REZUMATE PREZENTĂRI
SESIUNEA 1
Economie socială şi integrarea în muncă a persoanelor
cu dizabilităţi

PREZENTARE:

PREZENTARE:

REZUMAT:

n
Aspecte legislative în domeniul economiei sociale – Doru Însurățelu, Jurist,

Fundaţia „Alături de Voi” România

REZUMAT:
„Economia socială îndeplinește cu succes obiectivele de solidaritate, de ocupare a
forţei de muncă, de antreprenoriat, de creştere, de competitivitate, de coeziune socială
şi de dialog social. Economia socială devine tot mai mult un actor important la nivel local
şi regional şi îndeplineşte în prezent, mai mult ca niciodată – din cauza impactului grav
al crizei financiare – un rol major în dezvoltarea socială şi economică europeană”.
În România economia socială se desfășoară deocamdată prin unități protejate. Sunt
considerate unităţi protejate, în sensul legii: a) operatorii economici cu personalitate
juridică, indiferent de forma de proprietate şi organizare, care au cel puţin 30% din
numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate cu contract individual de
muncă; b) secţii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituţiilor
publice sau din cadrul organizaţiilor neguvernamentale, care au gestiune proprie şi cel
puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate şi salarizate; c)
persoana fizică cu handicap autorizată potrivit legii să desfăşoare activităţi economice
independente, inclusiv asociaţia familială care are în componenţă o persoană cu
handicap. Sunt incluse aici şi persoanele fizice cu handicap autorizate în baza unor legi
speciale, care îşi desfăşoară activitatea atât individual, cât şi în una dintre formele de
organizare ale profesiei.
Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice,
mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi
cotidiene, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii
sociale. Persoanele cu handicap au dreptul să li se creeze toate condiţiile pentru a-şi
alege şi exercita profesia, meseria sau ocupaţia, pentru a dobândi şi menţine un loc de
muncă precum şi pentru a promova profesional. De dispoziţiile legii beneficiază copiii şi
adulţii cu handicap, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în
care au, conform legii, domiciliul ori reşedinţa în România.

n
Economie socială – de la terapie la integrare profesională. Modelul ADV România

– Veronica Vîlcu, Director departament de economie socială, Fundaţia “Alături
de Voi” România

„Economia socială este asociată domeniului asistenţei sociale din perspectiva
principiilor pe baza cărora s-a dezvoltat: solidaritate, justiţie socială, respectarea
drepturilor, combaterea sărăciei, dezvoltare socială.
O definiţie simplă a acestui domeniu susţine că proiectele de economie socială
folosesc mecanisme economice în atingerea unor scopuri sociale. Economia
socială reprezintă o adaptare a mecanismelor economiei clasice la nevoile beneficiarilor
în vederea integrării socio-profesionale a acestora.
De ce economie socială?
t
Programele de incluziune socială şi integrare vizează evoluţia nevoilor
beneficiarilor, iar fiecare persoană tinde spre independenţă
t
Oferă un cadru care să permită apariţia unor noi întreprinderi şi noi
forme de muncă
t
Se bazează pe principiile solidarităţii şi oferă locuri de muncă de bună
calitate şi un nivel de viaţă mai bun
t
Este formatoare de noi mentalităţi care să contribuie la atingerea unei
conştiinte şi responsabilităţi sociale la nivelul comunităţii şi societăţii în ansamblu

Model ADV România
2004 – 2007 - au fost dezvoltate primele ateliere de terapie ocupaţională (ocuparea
timpului liber al beneficiarilor, dezvoltarea abilităţilor în domenii precum arta
meşteşugărească, pictura, calculatoare şi legătoria manuală, terapie comportamentală
prin artă combinată, identificarea potenţialului fiecărui beneficiar, valorizare personal,
etc.)
2007 – 2009 – au fost înfiinţate unităţile protejate în care au fost dezvoltate 19 locuri
de muncă; au continuat şi s-au dezvoltat activităţile din cadrul atelierelor de terapie
ocupaţională (au fost înfiinţate ateliere şi în alte domenii: lumânări decorative, croitorie,
etc); a fost dezvoltat programul de consiliere şi orientare profesională
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2008 – 2011 – dezvoltarea unităţilor protejate, menţinerea locurilor de muncă create
şi crearea altora noi (27 locuri de muncă pentru beneficiari aparţinând următoarelor
categorii: persoane cu handicap inclusiv HIV/SIDA, persoane expuse riscului de
excluziune socială, tineri peste 18 ani post-instituţionalizaţi, persoane provenind din
mediul rural cu o situaţie socio-financiară precară; dezvoltarea programului de terapie
ocupaţională; dezvoltarea programului de consiliere în vederea integrării profesionale;
dezvoltarea programului de servicii pentru specialişti în domeniul economiei sociale:
cursuri de pregătire, schimburi de experienţă, târg naţional al unităţilor protejate.

plan de acțiuni și activități personalizate (sunt asistate) astfel încât rezultatul acestora
să fie unul adaptat cerințelor lor speciale. Astfel de servicii oferite sunt :
A) Servicii de informare și consiliere profesională privind cariera și privesc:
t
furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor;
t
evaluarea şi autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale;
t
dezvoltarea abilității și încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de
muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră;
t
instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă.

Linkuri utile:
www.alaturidevoi.ro
www.utildeco.ro
www.unitatiprotejate.ro

PREZENTARE:
n
Servicii ale AJOFM Vaslui în asistarea persoanelor cu dizabilități – Ovidiu

Mihalache, Director Coordonator Adjunct AJOFM Vaslui

REZUMAT:
În România fiecărei persoane îi sunt garantate dreptul de a-și alege liber profesia și locul
de muncă, precum și dreptul la asigurările pentru şomaj. Măsurile prevăzute de Legea
76/2002 privind asigurările de șomaj și stimularea ocupării forței de muncă au drept
scop realizarea următoarelor obiective pe piaţa muncii:
a) prevenirea șomajului și combaterea efectelor sociale ale acestuia;
b) încadrarea sau reîncadrarea în muncă a persoanelor în căutarea unui loc de
muncă;
c) sprijinirea persoanelor aparţinând unor categorii defavorizate ale populaţiei;
d) asigurarea egalităţii șanselor pe piaţa muncii;
e) stimularea şomerilor în vederea ocupării unui loc de muncă;
În acest context, persoanele cu dizabilități ce se adresează Agenției Județene pentru
Ocuparea Forței de Muncă Vaslui, solicitând sprijin pentru ocuparea unui loc de muncă
vacant corespunzător pregătirii sale profesionale, sunt persoane cu nevoi speciale ce
aparțin unor categorii defavorizate ale populaţiei.
Pentru persoanele ce solicită sprijin în ocuparea unui loc de muncă se întocmește un

B) servicii de mediere a locurilor de muncă vacante anunțate de agenții economici.
În urma beneficierii de astfel de servicii, în perioada 2006-2009, un număr
de 30 persoane cu dizabilităţi au reușit să se încadreze.
2006 - 24 persoane cu handicap asistate din care 4 s-au angajat (o persoană s-a
angajat prin subvenționarea locului de muncă, iar alte 3 persoane în urma medierii
locurilor de muncă vacante)
2007 - 41 persoane cu handicap asistate din care 15 s-au angajat ( 7 persoane au
beneficiat de informare și consiliere profesională, 8 în urma medierii locurilor de muncă
vacante)
2008 - 35 persoane cu handicap asistate din care 10 s-au angajat ( 2 persoane au
beneficiat de informare și consiliere profesională iar alte 8 în urma medierii locurilor de
muncă vacante)
2009 - 20 persoane cu handicap asistate din care doar o persoană s-a angajat,
beneficiind de informare și consiliere profesională

PREZENTARE:
n
Atelier de creație sau cum să îmbini utilul cu plăcutul – Alis Ghebuță,

Psiholog/coordonator programe, Fundația COTE Iași

REZUMAT:
Atelierul de creatie al Fundaţiei COTE s-a dezvoltat ca răspuns la nevoia tinerilor
postinstituţionalizaţi beneficiari ai fundatiei de a avea oportunităţi variate de petrecere
a timpului liber şi din nevoia profesioniştilor de a contribui prin metode atractive şi
variate la pregătirea şi abilitarea tinerilor pentru muncă şi integrarea în societate.
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Activităţile constau în confecţionarea unor obiecte decorative, ornamente şi bijuterii.
Participarea la atelierul de creaţie oferă oportunităţi de învăţare a unor deprinderi
practice, de dezvoltare a abilităţilor de relaţionare şi comunicare, şi de însuşire a a unor
valori care contribuie la pregatirea pentru muncă şi pentru viaţa socială.
Activitatea atelierului de creaţie nu se rezumă doar la cele 2 zile pe săptămână în care
tinerii pot veni să lucreze. Pentru a conferi finalitate şi valoare activităţii lor organizăm
periodic standuri expoziţionale cu vânzare. Tinerii sunt implicaţi activ în organizarea şi
realizarea acestor evenimente. Pentru a recompensa şi motiva progresele şi
participarea lor, se organizează întâlniri festive.
Acest tip de activitate poate fi folosit pentru diferite categorii de copii şi tineri, inclusiv
pentru cei cu dizabilităţi. Beneficiile sunt date de modul de organizare şi desfăşurare, de
adaptarea activităţilor în funcţie de preferinţele, interesele, şi capacitatea şi ritmul
fiecărui copil sau tânăr participant. Este important ca cei implicaţi să se simtă valorizaţi
şi utili. Cu o atitudine potrivită, de încurajare şi apreciere se obţin şi rezultate pe măsură,
devenind o experientţă de achiziţie a unor noi deprinderi de muncă şi de învăţare a
respectului faţă de rezultatele muncii proprii, de creştere a încrederii în sine, de
extindere a sferei de comunicare şi de interacţiune în grup.

t
organizarea unei campanii publice pro diversitate și nondiscriminare la locul
de muncă, pentru accesibilizarea spațiului fizic al companiei, crearea locurilor
de muncă adaptate și al unor departamente de responsabilitate socială în
cadrul companiilor, care să se ocupe de realizarea strategiilor pentru
implicarea companiei în rezolvarea problemelor sociale ale comunității, în
dezvoltarea societății civile.
Beneficiari – Beneficiari direcți: 30 de reprezentanți ai administrației publice locale, ai
companiilor private, ai ONG-urilor, mass-media și societatea civilă din județul Galați.
Parteneri - Trust For Civil Society in Central Eastern Europe, APH Sporting Club Galați ,
SC Social Trade Galați, SC Sfinx SRL, Episcopia Dunării de Jos, Banca Română de
Dezvoltare.
Rezultatele proiectului - Proiectul a constituit un demers inovator, propunând o
abordare de facilitare a incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități. Pentru a pune în
practică o politică a diversității și nondiscriminării la locul de muncă pentru persoanele
cu dizabilități care să producă schimbări atât la nivelul mentalității comunității, cât și în
strategiile și politica companiilor private, a fost organizată și implementată campania de
advocacy cu următoarele componente: întâlniri, chestionare, realizare studiu,
seminarii, dezbateri publice, organizarea și realizarea rețelei, training, creare site al
rețelei, organizare Bursa locurilor de muncă.

PREZENTARE:
n
Prezentarea proiectului ”Investim în viitor” – Laura Dediu, Kinetoterapeut,

Asociația persoanelor cu handicap Sporting Club Galați
REZUMAT:

PREZENTARE:
n
www.jobdirect.ro – Anca Prisacaru, asistent social Fundația ”Alături de Voi”

România
Proiectul ”Investim în viitor” a fost derulat de către Asociația persoanelor cu handicap
Sporting Club Galați în perioada martie – octombrie 2007, prin finanțare acordată de
Trust For Civil Society in Central & Eastern Europe.
Scopul proiectului: dezvoltarea unui parteneriat real public – privat la nivelul
județului Galați pentru elaborarea și practicarea unei politici a diversității, egalității și
nondiscriminării pe piața muncii și la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilități,
atât în structurile administrației publice cât și în companiile private.
Activităţi desfășurate:
t
organizarea de seminarii/dezbateri publice cu reprezentanți ai companiilor
private;

REZUMAT:
Conform statisticilor naționale și a agențiilor de dezvoltare regională, în România există
în continuare probleme legate de inserția pe piața muncii a persoanelor cu handicap,
persoane care nu pot să aibă șanse reale de a urma o carieră profesională fără sprijinul
comunităților din care provin. Lipsa de pregătire pentru căutarea și găsirea unui loc de
muncă, pentru identificarea valențelor profesionale, pentru realizarea unui CV și
pregătirea eficientă a unui interviu dar mai ales lipsa unei formări confirmate și
certificate pentru anumite domenii sunt factori care reduc șansele acestor persoane de
a-și găsi un loc de muncă. La acestea se adaugă și faptul că autoritățile nu promovează
față de angajatori beneficiile sociale ale incadrării în muncă a persoanelor cu handicap
iar angajatorii nu manifestă interes pentru utilizarea acestei forțe de muncă.
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Pentru a veni în sprijnul persoanelor cu handicap Fundația „Alături de Voi” România în
parteneriat cu Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Fundația COTE și Fundația Star of
Hope România, a derulat în perioada decembrie 2008 – octombrie 2009 proiectul „E
timpul pentru o schimbare!”, proiect ce a avut ca scop integrarea socio-profesională a
persoanelor cu handicap.
Prin acest proiect am dorit să reafirmăm ideea că indiferent de situația economică,
persoanele cu dizabilități sunt o resursă umană importantă care trebuie valorizată. În
acest sens a fost creat site-ul www.jobdirect.ro – primul site cu locuri de muncă pentru
persoanele cu dizabilități. Site-ul conține importante resurse informative menite să
sprijine angajatorul și viitorul angajat în ideea viitoarei colaborări.

SESIUNEA 2
Politici sociale de asistenţă a persoanelor cu
dizabilităţi în UE, România şi Republica Moldova
PREZENTARE:
n
Situație comparativă în domeniul economiei sociale UE-România – Angela

Achiței, Președinte Executiv ADV România

REZUMAT:
Dezvoltarea economiei sociale începe să devină o prioritate și pentru România odată cu
adoptarea rezoluției Parlamentului European 2008/2259 prin care economia socială
devine un obiectiv strategic de dezvoltare la nivel comunitar pentru următoarea
perioadă. În strategia de dezvoltare a României pe perioada 2007-2013, economia
socială ocupă un rol foarte important, fiind unul dintre motoarele dezvoltării pentru
atingerea obiectivelor angajate față de comunitatea europeană. Datorită crizei
economice prin care trecem, dezvoltarea economiei sociale a pierdut din importanță,
însă aceasta va redeveni o prioritate odată cu relansarea economică.
Deja există mai multe proiecte finanțate din FSE prin POSDRU prin care se încearcă
definirea conceptului de economie socială și implicarea cât mai multor factori de decizie
în acest proces. Patronatele au început să înțeleagă importanța economiei sociale și din
ce în ce mai multe companii caută să achiziționeze produse și servicii realizate în entități
ale economiei sociale.
Unde ne poziționăm în prezent, care sunt dificultățile și provocările în dezvoltarea
economiei sociale în România și cum funcționează aceste lucruri în alte țări din Uniunea
Europeană…, întrebări la care vom afla răspunsuri participând la această prezentare.

PREZENTARE:
n
Experienţa şi misiunea FOND în România – Valentin Burada, Vicepreşedinte

platforma FOND

REZUMAT:
Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din Romania - FOND
reprezintă 40 de organizaţii interesate să devină din ce în ce mai active în domeniul

19

cooperării internaţionale şi a ajutorului umanitar. În acest context, Federaţia îşi propune
să promoveze valorile cooperării internaţionale pentru dezvoltare în România şi să
dezvolte în acelaşi timp capacitatea ONG - urilor din ţara noastră de a se implica în acest
domeniu şi să creeze cadrul pentru un parteneriat şi dialog cu actorii naţionali
guvernamentali şi europeni.

FOND sprijină dezvoltarea organizaţiilor membre în domeniul asistenţei externe pentru
dezvoltare printr-o informare periodică (asupra posibilităţilor de finanţare, participare la
evenimente relevante, posibilităţi de parteneriat, studii şi articole pe dezvoltare),
creştere a capacităţii locale (organizare de seminarii /training-uri pentru membri
FOND), advocacy la nivel naţional şi internaţional (susţinerea poziţiei organizaţiilor
membre în raport cu autorităţile centrale şi instituţiilor europene prin CONCORD),
crearea unui network la nivelul federației între organizaţiile membre (încurajarea
comunicării între membri).
În ceea ce priveşte poziţia platformei, ca şi actor relevant în domeniul cooperării pentru
dezvoltare, Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale este recunoscută ca şi partener
al Guvernului României (conform H.G.Nr.747/2007 - Cap.V, punctul 6) în eforturile de
dezvoltare a politicii naţionale de asistenţă pentru dezvoltare. De asemenea, FOND este
membru observator în CONCORD (Confederaţia Europeană a ONG-urilor pentru Ajutor
Umanitar şi Dezvoltare) şi reprezentant GCAP (Global Call to Action Against Poverty) în
România.
PREZENTARE:
n
Situația copiilor cu dizabilități în instituțiile de tip rezidențial din Republica

Moldova – Tamara Fornea, Expert în cadrul Asociației pentru promovarea
asistenței sociale în R. Moldova

REZUMAT:
Incluziunea socială a copiilor cu dizabilităţi devine un subiect tot mai actual pentru
politicile sociale din Republica Moldova. Copilul cu nevoi speciale din Republica Moldova
constituie circa 8% din numărul total al persoanelor cu dizabilităţi. Prezenţa
multitudinilor de probleme a copiilor cu dizabilităţi este determinată de lipsa serviciului
de intervenţie timpurie pentru copii în scopul prevenirii dizabilităţii şi oferirea suportului
familiei unde creşte un copil cu dizabilitate. Totodată evidenţiem dezvoltarea

insuficientă a sistemului de incluziune socio- educaţională.
Accesul limitat la educaţie a copiilor cu dizabilităţii este determinat de lipsa programelor
educaţionale cu caracter incluziv, atât în ciclul preşcolar, cât şi în cel şcolar, care nu
corespunde necesităţilor pentru asigurarea unei incluziuni sociale a copilului cu nevoi
speciale. În acest moment, şcoala de cultură generală nu este pregătită pentru
instruirea copiilor CES, ceea ce determină aplicarea preponderentă a formei
rezidenţiale de protecţie socială a copiilor cu dizabilităţi.
Actualmente, în sistemul învăţământului special din Republica Moldova activează 11
instituţii preşcolare speciale pentru copii cu dizabilităţi fizice, senzoriale, mintale cu un
număr de 1100 copii şi 37 instituţii speciale pentru copii cu dizabilităţi, cu un număr de
5500 copii. În instituţiile de îngrijire a copilului cu cerinţe educative speciale
subordonate Ministerului Educaţiei şi Tineretului sunt plasaţi 4000 copii, dintre care 6%
cu deficienţe de văz, 9,6% cu deficienţe de auz, 7% cu deficienţe locomotorii. Ponderea
cea mai mare o au copiii plasaţi în şcolile – internat auxiliare (circa 2991 de copii).
Majoritatea copiilor (90,37%) sunt plasaţi temporar, 3,96% copii deţin statutul de
orfan, 5,46% abandonaţi. Analiza datelor cu privire la mediul din care provine copilul
instituţionalizat evidenţiază faptul că majoritatea copiilor plasaţi în instituţii (91,29%
cazuri), vin din mediul familial şi doar 8,71% cazuri din alte medii sociale. Cauzele
principale ale plasării copiilor în instituţiile auxiliare sunt nevoile educaţionale speciale
provocate de dizabilitatea mintală. De asemenea dificultăţile materiale cu care se
confruntă familiile acestor copii determină circa 80% din părinţi să îşi instituţionalizeze
copiii în şcolile auxiliare.
Fragmentarea sistemului de protecţie a copilului nu facilitează dezvoltarea serviciului de
reintegrare familială a copiilor din instituţiile rezidenţiale şi a serviciilor alternative.
Deci, este necesară o abordare multidimensională şi pluridisciplinară a copilului, prin
stabilirea unui diagnostic calificat, cât şi oferirea unui suport psihologic,
psihopedagogic, educativ adecvat copilului CES şi familiei acestuia. În acest context,
doar prin crearea serviciilor de educaţie, de terapie, recuperare şi asistenţă socială
pentru copiii cu dizabilităţi, prin promovarea programelor sociale pe termen lung, a
mecanismului de procurare a serviciilor sociale de la organizaţiile neguvernamentale şi
sectorul privat se va asigura satisfacerea nevoilor specifice socio-educaţionale ale
copiilor cu dizabilităţi la nivel comunitar.

PREZENTARE:
n
Discriminarea persoanelor cu dizabilităţi în România – percepţii şi atitudini –

Manuela Iftimoaei, Director Programe Fundaţia ”Alături de Voi” România
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REZUMAT:
Conform sondajului național realizat în august 2009 de către INSOMAR, rezultatele
arată următoarele:
t
Percepția dominantă a populației cu privire la grupurile cele mai discriminate
din România vizează persoanele infectate cu HIV/bolnave SIDA, minoritățile
sexuale și persoanele cu handicap (fizic sau psihic). Referitor la aceste
grupuri sociale, peste 50% dintre respondenți consideră că sunt ”foarte mult”
sau ”destul de mult” discriminate;
t
Peste 45% din populația intervievată declară că s-ar simți inconfortabil dacă
s-ar afla în preajma unei persoane infectate cu HIV/bolnave de SIDA în timp
ce 17,4% declară același lucru față de persoanele cu dizabilități fizice/psihice;
t
Peste 65% din populație declară că nu se simte datoare să ajute persoane cu
dizabilități sau handicap fizic, aceasta fiind dovada unei slabe internalizări sau
unei atitudini pro-sociale și de solidaritate socială;
t
44% dintre respondenți evocă milă/compasiune față de persoanele cu
dizabilități când sunt rugate să menționeze primul gând care le vine în minte
legat de acestea, 11% boală și 7% greutăți/suferință. Doar 2% dintre
respondenți au asociat ideea de normalitate cu această categorie de
persoane. În esență, tocmai această sintagmă ar trebui să definească
abordarea persoanelor cu dizabilități.

PREZENTARE:
n
Elaborarea și perfecționarea cadrului legislativ-normativ de asistență socială –

Victoria Botnaru, Consultant Direcția de Asistență Socială a Ministerului
Protecției Sociale Sociale, Familiei și Copilului

REZUMAT:
În vederea reformării şi eficientizării sistemului de servicii sociale şi sporirii accesului şi
calităţii acestuia, la 31 decembrie 2008, prin Hotărârea Guvernului nr. 1512 a fost
aprobat Programul Naţional privind crearea sistemului integrat de servicii sociale pe anii
2008 - 2012.
Scopul prezentului program este de a îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor în
dificultate, inclusiv a persoanelor vârstnice. Acesta intenţionează să extindă rapid

serviciile sociale comunitare şi specializate şi să asigure eficienţa şi eficacitatea
serviciilor sociale cu specializare înaltă. Combinând măsurile de prevenire şi reabilitare,
precum şi soluţionând cazurile la nivel comunitar înainte ca ele să se agraveze (iar
soluţionarea lor să devină mai costisitoare), sistemul va deveni mai eficient din punct de
vedere al costurilor, va acoperi pe toţi cei care au nevoie de sprijin social şi va avea un
impact pozitiv asupra calităţii vieţii persoanelor aflate în situaţii de risc.
Obiectivele Programului Naţional privind crearea sistemului integrat de servicii sociale
pe anii 2008 – 2012:
I. Asigurarea calităţii şi eficienţei sistemului integrat de servicii sociale;
II. Dezvoltarea, consolidarea şi integrarea serviciilor sociale orientate spre grupurile de
persoane în dificultate;
III.Monitorizarea activităţii reţelei de servicii sociale şi acordarea asistenţei
metodologice în vederea dezvoltării serviciilor sociale alternative la nivel comunitar, în
colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale şi reprezentanţii societăţii civile.
Recent, Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului în parteneriat cu Fondul de
Investiţii Sociale din Moldova (FISM) a lansat concursul de selectare a raioanelor pentru
implementarea Programului „Dezvoltarea sistemului integrat de servicii sociale la nivel
de comunitate şi raion”, care are drept scop consolidarea capacităţilor administraţiei
publice locale şi centrale în dezvoltarea unei reţele coordonate de servicii integrate de
asistenţă socială la nivel de raion în parteneriat cu societatea civilă.
PREZENTARE:
n
Probleme privind asigurarea accesului la servicii sociale pentru copiii cu

dizabilități din mun. Chișinău – Maria Strechie, dr. conf. consultant UNICEF
Republica Moldova

REZUMAT:
Ultimul deceniu în Republica Moldova este marcat de reforma sistemului de protecţie a
copilului, care a realizat unele succese în acest domeniu. Finanţatorii internaţionali şi
ONG-urile au oferit sprijin semnificativ Guvernului pentru elaborarea şi implementarea
programelor de asistenţă socială şi de servicii specializate bazate pe comunitate şi pe
familii pentru protejarea celor mai săraci şi celor mai vulnerabili membri ai societăţii.
Copilul cu dizabilităţi prezintă un complex de nevoi şi condiţii de viaţă strâns
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SESIUNEA 3
Modele de bună practică în integrarea socioprofesională a persoanelor cu dizabilităţi
interconectate, deci suportul strict sectorial adresat unei probleme specifice, tinde să fie
slab eficient, chiar contraproductiv.
În Republica Moldova numărul total al persoanelor cu dizabilităţi a constituit 173.027
persoane în 2008, dintre care 13.943 copii (circa 14% sunt din mun. Chişinău).
Municipiul Chişinău este cea mai populată localitate, aici locuiesc 22% din populaţia
ţării, dar până în prezent numărul de servicii moderne de reabilitare pentru copiii cu
dizabilităţi şi familiile acestora este foarte slab dezvoltat.
Referitor la calitatea serviciilor sociale adresate copiilor cu dizabilităţi se constată unele
probleme, dintre care evidenţiem în special următoarele:
t
serviciile sociale nu sunt prestate în baza evaluării nevoilor individuale şi
comunitare;
t
sistemul actual se bazează mai mult pe servicii de intervenţie, decât pe servicii
de prevenire, ceea ce permite agravarea cazurilor, iar soluţionarea lor devine
imposibilă la nivel comunitar, cazurile fiind referite la servicii de asistenţă
specializată, care sunt foarte costisitoare. Intervenţia întârziată provoacă
efecte negative atât asupra beneficiarului şi familiei lui, cât şi asupra
comunităţii în ansamblu;
t
nu există un cadru operaţional comprehensiv pentru prestarea serviciilor
sociale;
t
distribuirea resurselor financiare şi umane este ineficientă.

Totodată, evidenţiem că protecţia socială a copiilor cu dizabilităţi este reglementată de
numeroase legi şi regulamente. Cu toate acestea, nu toate tipurile de servicii sociale
sunt acoperite de cadrul legal (de exempu, îngrijirea de tip respiro etc.). O parte din
legislaţia existentă este formală şi declarativă şi nu dispune de mecanisme adecvate
pentru implementarea şi monitorizarea prevederilor sale. În special, adesea nu există
acoperire financiară deplină pentru realizarea obiectivelor stabilite, iar stimularea
parteneriatului între stat şi societatea civilă este insuficientă. Cadrul instituţional
existent nu dispune de suficiente resurse şi capacităţi pentru a îndeplini unele funcţii
operaţionale de bază, precum monitorizarea (inclusiv evidenţa completă a serviciilor
sociale şi a numărului de beneficiari), evaluarea impactului, inspecţia, acreditarea şi
formarea continuă a personalului angajat în sistemul de asistenţă socială. Au fost
elaborate şi aprobate standarde de calitate doar pentru unele tipuri de servicii sociale
prestate în cadrul Centrului de zi şi Centrului de plasament pentru copii cu dizabilităţi,
dar este necesar de dezvoltat în continuare legislaţia secundară şi de elaborat
mecanisme eficiente de implementare a acesteia.

PREZENTARE:
n
Contribuțiile societății civile din Republica Moldova la incluziunea socială a

persoanelor cu dizabilități – conf. dr. Nicolae Sali, Decan Facultatea de
Psihologie și Asistență Socială, ULIM R. Moldova

REZUMAT:
Una dintre preocupările fundamentale ale societăţii civile din Republica Moldova, în
condiţiile tranziţiei, o constituie sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi, acoperirea
nevoilor materiale şi spirituale ale acestora, asigurarea dreptului la muncă şi
promovare, la educaţie şi la cultură, la îngrijirea sănătăţii, la asigurări sociale, la
promovarea consecventă a unui sistem de ajutorare. Importat este faptul că, în
condiţiile actuale, societatea civilă se activizează, se implică, intervine, solicită, oferă,
mediază, evaluează, contestă, acceptă sau îşi manifestă refuzul ori de câte ori este vizat
interesul persoanelor cu dizabilităţi.
Printre contribuţiile societăţii civile la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi
menţionăm:
t
Ratificarea şi implementarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor
cu dizabilităţi;
t
Implementarea Planului de Acţiuni al Consiliului Europei cu privire la
dizabilitate (2006 – 2015);
t
Elaborarea sau modificarea legislaţiei în vigoare, privind drepturile
persoanelor cu dizabilităţi, conform standardelor europene;
t
Schimbarea metodologiei de evaluare a dizabilităţii şi încurajarea incluziunii
sociale şi participării active în viaţa societăţii a persoanelor cu dizabilităţi;
t
Promovarea politicilor de incluziune în câmpul muncii sau a altor activităţi
ocupaţionale pentru persoanele cu dizabilităţi;
t
Dezvoltarea serviciilor de suport (serviciul de asistenţă personală) pentru
persoanele cu dizabilităţi.
În acest context, societăţii civile îi revine un rol primordial în promovarea şi dezvoltarea
politicilor de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi;

25

PREZENTARE:
n
Experiența Fundației Serviciilor Sociale Bethany în derularea de proiecte

pentru copilul cu nevoi speciale - Diana Păiuș, Director zonal Fundația
Serviciilor Sociale Bethany Iași
REZUMAT:
Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany, organizaţie neguvernamentală, urmăreşte
îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor dezavantajate, în special a copiilor şi a
familiilor, oferind servicii sociale şi promovând practici profesioniste în asistenţa socială.
Fundaţia Bethany şi-a început activitatea în anul 1991, dezvoltând proiecte în domeniile
educaţional, social, de dezvoltare a comunităţii locale şi a voluntariatului. În prezent
Fundaţia Bethany este acreditată să ofere servicii de asistenţă maternală pentru copii
cu nevoi speciale şi servicii de prevenire a separării copiilor de familia biologică sau
extinsă.

speciale în Serviciul de prevenire a separării copilului de familia de origine
din anul 2003. În anul 2009, specialiştii Fundaţiei Bethany – asistenţi sociali
şi psihologi - au lucrat cu 50 de copii cu handicap şi 43 de familii, oferind
următoarele tipuri de servicii: servicii de consiliere individuală şi de grup
pentru copii şi părinţi; sprijin material în cadrul programului Sponsorship
(medicamente de urgenţă, mobilă, aparatură medicală de recuperare,
îmbrăcăminte, rechizite, alimente, produse de igienă); grupuri suport
lunare; sesiuni de informare în cadrul proiectului „Şcoala părinţilor pentru
copii cu nevoi speciale”; suport şi îndrumare pentru familii în întocmirea
actelor medicale şi civile; sprijin pentru copiii cu nevoi speciale la efectuarea
temelor din partea voluntarilor Fundaţiei Bethany; evenimente speciale,
activităţi de respite-care şi de socializare cu copiii cu nevoi speciale: „Ziua
copilului cu nevoi speciale”, Săptămâna Naţională a Voluntariatului,
„Împreună de ziua copilului”.
PREZENTARE:
n
Managementul serviciil de recuperare a deficienţelor mintale - Tatiana

Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany derulează proiecte în domeniul protecţiei copilului,
în special a copilului cu nevoi speciale. Proiectele şi acţiunile fundaţiei sunt orientate
către îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor cu dizabilităţi şi către promovarea în rândul
părinţilor de modele de bună creştere şi îngrijire în vederea prevenirii abandonului
acestei categorii vulnerabile.

t
Serviciul de asistenţă maternală pentru copii cu nevoi speciale este
derulat de Fundaţia Bethany din anul 2000 şi are ca obiective: evaluarea
copiilor cu nevoi speciale; asistarea familiei în vederea încadrării într-un grad
de handicap şi orientării şcolare a copiilor; consiliere şi medierea relaţiei cu
asistentul maternal profesionist (AMP) şi membrii familiei AMP;
monitorizarea şi evaluarea activităţii AMP; monitorizarea plasamentului la
AMP şi a implementării planului individualizat de protecţie. În prezent
Fundaţia Bethany lucrează cu 20 de copii cu nevoi speciale aflaţi în
plasament la asistenţii maternali, 18 asistenţi maternali sunt monitorizaţi,
periodic au loc grupuri de suport, activităţi de socializare şi recreaţionale,
evenimente speciale.
t
Serviciul de prevenire a separării copilului de familia biologică sau
extinsă:
Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany instrumentează cazuri de copii cu nevoi

Gribincea, lector Universitatea Liberă Internațională Moldova

REZUMAT:
Reinserţia socială a persoanelor cu deficienţă mintală prezintă o mare importanţă în
contextul actual, devenind un scop al politicilor din ţările Uniunii Europene şi urmărind o
serie de obiective operaţionale: eliminarea barierelor fizice şi psihologice, favorizarea
accesului la educaţie şi formare profesională, sprijinirea integrării pe piaţa muncii,
stimularea şi facilitarea participării la viaţa socială.
Tânărul cu dizabilitate mintală care părăseşte centrul rezidenţial, după terminarea
studiilor profesionale şi după o perioadă mare de instituţionalizare, nu se află doar în
conflict cu mentalitatea comună, ci, de cele mai multe ori, şi cu sine însuşi, cu propria
imagine de sine. În funcţie de tipul şi gradul dizablităţii, există o percepere mai mult sau
mai puţin corectă a atitudinilor oamenilor obişnuiţi faţă de aceştia, cât şi a propriilor
posibilităţi în raport cu standardele sociale. Imaginea de sine este fragilă, tensionată de
frustrări şi decepţii. Cei aflaţi în situaţia de a-şi conştientiza dezavantajul biologic,
psihologic şi social nu găsesc, adesea nici argumente şi nici forţa interioară pentru a
contracara presiunea extraordinară a convingerilor discriminatorii atât de larg
răspândite. Trebuie să se producă mai întâi o reevaluare a reprezentărilor la nivelul
mentalităţii colective simultan cu cea a abordărilor teoretice şi practice de specialitate,
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înainte de a aştepta o îmbunătăţire reală a statutului persoanelor cu dizabilităţi. Cei ce
reprezintă interesele acestora nu sunt ei convinşi de faptul că efortul depus pentru
dobândirea unor drepturi materiale şi asigurarea asistenţei medicale, educaţionale şi
corectiv-recuperatorii de specialitate reprezintă o fază incipientă a procesului de
normalizare a relaţiilor într-o societate responsabilă de soarta tuturor cetăţenilor ei. În
funcţie de tipul de dizabilitate, prerogativele statutului de cetăţean pot fi exercitate atât
în mod direct de către persoana cu dizabilitate, cât şi prin intermediul unor
reprezentanţi legali.
PREZENTARE:
n
Prezentarea programelor desfășurate de Fundația ”Ancora Salvării” - Inga

Smelik, Președinte Fundația ”Ancora Salvării” Iași

REZUMAT:
Activitatea Fundației ”Ancora Salvării” Iași constă în programe de recuperare pentru
persoane cu autism şi/sau alte dizabilități (nevoi speciale). Aceste proiecte se derulează
în mun. Iași și sate din împrejurime, Comuna Strunga – Jud. Iași și în Orașul Bălți –
Republica Moldova.

terapie ocupaţională. Fiecare părinte beneficiază de consiliere în vederea realizării la
domiciliu a unui program de recuperare adaptat fiecărui copil.
Proiecte speciale:
Începând cu luna septembrie 2008 s-au constituit două clase formate din copii cu
autism, efectivul fiecărei clase fiind de 5 elevi. De aceştia se ocupă o echipă
multidisciplinară formată din specialişti de la Şcoala Specială Constantin Păunescu din
Iaşi și de la Fundaţia Ancora Salvării. În acest an şcolar s-a extins numărul grupelor în 5,
cu câte 6 copii. Fundația noastră colaborează și cu diferite asociaţii de părinţi. De
asemenea traducem din olandeză în română, cu acordul autorilor, literatură de
specialitate (lucrări despre autism și învăţământ special). Edităm cărţi, promovăm
materiale video/DVD, cu subtitrare și suntem implicaţi în cursuri de specialitate. Mai
multe informații www.ancorasalvarii.ro – ancorasalvarii@yahoo.com
PREZENTARE:
n
Problemele incluziunii școlare a copiilor cu dizabilități - Svetlana Haraz, prof.

univ. CINPAC R. Moldova

REZUMAT:
Obiective propuse:
1) Stimularea şi sprijinirea copiilor şi tinerilor integraţi în proiectele noastre în vederea
unei dezvoltări care să valorifice întregul lor potenţial;
2) Integrarea socială a acestor copii/tineri şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai;
3) Consilierea şi sprijinirea familiilor copiilor şi tinerilor respectivi.
Activităţi oferite:
t
Activităţi de dezvoltare a abilităţilor şi deprinderilor de autoservire şi integrare
socială/profesională;
t
Activităţi cognitive (poezii, poveşti, matematică, ştiinţa mediului, religie,
calculator etc.);
t
Activităţi creative (lucru manual, muzică, desen, teatru etc.);
t
Activităţi ludice (jocuri, casete audio sau video, excursii, activităţi senzoriale).
Fiecare copil beneficiază de un program adaptat nevoilor şi dorinţelor lui. De asemenea,
sunt oferite următoarele terapii: terapia tulburărilor de limbaj (Comunicare Totală),
terapie specializată pe autism (TEACCH, Give me 5), kinetoterapie, terapie prin joc şi

O lume adecvată pentru copii este cea în care ei au cele mai bune posibilităţi de iniţiere
în viaţă şi cele mai ample oportunităţi de dezvoltare a propriilor capacităţi, ori copilul cu
dizabilităţi este acelaşi copil doar că o funcţie sau mai multe funcţii esenţiale îi sunt
afectate, fapt ce diminuează libertatea sa de manifestare sau activitate.
Incluziunea şcolară şi socială reprezintă în sine şi o expresie a protecţiei drepturilor
copilului: Dreptul copilului la educaţie şi asigurarea exercitării acestui drept în mod
progresiv şi pe baza egalităţii de şanse este promovat de stat prin învăţământul primar
obligatoriu şi gratuit pentru toţi şi prevede asigurarea şanselor egale în pregătirea
şcolară şi dezvoltarea personalităţii la nivelul potenţialului maxim prin: educaţie şi
socializare, respectarea demnităţii umane a copilului, cultivarea respectului pentru
drepturile fundamentale ale omului şi pentru valorile culturale şi naţionale ale copilului
şi ale altora (Convenţia cu privire la Drepturile Copilului. Art. 28).
Este comunitatea gata pentru a accepta în rândurile sale pe cei a căror facultăţi şi
posibilităţi sunt limitate? Membrii comunităţii înţeleg ce înseamnă o societate
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incluzivă?
Incluziunea presupune adaptarea mediului de învăţare astfel încât să fie accesibil unei
game cât mai largi de cerinţe ale elevilor, „să le permită să fie capabili să fie ei înşişi
printre ceilalţi” după principiile: - aprecierea valorii elevilor şi a personalului, restructurarea culturii şi proceselor şcolare astfel încât să răspundă diversităţii elevilor, reducerea obstacolelor din calea educaţiei, - învăţarea din experienţă pentru a
îmbunătăţi şi mai mult accesul şi participarea.
Problemele incluziunii şcolare:
• şcoala generală (cadrele didactice – elevii – părinţii) respinge copiii cu dizabilităţi,
• incapacitatea familiilor de a sprijini copiii cu dizabilităţi pentru depăşirea problemelor
în dezvoltare,
• lipsa mobilizării comunităţii în susţinerea copiilor cu dizabilităţi, -bariere arhitecturale
(lipsa rampelor etc.) etc.
Concluzii şi propuneri:
t
incluziunea şcolară cu succes necesită armonizarea legislaţiei privitor la
serviciile de asistenţă psihopedagogică a copiilor cu dizabilităţi;
t
serviciile educaţionale suplimentare în şcoala generală sunt formele de
asistare a copilului cu dizabilităţi şi necesită dezvoltare;
t
şcoala generală nu este pregătită pentru asistarea pedagogico-educaţională
a copiilor cu dizabilităţi etc.
Copiii au nevoie de foarte multă protecţie. Se spune că modul în care te porţi cu copiii
arată adevărata faţă a omului. Este valabil acest lucru atât pentru persoanele adulte, cât
şi pentru diferite societăţi şi state.

PREZENTARE:
n
”Să nu ne eliminăm reciproc din viață” - Irina-Isabella Savin, prof. dr. ing.

Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași
REZUMAT:
Lucrarea „Să nu ne eliminăm reciproc din viaţă” propune un exemplu de bună
practică pentru promovarea ideii de includere a persoanelor cu dizabilităţi în
comunitatea şcolară.

Este alcătuită din două părţi:
• prima parte conţine informaţii despre incluziunea persoanelor cu dizabilităţi: istoria
incluziunii, cadrul legislativ, personalităţi care au militat în acest domeniu,
documente legislative şi normative internaţionale;
• a doua parte conţine un proiect care propune înfiinţarea unui cerc de creaţie la care
să fie integraţi şi elevii cu dizabilităţi.
Proiectul educaţional „Fantezia şi frumuseţea specifică tinerilor”, urmăreşte
formarea unor competenţe generale, specifice şi individuale ale elevilor, ca de ex. explorarea capacităţii de relaţionare între indivizi, prin diverse strategii şi resurse,
deprinderea de abilităţi pentru realizarea produselor manuale, promovarea lucrului în
echipă, precum şi propuneri de derulare a activităţilor ce vor conduce la schimbarea
concepţiilor vechi şi informarea atât a elevilor, cât şi a cadrelor didactice participante
despre o problematică actuală.

PREZENTARE:
n
Prezentarea programelor desfășurate de către Asociația ”Pentru noi” Bârlad -

Ligia Marin, Președinte Asociația ”Pentru noi” Bârlad

REZUMAT:
Asociaţia „Pentru Noi” s-a înfiinţat în anul 2004 la iniţiativa unui grup de părinţi sprijiniţi
de Fundaţia “Star of Hope “. Scopul Asociaţiei este promovarea şi apărarea drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi, precum şi integrarea socială a acestora.
Asociaţia îşi desfăşoară activitatea într-un apartament cu două camere în incinta
Complexului de servicii Comunitare Bârlad împreună cu Fundaţia “Star of Hope”, care
are angajat un psihopedagog pentru centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi. În
asociaţie sunt înscrişi 32 de părinţi şi 34 de copii cu diferite tipuri de dizabilităţi (cu
vârste cuprinse între 1 an şi 19 ani).
Asociaţia desfăşoară activităţi de informare şi îndrumare a părinţilor care au copii cu
dizabilităţi. Membrii asociaţiei se întâlnesc lunar în şedinţă, se derulează activităţi de
socializare şi educative: în funcţie de nevoile fiecărui copil, voluntarii asociţiei, de
diferite profesii (psiholog, învăţător, profesor de muzică), lucrează sâmbăta cu grupuri
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SESIUNEA 4
Impactul expunerilor publice despre persoana cu
handicap
de copii din asociaţie. Părinţii acestor copii stau în altă cameră, unde discută despre
nevoile fiecăruia şi astfel se împărtăşesc experienţe care ajută foarte mult pe cei care
abia descoperă ca au un copil cu dizabilităţi. Se organizează evenimente (8 Martie,
Paştele, 1 Iunie, 3 Decembrie, Moş Crăciun, serbarea zilelor de naştere ale copiilor,
trimestrial), excursii şi ieşiri în aer liber. Asociaţia colaborează cu alte ONG-uri, şcoli şi
grădiniţe la diferite evenimente, dar şi cu instituţii de presă şi televiziune.
Asociaţia se autofinanţează din cotizaţii lunare ale membrilor, donaţia de 2%,
sponsorizări diverse (ex. Împreună cu dl. Pictor Nelu Gradeanu, Clubul doamnelor
bârlădene, postul de televiziune Media Tv, a organizat o expoziţie de pictură cu vânzare,
iar 10% din banii obţinuţi au fost donaţi asociaţiei, bani cu care mai mulţi părinţi au fost
sprijiniţi financiar pentru a merge la diferite clinici din ţară cu copii lor).

PREZENTARE:

<
Capcanele minții și clișee în dialogul privind incluziunea socială - Mihaela
Munteanu, coordonator PR România și reporter Studioul Regional Radio Iași

REZUMAT:
”Persoana cu handicap este persoana cu o deficienţă fizică”; ”cei cu handicap nu pot
face mare lucru”; ”eu nu pot lucra cu cineva care are handicap”...sunt bariere între noi şi
o lumea din care fac parte oameni harnici sau leneşi, cu handicap sau fără...
Categorisirea după criterii aleatorii, subiective, ne face să tragem linii de demarcaţie, să
aplicăm propria matrice peste existenţele altora.
De unde vin toate acestea?
Poate plătim preţul imaginaţiei – creăm proiecţii şi ajungem să le credem substitut
pentru realitate; poate plătim preţul îngustimii vederii – dacă în raza noastră vizuală nu
apar anumite realităţi, ele nu există; sau poate că pur şi simplu plătim tribut lipsei
capacităţilor de a iubi, de a accepta, de a vedea.
Oricum ar fi, ceea ce pentru noi ar fi plata simbolică a unei incapacităţi de reacţie
firească, este pentru persoana cu handicap atât un factor care îi influenţează major
existenţa personală şi profesională, cât şi dovada faptului că manifestăm clar şi noi
deţinerea unui grav handicap relaţional.

PREZENTARE:

<
Radio Moldova: impact sau impas - Galina Alcaz-Jalencu, Redactor-

prezentator Compania Publică Teleradio Moldova
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REZUMAT:
Postul de radio public „Radio Moldova” este un post de radio din Republica Moldova
cu o acoperire naţională. În cadrul emisiunilor radiofonice ale acestuia sunt abordate
diverse tematici.
În acest context menţionăm că, în opinia noastră, tematicii de sănătate i se acordă o
insuficientă atenţie. În grila emisiunilor cu tematică de sănătate a radioului public se
enumeră secvenţele realizate în blocul de ştiri informative, precum şi o singură
emisiune tematică săptămânală „Medicina pentru toţi” cu o durată de 35 minute.
Considerăm că 35 minute pe săptămână, nu este un timp de emisie suficient pentru
acest gen de emisiuni. Este necesar ca un post de radio public să acorde mai mult timp
de emisie pentru tematica de sănătate.
Multitudinea şi diversitatea problemelor de sănătate cu greu pot fi încorporate într-un
timp de emisie atât de scurt. Cu atât mai mult cu cât emisiunea „Medicina pentru toţi” îşi
propune să valorifice informaţional multiple subiecte din domeniu - medicină internă,
chirurgie, medicină legală, dreptul cetăţeanului la asistenţă medicală, în special al
persoanelor cu dizabilităţi, dreptul cadrelor medicale la muncă şi la o remunerare
decentă etc. În cadrul emisiunii se accentuează, în special, problematica depistării
precoce şi profilaxia maladiilor în fazele incipiente, respectarea unui mod sănătos de
viaţă.

Convingerile apar ca interpretări ale unor situaţii din trecutul nostru cu impact
emoţional puternic. Reţinem concluzia unui fapt de viaţă, apoi uităm că e doar o
interpretare: îi dăm valoare de adevară incontestabil, deşi e doar o generalizare
personală. Apoi căutăm dovezi şi ni le însuşim puternic, până devin credinţe:
adevărate revendicări ale cunoaşterii, realităţi personale, aserţiuni ce implică
voinţă şi dedicare.
Valorile reflectă convingerile şi credinţele noastre despre tot: viaţă, divinitate,
muncă, sănătate etc. Gândim, simţim, ne comportăm în funcţie de valorile
proprii. Schimbările comportamentale se obţin prin modificarea valorilor.
Valorile aparţin lumii gândului. Se manifestă în plan comportamental ca nişte
drivers, ca un sistem de comandă, ca un ADN informaţional propriu, unic.
Cunoscându-ne sistemul de valori, putem da vieţii direcţia pe care o dorim, căci
ştim unde suntem ca individ/organizaţie, în ce mediu organizaţional/social ne
dezvoltăm, ce schimbări ar trebui etc.
Modelul Clark C. Graves explică plastic evoluţia valorilor omenirii ca pe o spirală
dinamică. Fiecare epocă are ataşată o culoare şi se referă la valorile dominante.
Modelul este util privit prin prisma permisivităţii incluziunii.

Veridicitatea celor expuse mai sus reiese şi din feedback-ul permanent cu ascultătorii
postului de radio public, care manifestă un interes sporit faţă de temele abordate în
cadrul emisiunilor.

EVOLUŢIA VALORILOR

PREZENTARE:

1. Epoca de piatră, CENUŞIE: instincte de supravieţuire primare, strategiile
animalelor.

Centrul de Instruire în Comunicare și Educaţie pentru Resurse Optime Iaşi

2. VIOLET. Asocierea în familii, clanuri aduce siguranţă: dezvoltarea tribală.
Abordare egalitaristă, elemente de organizare socială, gândire simbolică, credinţa în
puteri supranaturale.

REZUMAT:

3. ROŞU: Individualism, autoritarism. Marele EU decide pentru ceilalţi, are
drepturi asupra lor. Impulsiv, egocentric, puternic, nu-l interesează restul lumii.
Acţiune, dominare, control.

Unul dintre lucrurile esenţiale care ne deosebeşte pe unii de alţii, ca
indivizi/organizaţii/comunităţi este sistemul propriu de convingeri. Convingerile pot fi
limitatoare/potenţatoare. Din pricina lor suntem eroi sau victime, avem succes sau
eşec.

4. ALBASTRU: Goana după putere şi luptă aduc violenţă la scară mare şi haosul
şi anarhia ajung de nesuportat aici, jos. Lumea priveşte în sus. Un principiu organizator

<
Valoarea valorilor în incluziunea socială - Doina Filipescu și Alexandra Bejan,
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SESIUNEA 5
Programe de integrare socială adresate tinerilor
superior individului/grupului: ascultare, lege şi ordine. Egalitate. Motivaţii spirituale,
morale.
5. PORTOCALIU: Ordinea absolută devine opresivă iar recompensele din “viaţa de
dincolo” îşi pierd atracţia: Un nou val de individualişti au provocat autorităţile să creeze
abundenţa unei “vieţi bune” aici şi acum. Un Ego puternic. Orientare personală
antreprenorială. Motivaţii economice. Competitivitate, productivitate, bani. Planeta nu
contează. Acumularea e importantă!
6. VERDE: Materialismul a eşuat în aducerea fericirii, oamenii s-au însingurat.
Planeta e aproape distrusă. Căutăm valoarea comunităţii şi a dezvoltării personale,
egalitatea, atenţia pentru mediu. Motivaţii noi: contact uman şi contribuţie, învăţare de
la alţii, semnificaţie, sentimente umane, spirit, misiune personală mai înaltă.
7. GALBEN. Gândire globală, holistică. Sisteme complexe, joaca cu ideile.
Schimbare, incertitudine. Bani direcţionaţi spre acţiuni de binefacere întru salvarea
planetei, pentru aspecte globale. Maşină ecologică. Utilitate, independenţă,
cunoaştere.
8.TURCOISE: Amprenta întregului. Gândire la scară planetară. Planeta e un singur
întreg, cu indivizii săi - un sat global. Propagă un individualism colectiv care să
servească tot ce trăieşte. Integrarea fizicul-spirit. Comunitate globală, forţa vieţii,
conştientizare.
INCLUZIUNEA SOCIALĂ
Cunoştinţele de mai sus ne răspund la întrebarea „Ce nivel de valori sporeşte şansa
unei persoane cu dizabilităţi de a fi integrată?” Organizaţii/state/persoane
aparţinând oricărui nivel de valori dedicat întregului, comunităţii, întrajutorării şi unui
scop mai înalt sunt incluzive.
Lucrarea explicitează tipul de lideri de organizaţii/comunităţi ce promovează valori
incluzive, astfel încât succesul asociaţiilor şi persoanelor cu dizabilităţi să fie previzibil.
Bibliografie: http://www.spiraldynamics.org/Graves/colors.htm

PREZENTARE:

<
Capcanele Terapia dansului - Georgeta Fîntînaru, masterand Facultatea de
Psihologie și Științele Educației, Univ. ”Babeș-Bolyai” Cluj Napoca

REZUMAT:
Vă întreb de câte ori visurile voastre nu v-au apărut în minte şi v-au inundat trăirile?
De câte ori nu aţi dorit să mergeţi pe drumul împlinirii şi de fapt aţi ales calea
neîmplinirii? V-aţi întrebat vreodată câtă energie consumaţi în lupta cu idealurile proprii
şi cât aţi consuma prin neîmplinirea lor? Ei bine, e aceeaşi cantitate de energie, numai
că diferenţa dintre ele se reduce la valenţa trăirii psihice şi emoţionale pe care fiecare o
foloseşte într-un anume fel; dacă în lupta pentru împlinirea unui vis culegem roadele
bune, în sensul dezvoltării noastre personale optime, în lupta neîmplinirilor în viaţă
sădim roadele complexelor, a neîncrederii în forţele proprii, a neacceptării noastre.
Trăim într-o lume încărcată de simboluri în care fiecare din noi dăm un sens
experienţelor trăite, tocmai pentru a atribui un înţeles propriei noastre vieţi, ce poate
îmbrăca haina unei poveşti personale. De asemenea, lumea în care ne aflăm presupune
o continuă raportare la mediul social în care ne sunt stabilite graniţele dintre normalitate
şi anormalitate, dintre ceea ce e permis şi ceea ce e tabu.
Un mod de a ne înţelege şi de a clădi un pod între lumea noastră şi ceilalţi e tehnica
dansului, ca şi metodă terapeutică. Privită din acestă perspectivă, terapia dansului vine
să aducă un surplus de cunoaştere a propriei noastre persoane, să exploreze universul
nostru încărcat de potenţial, dar care, purtând amprenta unei anume dizabilităţi ne-a
poziţionat mai degrabă pe baricada suferinţei, transformând-o într-o desăvârşită artă a
durerii, lăsând în umbră zestrea noastră interioară ce ar fi putut fi un condei al
comprehensiunii propriei lumi şi celei exterioare.
Dansul presupune o relaţionare la trei niveluri: o relaționare cu mine însămi, cu celălalt
şi cu lumea / grupul în care persoana se află. Acest lucru evidenţiază trei ipostaze ale
trăirilor fiecăruia, cu mine însămi, care presupune o viaţă solitară, cu celălalt / ceilalţi,
reflectată prin apartenența la un grup şi mini-grupul raportat la alţii.
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De ce terapia dansului îşi adjudecă rolul important în psihoterapie ? Un prim aspect
ar fi acela al depăşirii complexelor pe care mulţi dintre noi le-am dezvoltat pe parcursul
dezvoltării noastre ontogenetice în urma unei dizabilităţi, fie ea fizică sau psihoafectivă; un al doilea aspect ar fi, al construirii unei poveşti prin care putem să ne
înţelegem, să transmitem anumite informaţii prin universul codificat al dansului,
aducând un surplus de cunoaştere personală şi interpersonală şi astfel să ne putem
raporta la noi şi la lumea în care trăim.
Cele mai importante funcţii ale terapiei prin povestea dansului sunt :

4.
Goleman, Daniel, (2008) – Inteligenţa Emoţională. Editura Curtea Veche,
Bucureşti.
5.
Jung, Carl, Gustav, (1994) - Puterea Sufletului. Antologie, vol I & II. Editura
Anima, Bucureşti.
PREZENTARE:
<
Centrul Prietenos Tinerilor ”Salve” – promotorul educatiei pentru sanatate –

Ecaterina Sorocan, Medic Centrul Prietenos Tinerilor ”Salve”.
t
Căutarea transderivaţională, adică crearea unei punţi între lumea metaforică
a dansului şi universul individual;
REZUMAT:
t
Funcţia de mediere, care permite crearea unei realităţi terapeutice care se
interpune între client şi terapeut sau persoană şi celălalt/ceilalţi;
t
Funcţia de “oglindă”, ce favorizează distanţarea persoanei de propriul
conflict/problemă, adică externalizarea sa;
t
Funcţia de model, povestea redată prin dans poate etala soluţii la problema
fiecăruia, soluţii ce pot fi încercate în confruntările noastre problematice;
t
Funcţia de resemnificare, prin dans se transmite o poveste încărcată de
simboluri, care poate schimba perspectivele şi cadrele de referinţă, dând
astfel o nouă semnificaţie la problemele noastre (Dafinoiu, I., 2000, p. 54).

Dansul poate fi oglinda sufletului nostru, prin el ne exprimăm şi comunicăm cu ceialalţi,
construim o imagine a lumii pe care să o vedem dintr-o nouă perspectivă, decât cea a
dezavantajelor dizabilităţii, una mai productivă pentru fiecare din noi.

Bibliografie:

1.
Benjamin, Adam, (2003) - Making an Entrance. Theory and Practice for
Disabled and Non-Disabled Dancers. Routledge -Tayler & Francis Group, London and
New York.
2.
Dafinoiu, Ion, (2000) - Elemente de psihoterapie integrativă. Editura Polirom,
Iaşi.
3.
Goleman, Daniel, (2005) – Emoţiile distructive. Dialog ştiinţific cu Dalai
Lama. Editura Curtea Veche, Bucureşti.

Centru Prietenos Tinerilor “Salve!” este un promotor al educaţiei pentru sănătate
bazată pe formarea unui comportament responsabil. Pentru raionul Edineţ ea constituie
primul proiect-pilot în dezvoltarea Serviciilor de Sănătate Prietenoase Tinerilor.
Beneficiarii sunt 9063 tineri cu vârste cuprinse între 10 şi 30 ani din or. Edineţ şi
localităţile rurale afiliate. Sunt atât tinerii care necesită consultanţă şi asistenţă
medicală gratuită şi confidenţială, cât şi participanţii la seminariile interactive: tineri din
gimnazii, licee, colegii şi şcoli polivalente ale localităţilor rurale din raion. O deosebită
atenţie se acordă grupurilor-ţintă: tinerilor din categoriile social-vulnerabile, tinerilor cu
comportament riscant, victimelor violenţei sexuale şi în familie.
În Centru activează profesionişti din diferite domenii: ginecolog, dermatovenerolog,
medic generalist, psiholog, asistent medical. Toţi specialişti au pregătire specială în
acordarea Serviciilor Prietenoase Tinerilor bazată pe drepturi.
Centrul Prietenos Tinerilor „SALVE! ” contribuie la:
t
informarea tinerilor privind riscurile pentru sănătate provocate de un
comportament iresponsabil;
t
profilaxia maladiilor frecvente în RM (tuberculoza, maladii oncologice, boli
venerice, guşă endemică etc.);
t
formarea deprinderilor de viaţă prin programe de informare şi educaţie.
În Centru funcţionează Linia Fierbinte, la care tinerii pot primi consiliere psihologică,
atât prin telefon, cât şi prin adresare personală la psiholog.
În cadrul Programului Informare şi Educaţie, specialiştii clinicii au pregătit timp de 3 ani
tineri formatori “De la egal la egal”, care realizează seminarii pentru semenii lor din or.
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Edineţ şi localităţile rurale afiliate.
Pe parcursul existenţei, CPT “Salve!” a fost implicată în diferite proiecte. Timp de 4 luni
s-a desfăşurat Campania Naţională “Stilat, Modern şi Protejat” (2005-2006). CPT
“Salve!”, în parteneriat cu ONG “Demos”, a aplicat subproiectul “Turneu la break
dance”.
În perioada aprilie - iulie 2007, CPT „Salve!”, în parteneriat cu ONG „Junii”, a fost implicat
în altă campanie de solidarizare cu PCTH (Persoane care trăiesc cu HIV): „Pentru că
sunt la fel ca tine. Fii alături de ei!”
Graţie activităţii profesionale a echipei s-a creat un mediu atractiv şi cu adevărat
prietenos tinerilor. Lucrul nostru nu este măsurabil, el se va reflecta peste ani şi
generaţii. Numai astfel este posibilă asigurarea unui genofond sănătos, bine dezvoltat
fizic, echilibrat psihic, inteligent şi responsabil pentru faptele sale.

aceşti copii au tendinţa de a deveni supraponderali, poate produce reducerea
stereotipiilor şi relaxarea, majoritatea copiilor autişti fiind hiperkinetici.
Alte activităţi desfăşurate au fost evenimente organizate în scopul strângerii de fonduri,
cu ajutorul cărora asociaţia a reuşit să achiziţioneze un microbuz pentru transportul
copiilor de acasă la şcoală şi înapoi.
De asemenea organizăm întâlniri ale părinţilor cu specialişti în consilierea familiei, în
care se abordează anumite teme de discuţie de interes pentru persoanele care
participă. Cu ocazia zilelor speciale copiii participă la serbări şi alte tipuri de evenimente
menite să le sporească gradul de socializare şi implicare, dar şi care să le facă plăcere,
să-i destindă şi să-i bucure.
PREZENTARE:

PREZENTARE:
<
”Fii sigur de succes în fața unui auditoriu!”- Tincuța Chircu, membru AISEC
Chișinău, R. Moldova
<
Clubul de week-end - Carmen Gherca, Președinte Asociația Națională pentru

Copii și Adulți cu Autism din România, filiala Iași

REZUMAT:
REZUMAT:
Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România, filiala Iaşi este o
organizaţie neguvernamentală ce acţionează în domeniul protecţiei copilului şi a
persoanelor cu autism a cărei misiune este îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu
autism şi a familiilor acestora. Beneficiarii principali ai asociaţiei sunt copiii, tinerii,
adulţii cu autism şi familiile acestora din judeţul Iaşi.
Dintre activităţile cele mai importante menţionăm “Clubul de week-end”, proiect care îşi
propune să ofere oportunităţi egale de petrecere a timpului liber copiilor cu autism.
Sâmbăta şi duminica un specialist în psihopedagogie, alături de câţiva dintre voluntarii
noştri, întâmpină copiii şi tinerii, antrenându-i în activităţi plăcute şi instructive în acelaşi
timp. În acest fel, proiectul oferă un răgaz şi părinţilor acestora, care sunt implicaţi fără
încetare în viaţa copiilor lor. În cadrul întâlnirilor de duminica sărbătorim şi zilele de
naştere ale copiilor. Aceştia, se bucură împreună cu părinţii şi primesc cadouri oferite de
unii dintre sponsorii noştri.
O altă activitate desfăşurată a fost proiectul “Piscina”, prin care a fost asigurat accesul
copiilor şi tinerilor la o sală de înot, sub asistenţa unui instructor autorizat. Înotul este o
activitate care poate ajuta anumite grupe de copii cu dizabilităţi fizice să-şi reducă
spasticitatea, pune în mişcare mare parte din muşchii corpului, ştiut fiind faptul că

În cadrul acestei prezentări, participanţii vor afla modalităţi de dezvoltare a
calităţilor necesare unui trainer, cum ar fi: capacitatea de a simţi dinamica unui grup, de
a comunica cu grupul, de a se adapta, de a mobiliza, de a frâna, de a înţelege, de a se
face înţeles, capacitatea de autocontrol, capacitatea de a comunica.
De asemenea, vor fi expuse regulile generale de a ţine un training de success, care ar fi:

Trainingul NU este pur şi simplu un transfer sau o transmitere de informaţii de
t
la formator la participant;
Participantul trebuie să fie activ (nu pasiv);
t
Practicarea comunicării bidirecţionale (trainer - participanţi -trainer);
t
Stimularea interactivităţii;
t
Fiecare individ îşi poate aduce contribuţia de grup prin cunoştinţele sale;
t
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t
Baza teoretică a unui training conţine un volum mediu de cunoştinţe,
aproximativ 30%, restul de 70% fiind aplicaţii practice;
t
Accentul se pune pe dezvoltarea abilităţilor legate de tematica în discuţie;
t
Se doreşte conștientizarea de către participanţi a aspectelor relevante pentru
tematica în discuţie;
t
Participantul are acces la un volum mic de informaţie teoretică în stare brută, în
mare parte trainingul fiind bazat pe aplicaţii practice.
De fapt, toate aceste tehnici vor ajuta persoanele să se simtă mai sigure şi mai
încrezătoare când vorbesc în faţa unui public şi să-şi dezvolte anumite abilităţi şi calităţi.

Persoanele cu handicap reprezintă aproximativ 3% din populaţia României, conform
unui raport al Prezidenției, publicat în septembrie 2009 şi aproape 12.000 dintre aceştia
fiind persoane infectate cu HIV/bolnave de SIDA, majoritatea adolescenţi şi adulţi.
Pe lângă problemele cauzate de această boală, persoanele cu handicap, inclusiv
HIV/SIDA, se confruntă zilnic cu intoleranţa şi lipsa de informare şi educare a semenilor
care generează manifestări de discriminare voit sau nu. Persoanelor cu handicap le este
negat accesul în şcolile publice prin manifestări făţişe sau prin lipsa accesibilităţilor, le
sunt refuzate serviciile de sănătate, sunt – mai ales cei cu HIV- alungaţi din comunităţile
în care trăiesc şi le este îngrădit accesul la un loc de muncă.
Discriminarea împiedică persoanele cu handicap, inclusiv cele infectate cu HIV, să
trăiască o viaţă normală în societate, le obligă să îşi ascundă diagnosticul şi chiar să
evite să îşi afle diagnosticul. Stigmatul HIV/SIDA perpetuează o teamă nejustificată faţă
de acest subiect, faţă de informare sau faţă de testare, iar discriminarea poate
determina sau forţa persoanele seropozitive să adopte comportamente riscante.
Persoanele cu afecţiuni mintale, chiar uşoare, sunt de asemenea, obiectul discriminării
şi marginalizării.
În România, cele mai frecvente cazuri de încălcări de drepturi ale persoanelor cu
handicap, inclusiv cu HIV/SIDA sunt legate de:
t
Accesul copiilor în şcolile şi grădiniţele publice;
t
Accesul la servicii medicale, altele decât cele legate de tratamentul bolii în
spitalele şi clinicile de specialitate;
t
Accesul persoanelor seropozitive la anumite servicii sociale;
t
Discriminarea în relaţiile de muncă;
t
Discriminarea şi marginalizarea în comunitate.
Chiar dacă în România există servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilități, nu
putem spune că societatea românească a reușit să creeze egalitatea de șansă și
toleranță față de diverse persoane cu nevoi speciale.
Noi toţi putem preveni situaţiile de marginalizare sau excludere şi putem oferi
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persoanelor cu dizabilități, inclusiv pentru cei care trăiesc cu HIV/SIDA, și să le oferim
şansa de a învăţa şi a trăi într-o societate lipsită de prejudecăţi. Pe de altă parte,
adoptând un comportament sănătos şi lipsit de riscuri, putem preveni transmiterea
infecţiei cu HIV în comunitate şi a crea o lume mai bună pentru noi toţi!

În Republica Moldova, 5% din numărul populaţiei îl constituie persoanele cu dizabilităţi.
Mulţi dintre aceştia sunt tineri, majoritatea renunţând la studii datorită atitudinilor
discriminatorii şi a insuficienţei mijloacelor material-financiare. Conform datelor oferite
de Ministerul Sănătății, în Republica Moldova erau înregistrate oficial la sfârșitul anului
2008 un număr de 163.544 persoane cu dizabilităţi, dintre care 24.735 - cu gradul I de
invaliditate, 113.766 - cu gradul II de invaliditate, 25.043 - cu gradul III de invaliditate.
Totodată, circa 13 000 de invalizi sunt copii şi tineri, care nu au depăşit vârsta de 18 ani.
Societatea civilă spune însă, că datele prezentate oficial nu sunt complete, deoarece o
problemă importantă a sistemului e reprezentată de înregistrarea defectuoasă, mulţi
copii şi tineri rămânând în afara programelor de asistenţă socială, deci nu apar în listele
de evidenţă.
Principalele dizabilităţi identificate la copii şi tineri au fost tulburările mintale şi
comportamentale, inclusiv retardul mental (21%); tulburări ale sistemului nervos,
inclusiv paralizia cerebrală infantilă; malformaţiile congenitale şi anomaliile
cromozomiale (21%), după cum rezultă din datele făcute publice de Biroul Naţional de
Statistică al RM, de Ministerul Sănătăţii şi de rapoartele UNICEF. Mai puţin de jumătate
din numărul de copii şi tineri cu dizabilităţi înregistraţi beneficiază de servicii
educaţionale speciale, majoritatea dintre aceştia aflându-se însă în instituţii
rezidenţiale. Instituţionalizarea copiilor cu dizabilităţi era o practică obișnuită în
perioada URSS, atunci când acești copii şi tineri erau trataţi ca oameni fără perspective
și fără drepturi de a obţine educaţie. Nici Moldova nu a făcut o excepţie de la această
tradiţie, reminiscenţele căreia se păstrează până în prezent. În instituţiile specializate
de stat, problemele ce ţin de lipsa echipamentului medical, a medicamentelor și
alimentelor, insuficienţa serviciilor sau neadaptarea lor corespunzătoare, de asemenea,
constituie un fundal nefast ce afectează calitatea vieţii multor copii şi tineri cu
dizabilităţi. Totodată, în Moldova nu există date despre serviciile speciale de educaţie
pentru copiii cu dizabilităţi în şcolile publice locale și lipsesc cu desăvârşire informaţiile
oficiale despre copiii care beneficiază de acest tip de servicii. Toate acestea, din simplul
motiv că integrarea copiilor şi tinerilor du dizabilităţi nu poate fi realizată, pe motiv că
curriculumul şcolar şi condiţiile din instituţiile de învăţământ nu sunt conforme
necesităţilor acestora.
Conform unui studiu efectuat de Asociaţia Suedeză pentru Asistenţa Internaţională a
Persoanelor cu Dizabilităţi, cu privire la familiile cu copii cu dizabilităţi din Chişinău, doar
25% din aceşti copii sunt instruiţi de către un profesor şcolar. Astfel, părinţii care au
copii cu dizabilităţi au două alternative: să trimită copilul într-o instituţie rezidenţială,
unde acesta va trăi separat de familie, comunitate şi de copiii fără dizabilităţi, sau să-l
îngrijească acasă, fără servicii de susţinere. Copiii şi tinerii cu dizabilităţi fizice din
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Moldova și familiile lor se confruntă cu dificultăţi extreme, atunci când încearcă pur și
simplu să se deplaseze dintr-un spaţiu în altul. Majoritatea locaţiilor nu au rampe
speciale de acces. Drumurile și trotuarele nu sunt adaptate suficient și transportul
public nu dispune de bare speciale care ar uşura accesul persoanelor cu dizabilităţi.
Aceste condiţii creează bariere pentru acces în instituţii publice, precum spitale, centre
de sănătate sau şcoli. Chiar dacă nu este instituţionalizat şi rămâne acasă, un copil sau
tânăr cu dizabilităţi nu poate participa la viaţa comunitară. Deşi familiile care îngrijesc
copii cu dizabilităţi primesc indemnizaţii lunare, aceste alocaţii nu acoperă nevoile
esenţiale sau costurile asistenţei medicale ori alte servicii necesare. Jumătate dintre
familiile cu cel puţin un copil cu o dizabilitate au declarat că nu au suficiente mijloace
pentru satisfacerea nevoilor de bază. Obstacolele, separarea și discriminarea cu care se
confruntă copiii şi tinerii cu dizabilităţi reprezintă încălcări ale Constituţiei Republicii
Moldova și ale legislaţiei naţionale, de aceea serviciile sociale și programele de protecţie
ar trebui să susţină nevoile unice ale acestei categorii de copii și să elimine inegalităţile.
În sistemul de asistenţă socială din R Moldova se simte o penurie evidentă a
programelor de alternativă, menite să acopere golurile din domeniu, dar şi lipsa unui
cadru legislativ care ar reglementa activitatea centrelor specializate. La acest capitol,
Republica Moldova face abia primii paşi.
Astfel, în conformitate cu prevederile Strategiei de reformă a sistemului de asistenţă
socială, a fost elaborat proiectul Legii „Privind protecţia socială a persoanelor cu
disabilităţi şi a familiilor lor", care are drept scop ajustarea Legii „Privind protecţia
socială a invalizilor" la normele internaţionale, la situaţia socială actuală şi la
posibilităţile financiare reale ale statului. În prezent proiectul de lege este încă în
Parlament, pe lista de aşteptare. Totodată, a fost elaborat şi aprobat programul
Naţional de Protecţie, Reabilitare şi Integrare Socială a persoanelor cu handicap pentru
anii 2006-2011, care are drept scop egalarea şanselor pentru persoanele cu handicap şi
diminuarea marginalizării lor în societate. Din perspectiva schimbărilor ce au loc în
lume, R. Moldova urmează să-şi ajusteze legislaţia privind persoanele cu dizabilităţi la
normele şi standardele internaţionale, stabilite în Convenţia ONU, pentru a asigura
acestor persoane posibilitatea de a se integra în societate şi de a-şi exercita drepturile şi
libertăţile fundamentale ale omului. La moment, este in plină desfăşurare şi campania
de colectare a semnăturilor în sprijinul ratificării Convenției ONU privind drepturile
persoanelor cu dizabilitati de către Parlamentul Republicii Moldova.
Un sistem naţional de asistenţă socială, bazat pe principiul egalităţii şi care să rezolve
problemele reale ale grupurilor vulnerabile din societate, poate fi construit doar printrun proces de consultare şi participare continuă a reprezentanţilor diferitor nivele
guvernamentale în cadrul unui parteneriat efectiv cu societatea civilă.

PREZENTAREA
FUNDAŢIEI ”ALĂTURI DE VOI” ROMÂNIA

Fundaţia „Alături de Voi” România este persoană juridică română, cu scop non-profit,
fără apartenenţă politică, fiind înfiinţată în conformitate cu prevederile Legii 24/2000, în
martie 2002, de către Holt International Children's Services, cu finanţare USAID. Sediul
naţional al ADV România este la Iaşi. Prin centrele Iaşi, Constanţa şi Mureş, Fundaţia
„Alături de Voi” România acţionează în trei regiuni ale ţării - Moldova, Transilvania şi
Dobrogea.
„Alături de Voi” România este acreditată ca furnizor de servicii sociale prin Certificatul nr.
0006245, seria A/12.05.2006 emis de DMSSF Iaşi şi ca furnizor de formare profesională
prin Decizia nr. 173/29.03.2007, emisă de Consiliul Naţional de Formare Profesională a
Adulţilor.
Misiunea Fundaţiei „Alături de Voi” România (ADV) este îmbunătăţirea calităţii vieţii
persoanelor infectate şi afectate HIV/SIDA din România.

Obiective strategice ale fundaţiei sunt:
<
Să răspundă direct nevoilor persoanelor infectate şi afectate HIV/SIDA;
<
Să contribuie la prevenirea transmiterii HIV/SIDA în comunitate;
<
Să sprijine dezvoltarea managerială a actorilor sociali implicaţi în domeniul

HIV/SIDA;
<
Să promoveze şi să apere drepturile persoanelor infectate şi afectate HIV/SIDA.

Servicii Oferite
<
Servicii directe pentru persoane infectate şi afectate HIV/SIDA – asistenţă

psihosocială; asistenţă juridică; integrare şcolară; integrare socio-profesională;
dezvoltarea de abilităţi de viaţă independentă în cadrul Clubului Tinerilor;
dezvoltarea de abilităţi vocaţionale în cadrul atelierilor de terapie vocaţională –
pictură, artizanat, legătorie – tipografie, calculatoare, croitorie şi confecţionare
lumânări;
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Servicii de prevenire a transmiterii infecţiei HIV în comunitate – activităţi
<
outreach de prevenire a transmiterii infecţiei de la mamă la copil; campanii
IEC/BCC inclusiv pe prevenirea consumului de droguri în școli, licee,
penitenciare și comunitate;
Servicii de promovare şi apărare a drepturilor – advocacy la nivel de autorităţi
<
locale şi naţionale; advocacy de caz;
Servicii de dezvoltare profesională în domeniu pentru diferiţi actori ai
<
comunităţii care sunt sau au tangenţă cu domeniul HIV/SIDA – cursuri de
formare; simpozioane, şcoli de vară; conferinţe; dezbateri ş.a.
Fundaţia „Alături de Voi” România dezvoltă în acest moment primele structuri de
economie socială pentru a putea oferi locuri de muncă persoanelor cu HIV, continuă
proiectele care susţin drepturile persoanelor seropozitive HIV şi ca membru al mai
multor reţele naţionale şi internaţionale, dezvoltă colaborări interinstituţionale în
domeniul asistenţei sociale şi formării profesionale cu Republica Molodova, Ucraina şi
Nigeria.
Detalii:
www.alaturidevoi.ro
www.clubultinerilor.eu
www.jobdirect.ro
www.hivsida.ro
www.pentrusanatate.eu
www.utildeco.ro
www.clubultinerilor.eu
www.1decembrie.eu
www.fundaumana.ro
www.ateliereprotejate.ro

Activitatea Fundaţiei ”Ecoul Cernobîlului” a fost lansată în aprilie 1997 ca o reacţie fermă
la înrăutăţirea dramatică a indicilor de sănătate a populaţiei, în urma problemelor socioeconomice şi a degradării mediului. Explozia reactorului de la SAE Cernobîl a exercitat o
influenţă nefastă asupra naturii şi omului, efectele sale cumulându-se în statistici deloc
îmbucurătoare, numărul celor afectaţi de radiaţia ionizantă indirectă crescând în
progresie geometrică. În afară de activităţile de informare şi sensibilizare permanentă a
opiniei publice privind impactul acestui tragic eveniment, Fundaţia „Ecoul Cernobîlului”,
în cadrul Centrului de Reabilitare şi Integrare Socială „CRIS” pe care-l are în gestiune,
oferă servicii sociale continue pentru copiii şi tinerii cu afecţiuni oncologice, malformaţii
congenitale şi maladii tiroidiene: consiliere psihologică permanentă; consiliere juridică;
identificarea aptitudinilor şi talentelor prin intermediul cercului de art-terapie
ocupaţională; formarea deprinderilor de viaţă independentă; organizarea activităţilor
recreative şi a taberelor de vară; instruirea beneficiarilor privind tehnicile de
reprezentare şi autoreprezentare; serviciul destinat părinţilor - Clubul Mamelor etc.
Fundaţia „Ecoul Cernobîlului”, încă de la înfiinţare, şi-a propus o misiune complexă, şi
anume creşterea calităţii vieţii atât a copiilor şi tinerilor cu diverse forme de dizabilitate,
cît şi a familiilor acestora. Filozofia fundației noastre este incluziunea, având la bază
credinţa că toate persoanele sunt egale în drepturi şi ar trebui respectate şi valorizate.
Fundația „Ecoul Cernobîlului” este membru reţelelor:
<
Alianţa ONG-urilor pentru persoanele cu dizabilităţi din R. Moldova;
<
EASPD, Asociaţia Europeană de Prestare a Serviciilor Sociale pentru Persoanele

cu dizabilităţi.
În rezultatul proiectelor desfăşurate, Fundaţia „Ecoul Cernobîlului” a dezvoltat o reţea
viabilă de parteneriat cu asociaţii de profil din municipiile Chişinău şi Bălţi şi din
raioanele Edineţ, Soroca, Ungheni, Călăraşi, Criuleni şi cu cele două reţele menţionate
mai sus la care se adaugă şi organizaţia internaţională Green Cross Switzerland.
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Fundaţia „Alături de Voi” România şi partenerul său Fundaţia ”Ecoul
Cernobîlului” din Republica Moldova, vă multumesc pentru efortul de
a participa la acest eveniment şi speră că vom reuşi împreună să
facem din această întâlnire începutul altor colaborări fructuoase.

Link-uri utile:
Comisia Europeană
http://ec.europa.eu
Curtea Europeană de Justiţie
http://curia.europa.eu
Comitetul Economic şi Social
http://eesc.europa.eu
Reprezentanța Comisiei Europene în România
http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm
Misiunea Permanentă a României
pe lângă Uniunea Europeană
http://ue.mae.ro
Centrul Român de Informare de la Bruxelles
http://www.roinfocentre.be

