
                
 

 

 

 
 

 
 

 
Rezoluţia conferinţei şi concluzii 

23 Septembrie, 2006 Timişoara 
 
 

Să dăm viaţă timpului şi sens vieţii 
 

• Această conferinţă a fost organizată de Fundaţia “Pentru Voi” şi Federaţia Incluziune 
România pentru promovarea vieţii în comunitate pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale 

• Guvernul României a făcut eforturi în ultima decadă pentru reforma sistemului de 
protecţie a persoanelor cu dizabilităţi. Cu toate acestea, încă mai există grave violări ale 
drepturilor omului în instituţiile pentru persoane cu dizabilităţi. Există o nevoie urgentă pentru 
crearea de servicii comunitare pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale şi pentru familiile 
acestora ca şi alternativă la instituţionalizare. 
Principiu fundamental: Persoanele cu dizabilităţi au dreptul de a fi respectate ca şi indivizi şi de 
a obţine suportul necesar în conformitate cu nevoile lor. Acest tip de suport poate fi oferit 
numai in cadrul serviciilor comunitare. 

Prevederile privind viaţa în comunitate se regăsesc în cadrul Strategiei Naţionale 
privind Dizabilitatea  

• Prevederile privind viaţa în comunitate în România au la bază şi Convenţia Naţiunilor 
Unite cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, care urmează să se finalizeze la 
sfârşitul anului 2006. Şi aceasta oferă informaţii esenţiale pentru strategia privind viaţa în 
comunitate. Este de aşteptat ca toate statele membre UE să ratifice convenţia iar apoi să-i 
respecte termenii.  

 
Priorităţi 

 

• Să solicite domnului Prim Ministru al României urgentarea Guvernului pentru a 
declara dezvoltarea serviciilor comunitare ca şi prioritate naţională 

• Să se urgenteze autorităţile pentru a STOPA construirea de noi instituţii şi pentru a 
redirecţiona aceste resurse către dezvoltarea de servicii comunitare 

 
Înfiinţarea Coaliţiei în România 

 

CONFERINTA NATIONALA  

Să dăm viaţă timpului şi sens vieţii  
21 - 23 SEPTEMBRIE, TIMISOARA, ROMANIA 

 

PENTRU VOI FOUNDATION  
In colaborare cu  

INCLUZIUNE ROMANIA 



• Participanţii la conferinţă au hotărât să se înfiinţeze o coaliţie pentru viaţa în 
comunitate ca şi grup de lobby. 

• Coaliţia va dezvolta Strategia pentru Viaţa în Comunitate. Acesta va fi rezultatul 
muncii societăţii civile în colaborare cu autorităţile din România.  

 
Rolul Coaliţiei Europene pentru Viaţa în Comunitate 

 

• CEVC oferă suport pentru crearea la nivel naţional a strategiei pentru viaţa în 
comunitate şi pune la dispoziţie un forum de discuţii prin care românii îşi pot împărtăşii 
experienţele în acest domeniu întregii Europe 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 The National conference is financed by: 

European Union trough PHARE Programme 
and 

The Swedish International Development 
Cooperation Agency 

 

 
 


