


Ce este Locuința protejată? 
Locuința protejată este un serviciu social alternativ celui 
rezidențial și este destinat adulților cu o dizabilitate intelectuală 
ușoară.

Serviciul are drept scop de a spori gradul de independență și 
autodeterminare a persoanelor cu dizabilități.

Cum este o Locuință protejată?
Serviciul social Locuința protejată este amplasat într-o locuință 
obișnuită care nu se deosebește cu nimic de celelalte case din 
comunitate, iar locatarii ei sunt membri obișnuiți ai comunității. 

Locatarii Locuinței protejate
În serviciile Locuința protejată trăiesc adulți care au stat mai 
mulți ani în instituții rezidențiale sau nu au o locuință. Ei au luat 
singuri decizia de a fi transferați în acest serviciu și au ales cu cine 
să trăiască împreună. 

Aici, în Locuința protejată, ei au un spațiu propriu, lucruri perso-
nale, decid singuri cum să-și organizeze viața de zi cu zi, cum să-și 
petreacă timpul liber, pe cine să primească în ospeție ș.a.m.d. 

Totodată, persoanele care trăiesc în Locuința protejată sunt eco-
nomic active și pot să contribuie la dezvoltarea socio-economică 
a țării, asumându-și nu doar drepturi, dar și responsabilitatea de 
a se auto-întreține. Astfel, aici ei au posibilitatea să muncească și 
să câștige banii proprii, pe care decid singuri cum să-i cheltuiască. 

De asemenea, locatarii Locuinței protejate au ocazia să petreacă 
mai mult timp cu cei apropiați. Rudele și prietenii îi vizitează mai 
des, iar ei, la rândul lor, merg să-i viziteze atunci când doresc.



Serviciile prestate
Persoanele care trăiesc în Locuința protejată beneficiază de spri-
jin din partea unei echipe de suport. Dacă la prima etapă / în 
prima perioadă locatarii au nevoie de suport continuu din partea 
mai multor specialiști, ulterior ei sunt asistați doar de două sau o 
singură persoană de suport, câteva ore pe zi. 

Serviciile acordate sunt orientate spre dezvoltarea abilităților de 
trai independent: auto-deservire, lucru în gospodărie și menaj, 
luarea deciziilor, cunoașterea drepturilor proprii și asumarea 
responsabilităților, orientare vocațională, stabilirea unor relații 
sociale și recreere etc. 

Viața în comunitate
Viața tinerilor din Locuința protejată nu se deosebește cu nimic 
de viața celorlalți oameni din localitate. Își fac cumpărăturile la 
magazin și la piață, în timpul liber se plimbă prin oraș, merg la 
pizza sau se întâlnesc cu prietenii. Ei au stabilit relații bune cu 
vecinii și cu alți oameni din comunitate. Deseori sunt invitați 
la diferite munci ocazionale pentru care sunt remunerați. Unii 
dintre ei și-au găsit un loc stabil de muncă. 



Serviciul social Locuință protejată este constituit de către Consiliile 
Raionale cu sprijinul Keystone Moldova. Serviciul există în următoa-
rele localități:

● Locuința protejată Călărași;
● Locuința protejată Fălești;
● Locuința protejată Orhei;
● Locuința protejată Oxentea, r-nul Dubăsari;
● Locuința protejată Lăpușna, r-nul Hâncești.

Serviciul activează în baza Regulamentului-cadru și a Standardelor 
de calitate elaborate de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și 
Familiei (MMPSF) cu suportul Keystone Moldova și aprobate de 
Guvernul Republicii Moldova în 2010.

Keystone Moldova contribuie la reformarea sistemului de îngrijire și 
protecție socială a persoanelor cu dizabilități în vederea incluziunii 
sociale a acestora prin intermediul Programului „Comunitate 
Incluzivă – Moldova”. Programul „Comunitate Incluzivă – Moldova” 
este implementat în parteneriat cu MMPSF, cu susținerea financiară 
a Fundațiilor pentru o Societate Deschisă - Inițiative în Sănătatea 
Mintală, a Fundației Soros-Moldova și Keystone Human Services 
International US. 

Pentru informație suplimentară, contactați: 
Keystone Moldova

str. Sf. Gheorghe, nr. 20, Chișinău, Republica Moldova, MD-2001
Tel./fax: /+373 22/ 92 91 98; 54 35 60

E-mail: khsima@keystonehumanservices.org 
www.keystonemoldova.md          /keystonemoldova


