRIM�VARA. 

• P�rin�i – Centrul Prim�vara organizeaz� cursuri, dezbateri, activit��i de consiliere 
familial�, întâlniri de grupuri de interese etc., pe teme solicitate de participan�i. 

• Femei, mame ale copiilor cu dizabilit��i: îndrumarea pentru elaborarea unui “Ghid 
pentru p�rin�i”, consiliere în caz de abuz, ac�iuni de socializare, consultan�� socio-
juridic�, ac�iuni pentru sus�inerea imaginii de sine.  

• Cadre didactice din gr�dini�e �i �coli. Psihopedagogi cu experien��, formatori în 
educa�ie integrat� �i formatori na�ionali pentru activitatea de voluntariat sunt  lectori ai 
cursurilor teoretice �i practice organizate de Centrul PRIM�VARA în colaborare cu 
Casa Corpului Didactic, care au ca scop ini�ierea cadrelor didactice interesate de 
activitatea de integrare �i munca în parteneriat: elev - elev, elev - profesor, profesor - 
p�rinte, profesor - profesor �i a voluntarilor (selec�ie, instruire, evaluare). 

• Copiii din alte institu�ii (centre de plasament, centre de recuperare, �coli speciale). 
Pe baza de conven�ii jude�ene / na�ionale, centrul poate asigura desf��urarea unor 
programe de sprijin pentru copii în cadrul institu�iilor în care tr�iesc / înva��. Astfel, 
beneficiarii activit��ii din Centrul PRIM�VARA sunt, indirect, mai mul�i copii deoarece 
personalul institu�iilor partenere este ini�iat în a acorda sprijinul necesar �i adecvat 
tuturor copiilor din institu�iile respective. În perioada vacan�ei de var�, centrul î�i 
propune organizarea unei tabere cu scop de recuperare �i loisir. 

• Studen�ii de la facult��i de psihologie, psihopedagogie, pedagogie de recuperare, 
kinetoterapie, pedagogie social�, asisten�� social� pentru care Centrul PRIM�VARA 
organizeaz� stagii de practic�. 

• Personal din alte institu�ii (centre de plasament, centre de zi, asocia�ii, funda�ii, 
etc.) 

 
Parteneri: NIZW Utrecht, Olanda, Universitatea din Utena, Lituania, Kvinnherad 
Comprehensive School, Husnes, Norvegia, Training 2000 Mondavia, Italia.   
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15. Funda�ia „Îngerii Speran�ei” Lugoj: 
 Centrul de zi �i Centrul Reziden�ial de Recuperare �i Reabilitare 
 
 
Funda�ia „Îngerii Speran�ei” din Lugoj este o organiza�ie caritativ�, neguvernamental�, non – 
profit, care a luat fiin�� în 1994. Membrii acesteia sunt atât familii cu copii cu dizabilit��i 
intelectuale �i polihandicap, cât �i persoane fizice sau juridice dispuse s� sprijine material �i 
spiritual persoanele cu nevoi speciale. În prezent, funda�ia num�r� peste 410 membri, din 
care 210 sunt copii �i  50 sunt voluntari. 
 
Funda�ia asigur� gratuit persoanelor cu dizabilit��i �i familiilor acestora servicii �i consiliere 
de natur� tehnic�, medical�, juridic� sau de orice alt� natur�, îndrumare, sprijin �i 
consultan��, pentru ca ace�tia s� beneficieze, f�r� discriminare, de facilit��ile oferite prin 
lege. Funda�ia „Îngerii Speran�ei”, împreun� cu Centrul de zi �i Centrul Reziden�ial de 
Recuperare �i Reabilitare, realizeaz� numeroase programe de terapie recuperatorie �i 
educa�ional�.  
 
Obiective de viitor: evitarea institu�ionaliz�rii persoanelor cu dizabilit��i mintale sau 
polihandicap; înfiin�area unui Centru Pilot - locuin�e protejate pentru tinerii 
dezinstitu�ionaliza�i. 
 
Servicii:  

• asisten�� social� la domiciliu;  
• abilitare lucrativ� pentru persoanele cu dizabilit��i în ateliere protejate de: �esut 

covoare, croitorie, tâmpl�rie, buc�t�rie;  
• formarea profesional� a voluntarilor;  
• ajutoare în situa�ii de urgen�� sau criz�;  
• asisten�� educa�ional�;  
• consiliere parental�; 
• educa�ie �i preg�tire igienico–sanitar�; 
• consultan�� juridic;  
• hot-line pentru copiii abuza�i;  
• cursuri de preg�tire �i perfec�ionare profesional�;  
• proiectele: Voluntar Corpul P�cii, „Micii Buc�tarii”; „Prânzul Cre�tin” pentru familii în 

dificultate;  
 
Funda�ia „Îngerii Speran�ei” desf��oar� o strâns� colaborare cu Centrul de Zi „Îngerii 
Speran�ei”, cu Centrul reziden�ial de Recuperare �i Reabilitare, institu�ie public� bugetar�,  
ce cuprinde dou� unit��i:  

• Centrul de Zi, cu o capacitate de 60 de locuri, asigur�, 5 zile pe s�pt�mân�, ofer� 
servicii cum ar fi: transportul dus–întors, mic dejun �i prânz, ajutoare materiale �i 
consultan�� juridic�, servicii complete de recuperare �i reabilitare etc. Din programele 
derulate amintim: terapie �i educa�ie prin munc�, instruire �colar� �i pedagogic�, 
educa�ie cre�tin�, având la dispozi�ie sala de meloterapie, teren de joac� �i relaxare, 
atelier mecano–energetic, atelier de tâmpl�rie etc.  

• Centrul Reziden�ial de Recuperare �i Reabilitare, cu o capacitate de 45 de locuri, 
ofer� servicii complete în regim non–stop.   

  
Finan�atori: S.C. Interspizen Lugoj, Hubertus Gollnick. 
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16 . Asocia�ia Langdon Down Oltenia  
Centrul educa�ional Teodora (ALDO-CET)   
 
Proiectul Centrul Educa�ional Teodora s-a realizat ca urmare a parteneriatului dintre ALDO - 
CET, Organiza�ia World Vision România �i Reprezentan�a UNICEF  în România.  
 
ALDO – CET, asocia�ia p�rin�ilor copiilor cu sindromul Down, legal constituit� în 09.01.2001, 
are drept misiune promovarea �i sus�inerea dezvolt�rii copiilor �i tinerilor cu sindrom Down �i 
a familiilor lor, prin crearea �i aplicarea unor servicii corespunz�toare, care s� le permit� 
atingerea poten�ialului maxim într-o societate care s�-i respecte �i s�-i aprecieze.                   
World Vision România deruleaz� programe de ajutor de urgen�� �i dezvoltare în beneficiul 
s�racilor, vizând în special copiii, familiile lor �i comunit��ile. 
Reprezentan�a UNICEF vizeaz� protec�ia copiilor, mai ales a celor din grupuri vulnerabile – 
copiii din familiile s�race sau marginalizate, abandona�i, afla�i în îngrijire reziden�ial� pe 
termen lung, cu dizabilit��i, copii str�zii, cei afecta�i de SIDA. 
 
Scopul proiectului:  Amenajarea Centrului Educa�ional Teodora – centru de zi pentru 20 de 
copii cu dizabilit��i din B�ile�ti. 
 
Obiectivele proiectului: 
 

• Realizarea de programe individualizate, care s� cuprind� servicii integrate privind 
educa�ia, îngrijirea s�n�t��ii, asisten�a terapeutic� �i asisten�a social�.  

• Dezvoltarea activit��ilor sportive, recreative �i sociale, prin ac�iuni interactive cu copiii 
din sistemul înv���mântului de mas�, progresiv, în medie de trei ori pe s�pt�mân�, 
individual �i în grupuri mici.  

• Începerea �i dezvoltarea gradual� a cooper�rii educa�ionale între Centrul Educa�ional 
Teodora �i �colile de mas� din B�ile�ti.  

• Organizarea unor activit��i de schimbare a atitudinii sociale fa�� de copilul cu nevoi 
speciale �i familia lui.  

• Oferirea de ajutor pentru familiile în nevoie pentru dezinstitu�ionalizare  
• Integrare în familie �i pentru a preîntâmpina institu�ionalizarea.  

 
Beneficiari: 20 de copii cu dizabilit��i �i familiile lor. 
 
Activit��i: În Centrul Educa�ional Teodora cei 20 de copii beneficiaz� de educa�ie, îngrijirea 
s�n�t��ii, asisten�� terapeutic� �i asisten�� social�. Deoarece majoritatea beneficiarilor nu au 
p�r�sit niciodat� cadrul familial s-a trecut prin  urm�toarele etape de lucru: s-a lucrat cu 
copilul la domiciliu pentru ca acesta s� capete încredere în persoana nou� care ap�rea în 
via�a sa, astfel evitându-se frustrarea �i izolarea acestuia; al doilea pas a constat în 
p�r�sirea spa�iului familial, având acordul p�rin�ilor, �i s-a început un program de ie�iri în 
parc, ora�, vizite în gr�dini�e �i �coli, împreun� cu copilul, acest lucru f�cându-se gradual. 
Apoi s-a lucrat în grupuri mici, urm�rindu-se acomodarea �i comunicarea între ei �i echip�.  
Centrul militeaz� pentru „educa�ia inclusiv�” – educarea copiilor cu dizabilit��i în mijlocul 
copiilor obi�nui�i, dându-le posibilitatea de a se cunoa�te reciproc, de a se accepta unii pe 
al�ii, pentru a-�i împ�rt��i propriile tr�iri �i a�tept�ri.  
Ca urmare a evalu�rii, to�i copiii propu�i au primit certificate de orientare �colar� fiind 
integra�i individual în �coala de mas�.  
 
Finan�atori: UNICEF, World Vision International, Funda�ia Principesa Margareta a 
României, ANPH, Uniunea European�.  
 
Parteneri: Consiliul  Local B�ile�ti, �coala general� nr. 4 B�ile�ti. 
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17.Asocia�ia ESPERANDO BAIA MARE 
Centru de zi pentru copii cu dizabilit��i psiho-neuro-motorii 
 
  
Ani în �ir, chiar �i dup� 1989, familiile copiilor cu dizabilit��i din Maramure� nu au avut nici o 
posibilitate de a le oferi acestora cele necesare pentru recuperare �i integrare. Serviciile care 
existau, rare �i insuficiente, erau incomplete, oferind doar o mic� parte din necesarul acestor 
copii, una din variante fiind institu�ionalizarea. P�rin�ii au decis, în 2000, c�, dac� nimeni nu 
face ceea ce trebuie, o vor face chiar ei. În februarie 2001 era autorizat� Asocia�ia 
Esperando, iar în octombrie 2001 era înfiin�at primul centru de zi pentru copii cu dizabilit��i 
din Maramure�. Proiectul a fost realizat pentru a oferi copiilor cu dizabilit��i din Baia Mare �i 
împrejurimi un loc în care ace�tia s� beneficieze de servicii complexe �i integrate de 
recuperare, incluziune, educa�ie. În acela�i timp, familiile lor beneficiaz� de consiliere �i 
sprijin.   
  
Scop: recuperarea, educarea �i integrarea în societate a copiilor �i adolescen�ilor cu 
deficien�e neuro-psiho-motorii �i senzoriale, sprijinirea �i consilierea familiilor acestora �i 
stimularea rolului familiei �i al societ��ii civile în prevenirea institu�ionaliz�rii �i a consecin�elor 
ce decurg din aceasta.  
 
Obiective:   

• Recuperarea psiho-neuro-motorie a copiilor cu dizabilit��i 
• Educarea lor în m�sura posibilit��ilor lor. 
• Integrarea lor în colectivitate �i în societate. 
• Sprijinirea �i consilierea familiilor lor  

 
Beneficiari:  15 copii cu vârste cuprinse între 1 �i 17 ani, cu dizabilit��i psiho-neuro-motorii �i 
familiile lor. 
 
Activit��i: transport zilnic la �i de la centrul de zi a 15 copii, kinetoterapie, psihoterapie,  
logopedie, educa�ie, ludo-terapie, ergo-terapie, servirea mesei, activit��i recreative; 
spectacole; ie�iri în parc, Gr�dina Zoologic�, la iarb� verde, întâlniri cu copiii din �coli �i din 
ora�,  reprezentarea intereselor copiilor cu dizabilit��i �i a familiilor lor  
 
 
Parteneri: Consiliul Local / Prim�ria Baia Mare, Inspectoratul �colar al Jude�ului Maramure�, 
Funda�ia Kelsen Bi�a,  
 
Finan�atori: Funda�ia Principesa Margareta a României, ANPH 
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18. Obstacole în calea dezvolt�rii serviciilor comunitare pentru persoane cu 
dizabilit��i intelectuale 
 
Seminarul  „Exemple de Bun� Practic� din Domeniul Serviciilor Comunitare privind Copiii �i 
Tinerii cu Dizabilit��i Intelectuale din România” organizat de România Inclusiv�, cu sprijinul 
UNICEF, a avut loc în perioada 20 – 21 iunie 2003 la Bucure�ti. La seminar au participat: 
domnul Pre�edinte ANPH, Constantin Stoenescu, reprezentanta Pre�eden�iei Române, 
doamna Anca Chi�er, reprezentantul Guvernului, domnul Horia Pop, reprezentanta UNICEF, 
doamna Aurora Toea, din partea ANPCA, doamna Izabela Popa, , precum �i reprezentan�i ai 
celor 19 organiza�ii membre ale Federa�iei România Inclusiv�. În cadrul seminarului s–au 
prezentat atât exemplele de bun� practic� din domeniul serviciilor comunitare, cât �i 
obstacolele pe care le-au întâmpinat asocia�iile în calea implement�rii acestor servicii. 
Acestea sunt: 
 

1. Obstacole legislative în calea dezvolt�rii serviciilor comunitare. Legisla�ia prevede c� 
pentru ob�inerea autoriza�iei sanitare de func�ionare sunt necesare o suit� de 
înc�peri. Aceste reglement�ri sunt potrivite pentru institu�iile mari, dar sunt total 
neadecvate caselor de grup �i locuin�elor de tip familial. De asemenea, 
reglement�rile legisla�iei contabile sunt nepotrivite acestor tipuri de servicii mici, cu 
pu�ini beneficiari. Întocmirea tuturor documentelor contabile solicitate de legisla�ia 
româneasc� împov�reaz� inutil activitatea personalului din casele de grup. 

 
2. Aplicarea unui dublu standard în finan�area  serviciilor furnizate de  ONG-uri pe de o 

parte  �i institu�iile publice de protec�ie special� pe de alt� parte. 
 

3. Mentalitatea comunit��ii fa�� de persoanele cu dizabilit��i intelectuale. Problematica 
persoanelor cu dizabilit��i a fost prezentat� în media ca o problem� de caritate, 
filantropic� �i nu ca o problem� de drepturile omului. Aceasta a dus la perpetuarea 
prejudec��ilor defavorabile. 

 
4. Centralismul excesiv care domin� sistemul de protec�ie. ANPH ar trebui s� fie 

autoritatea care controleaz� calitatea tuturor serviciilor oferite persoanelor cu 
dizabilit��i  intelectuale, conform standardelor de calitate. Autorit��ile locale (eventual 
în parteneriat cu ONG-urile) ar trebui s� fie responsabile pentru managementul �i 
finan�area serviciilor.   

 
5. Lipsa unei finan��ri coerente �i durabile pentru serviciile furnizate de ONG-uri. 

 
6. Lipsa de colaborare între diferitele organisme guvernamentale.  

 
7. Lipsa de stimulare sau motivare a personalului care lucreaz� cu persoanele cu 

dizabilit��i intelectuale, inclusiv financiar. Salariul mediu din domeniul social este mult 
mai sc�zut decât salariul mediu pe economie.   

 
8. Nerespectarea legilor �i felul diferit de interpretare a lor, din cauza unor formul�ri 

ambigue.  
 

9. Legisla�ia româneasc� nu este în concordan�� cu Directiva 192 a U.E. privind   
nediscriminarea la locul de munc� (de exemplu: pentru cei care doresc s� se 
angajeze ca îngrijitori este necesar absolvirea �colii generale, iar pentru a urma un 
curs de coafur� este necesar�  absolvirea liceului).   

 
10. Corup�ia existent�  uneori la nivelul factorilor de decizie.  
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11. Lipsa de informare reciproc� �i comunicarea, deficitar� uneori, între autorit��ile 
publice �i ONG-uri.  

12. Lipsa de informare a ONG-urilor privind posibilit��ilor de finan�are pentru propunerile 
de proiect.  

 
13. În unele ora�e, comisiile de expertiz� nu recomand� persoanelor cu dizabilit��i 

serviciile furnizate de asocia�ii.  
 

14. Lipsa de facilit��i: scutire de taxe pentru teren, cl�diri, mijloace auto, pentru asocia�iile 
care ofer� servicii sociale gratuite.  

 
15. Dispropor�ia existent� între costul mediu lunar al unui adult  cu dizabilit��i din institu�ii 

(suma  disponibil� pentru un adult difer� de la o institu�ie la alta,  poate ajunge la 
4.000.000 lei /lun�) �i în comunitate (ajutorul special pentru un adult care tr�ie�te în 
comunitate este de 1.250.000 lei /lun�).   
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România Inclusiv� 
 
România Inclusiv� este o organiza�ie na�ional� neguvernamental� �i non – profit, înfiin�at� în 
data de 10 mai 1992, care are 22 asocia�ii membre (din Bucure�ti, Timi�oara, Lugoj, Cluj, 
Baia Mare, Zal�u, Craiova, Constan�a, Cehu Silvaniei, Sibiu, Bistri�a, Re�i�a, Târgu Mure�, 
Media�). Din anul 1994 România Inclusiv� este membr� a Inclusion International iar din 2001 
membru al Inclusion Europe. Este finan�at� de: UNAPEI, Fran�a; PMAG (vezi mai jos) 
Inclusion International; Uniunea European�. 
 
Scop: Cre�terea calit��ii vie�ii persoanelor cu dizabilit��i intelectuale �i a  familiilor lor. 
  
Activit��i:  

• Lobby pentru o legisla�iei în concordan�� cu Regulile Standard ale ONU. 
• Advocacy la nivel na�ional pentru persoanele cu dizabilit��i intelectuale.  
• Promovarea serviciilor  pe baze comunitare, ca alternativ� la institu�ii.  
• Reprezentarea intereselor asocia�iilor membre în colaborarea cu organiza�iile 

interna�ionale �i institu�iile guvernamentale.  
• Sprijinirea asocia�iilor membre în vederea protej�rii drepturilor civile, sociale, precum 

�i a demnit��ii persoanelor cu dizabilit��i.  
• Este membru în Consiliul Na�ional Consultativ de Dialog Social  �i reprezint� 

interesele persoanelor cu dizabilit��i intelectuale în elaborarea politicilor sociale de 
c�tre Parlament, Guvern �i organismele guvernamentale.  

• Lobby pentru implementare Strategiei Na�ionale privind Protec�ia Special� �i 
Integrarea Social� a persoanelor cu dizabilit��i.  

 
 

Grupul de Mobilizare al P�rin�ilor – PMAG România 
 
Proiectul a început în 1999 �i se deruleaz� în colaborare cu România Inclusiv� �i este 
finan�at de SHIA,  Funda�ia de Ajutor International a Organiza�iei Persoanelor cu Dizabilit��i 
din Suedia, FUB (Suedia) �i Inclusion International. 
 
Obiective: 

• Adoptarea Strategiei Na�ionale bazata pe Regulile Standard ale ONU privind 
egalizarea �anselor 

• Adoptarea unei legisla�ii bazate pe Strategia Na�ional� 
• Promovarea dezinstitu�ionaliz�rii �i a serviciilor alternative pe baze comunitare 
• Sprijinirea organiza�iei na�ionale a p�rin�ilor 
 

Rezultate:  
• adoptarea de c�tre Guvern a Strategiei Na�ionale privind protec�ia special� �i 

integrarea social� a persoanelor cu handicap din România,  
• participarea la realizarea planului na�ional de ac�iune pentru implementarea strategiei 

de c�tre ANPH �i  exper�i olandezi, în cadrul unui proiect Twinning Light,  
• redactarea, împreun� cu UNICEF, a unei bro�uri privind exemplele de bun� practic� 

din România în domeniul serviciilor comunitare privind copiii �i tinerii cu dizabilit��i 
intelectuale.  

 
Activit��ile care sunt în prezent în desf��urare sunt lobby la nivel guvernamental pentru 
adoptarea planului na�ional de ac�iune în vederea implement�rii strategiei �i redactarea unui 
buletin lunar, cu informa�ii de ultima or� din domeniul dizabilit��ii, atât din România cât �i din 
Europa. Buletinul se distribuie asocia�iilor membre ale România Inclusiv�.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceast� bro�ur� a fost tip�rit� de persoane cu dizabilit��i intelectuale, in atelierul de 
tehnoredactare �i multiplicare al Funda�iei „Pentru Voi” , Timi�oara, România. 
 
 
 
 


