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DE CE DEZINSTITUŢIONALIZARE? 

 Reformarea sistemului de protecţie socială a
persoanelor cu dizabilităţi reprezintă o prioritate a
politicilor sociale naționale.

 Articolul 19 din Convenția ONU privind
drepturile persoanelor cu dizabilități asigură
dreptul la trai în comunitate.

 Numai în comunitate fiecare om este stăpân pe
viața sa.



DE CE DEPINDE DEZINSTITUȚIONALIZAREA? 

Mesajul cu privire la dezinstituționalizare către familii
trebuie să fie ACELAȘI atât din partea autorităților, cât și
din partea instituțiilor rezidențiale și organizațiile societății
civile.

Coordonarea și mobilizarea eforturilor comune ale:
 Autoritățile publice centrale
 Autoritățile publice locale
 Familii
 Angajații instituțiilor rezidențiale
 Organizații ne guvernamentale
 Persoana cu dizabilitate din instituție
 Formatorii de opinie și instituțiile media în general.



DE CE DEZINSTITUŢIONALIZARE ÎN FAMILII ȘI
TRAI INDEPENDENT?   

 In instituțiile rezidențiale sunt plasate unele persoane care
nu corespund criteriilor de plasament in instituție.

 Permite sprijinul dezvoltării personalității și a abilităților
persoanelor cu dizabilități.

 Are acces mai sporit la resurse comunitare și servicii
sociale.

 Contribuie la formarea deprinderilor și abilităților de trai
în familie și comunitate.

 Unele persoane pot să-și asigure un trai în comunitate cu
suport minim în loc de întreținere totală.

 Există un pachet minim de servicii la nivel de comunitate.



 Serviciul de Echipă mobilă 
 Serviciul Respiro
 Serviciul de asistenţă personală
 Ajutor material 
 Ajutor social 
 Servicii de suport pentru angajare în câmpul 

muncii 
 Prestațiile sociale (alocația sau pensia) 

PACHET MINIM DE SERVICII ÎN COMUNITATE



TRANZIIA DE LA INSTITUŢIE LA TRAI IN COMUNITATE

 Informarea familiei şi persoanelor cu dizabilităţi despre 
serviciile sociale existente sau prestațiile de stat

 Suport în perfectarea actelor necesare
 Consilierea părinților, rudelor și responsabilizarea lor
 Evidențierea părților forte a persoanei  cu dizabilități
 Sensibilizarea comunității în acceptarea şi susținerea 

persoanelor cu dizabilități
 Implicarea persoanei cu dizabilități în activități 

conform abilităţilor
 Oferirea unui sprijin material conform nevoilor 

individuale 



BARIERE

 Nu există un consens și un mesaj unic al autorităților 
centrale, locale și angajați instituțiilor cu privire la 
procesul de dezinstituționalizare 

 Insuficienta serviciilor sociale la nivel de comunitate
 Rezistența din partea rudelor, familiilor, autorităţilor 

locale
 Lipsa conditiilor de trai adecvate în unele cazuri sau 

deposedarea de proprietăți de către tutori 
 Necunoașterea situației persoanelor plasate în instituții de 

către reprezentanții autorităților 
 Lipsa pârghiilor de responsabilizare a părinților/ a rudelor 

de gradul I care au persoane în instituții
 Lipsa unui sistem de revizuire a cazurilor plasate în 

conformitate cu criteriile actuale de plasament. 



VĂ MULȚUMESC PENTRU 
ATENȚIE!


