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CADRU GENERAL
Societatea are obligația de a răspunde diversității umane, inclusiv în ceea ce privește
dizabilitatea, prin eliminarea tuturor barierelor care împiedică sau limitează

integrarea și

participarea efectivă și responsabilă a persoanelor cu dizabilități la viața socială, în condiții de
respect al drepturilor și libertăților cetățenești, în condiții de egalitate de șanse și nediscriminare
în raport cu ceilalți membri ai comunității.
Astfel, noua viziune a politicilor din domeniu, nu mai tinde să uniformizeze abilitățile și
comportamentele indivizilor, forțându-le limitele, ci își propune să flexibilizeze răspunsul
social pentru a satisface diversitatea cerințelor.
Strategia județeană privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități reprezintă un
instrument-cadru de planificare a măsurilor și acțiunilor în favoarea persoanelor cu dizabilități,
astfel încât acestea să răspundă cât mai adecvat nevoilor acestora pe linia autonomiei, securității,
demnității, deciziei și responsabilității personale.

MISIUNE
În contextul continuării reformei sistemului judeţean de protecţie a persoanelor cu
dizabilități şi a Strategiei guvernamentale în domeniu, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Botoşani îi revine rolul de a atinge obiectivele prioritare care garantează o
abordare integrată a dizabilității, urmărind următoarele principii fundamentale:
 respectarea demnităţii inalienabile, a autonomiei individuale, inclusiv a libertăţii de a face
propriile alegeri şi a autonomiei personale ;
 nediscriminarea;
 participarea şi integrarea deplină şi efectivă în societate;
 respectul pentru diversitate şi acceptarea persoanelor cu dizabilităţi ca parte a diversităţii
umane şi a umanităţii;
 egalitatea de şanse;
 accesibilitatea;
 egalitatea între bărbaţi şi femei;
 respectul pentru capacităţile de dezvoltare ale copiilor cu dizabilități şi respectul pentru
dreptul copiilor cu dizabilităţi de a-şi păstra identitatea;
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 solidaritatea socială, potrivit căreia comunitatea intervine activ în promovarea drepturilor
persoanelor cu dizabilități precum şi în crearea, dezvoltarea, diversificarea şi garantarea
susţinerii serviciilor necesare acestei categorii de persoane;
 „adaptarea” societăţii la persoana cu handicap, potrivit căruia societatea trebuie să vină în
întâmpinarea eforturilor de integrare a persoanelor cu handicap;
 parteneriatul, potrivit căruia organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap
sunt implicate şi consultate în procesul decizional privind problematica handicapului,
precum şi în procesul de protecţie a persoanelor cu handicap.

Capitolul I
ANALIZA SITUAŢIEI ACTUALE DIN JUDEŢUL BOTOŞANI

Judeţul Botoșani reprezintă porţiunea cuprinsă între Siret şi Prut, în extremitatea de nord est a ţării, la graniţa cu Ucraina (la nord) şi Republica Moldova (la est). La vest şi sud se
învecinează cu judeţele Suceava şi Iaşi.
Suprafaţa totală a judeţului a fost în 1938 de 4062 km2, dar s-a extins până la 4986 km2 în
1996, menţinându-se aceeaşi şi în anul 2000, ceea ce reprezintă 2‚1% din teritoriul naţional.
Există o reţea densă de ape. Lacurile şi apele curgătoare cuprind 138‚3 km2 din suprafaţa
judeţului (2‚8 %).
Teritoriul judeţului se află în întregime în zona de dealuri a Moldovei de Nord. Judeţul
Botoşani are o bogată reţea hidrografică alcătuită din râurile Siret, Prut, Jijia, Başeu, Sitna şi unii
afluenţi mai mici, pe cursul cărora s-au amenajat 148 de lacuri, cu o suprafaţă de 3.600 ha, iar pe
râul Prut, la frontiera cu Republica Moldova, s-a construit un important nod hidrotehnic (750 mil.
m3 de apă).
UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
Judeţul Botoşani cuprinde două municipii, cinci oraşe şi 71 comune:


Municipii: Botoşani (reşedinţă de judeţ) şi Dorohoi (declarat municipiu în anul 1994).



Oraşe: Darabani, Săveni, Bucecea, Flămânzi, Ştefăneşti (ultimele trei fiind ridicate la
rangul de oraş în anul 2004).
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Comune: Adăşeni, Albeşti, Avrămeni, Băluşeni, Blândeşti, Brăeşti, Broscăuţi, Călăraşi,
Cândeşti, Conceşti, Copălău, Cordăreni, Corlăteni, Corni, Coşula, Coţuşca, Cristeşti,
Cristineşti, Curteşti, Dersca, Dângeni, Dimăcheni, Dobârceni, Drăguşeni, Durneşti,
Frumuşica, George Enescu, Gorbăneşti, Havârna, Hăneşti, Hilişeu-Horia, Hlipiceni,
Hudeşti, Ibăneşti, Leorda, Lozna, Lunca, Manoleasa, Mihai Eminescu, Mihăileni,
Mihălăşeni, Mileanca, Mitoc, Nicşeni, Păltiniş, Pomârla, Prăjeni, Rădăuţi-Prut, Răchiţi,
Răuseni, Ripiceni, Roma, Româneşti, Santa Mare, Stăuceni, Suharău, Suliţa, Şendriceni,
Ştiubieni, Todireni, Truşeşti, Tudora, Ungureni, Unţeni, Văculeşti, Viişoara, Vârfu
Câmpului, Vlădeni, Vlăsineşti, Vorniceni, Vorona.
Conform unui raport întocmit de către Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani, la data de

20 octombrie 2011 - data ultimului recensământ al populaţiei, populaţia stabilă a judeţului
Botoşani era de 412.626 persoane (faţă de 452.834 persoane înregistrate la recensământul din
anul 2002) din care 209.440 femei (50,76 %). Faţă de situaţia existentă la recensământul anterior,
populaţia stabilă a scăzut cu 40,2 mii persoane din care 21,3 mii femei.
Populaţia stabilă a celei mai mari localităţi din judeţ este de 106.847 persoane (faţă de 115
mii persoane la recensământul din 2002). Populaţia stabilă a celor mai importante oraşe este
următoarea: municipiul Botoşani – 106.000 persoane; municipiul Dorohoi 24.300 persoane;
oraşul Flămânzi 10.100 persoane. Comunele cu cel mai mare număr de populaţie stabilă sunt:
Vorona cu 7500 persoane; Mihai Eminescu cu 7000 persoane; Ungureni 6600 persoane, iar cele u
cel mai mic număr de persoane ce fac parte din populaţia stabilă sunt Conceşti cu 1800 persoane;
Adăşeni cu 1400 persoane; Dimăcheni cu 1400 persoane.
În municipii şi oraşe trăiesc 167.800 persoane, reprezentând 40,7% din totalul populaţiei
stabile. Faţă de situaţia de la penultimul recensământ, ponderea populaţiei stabile din mediul
urban a crescut cu 4,0 puncte procentuale în detrimentul mediului rural.
În anul 2011 copiii înregistrați la nivelul judeţului Botoşani (0-14 ani) deţin o pondere de
19%, populaţia tânără (15-24 ani) reprezintă un procent de 12,2%, persoanele mature (25-64 ani)
formează majoritatea de 51,2% iar persoanele în vârstă de 65 ani şi peste reprezintă 17,6% din
total. Persoanele de 85 ani şi peste deţin o pondere de 1,7% din totalul populaţiei stabile.
Din totalul populaţiei de 10 ani şi peste, 57,13% au un nivel scăzut de educaţie (primar,
gimnazial sau fără şcoală absolvită), față de 64,7% la recensământul din 2002, 35,84% nivel
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mediu (postliceal, profesional sau tehnic de maiştri) comparativ cu 32% în anul 2002 şi 7,3%
nivel superior comparativ cu 3,3% în anul 2002. La data de 20 octombrie 2011 se regăseau şi
6.281 persoane analfabete.
Bilanţul forţei de muncă ne indică o scădere semnificativă în ceea ce priveşte populaţia
activă civilă care era în anul 2000 la 210,6 mii persoane, iar în 2011 - 152,7 mii persoane şi
populaţia ocupată în 2000 era de 175,5 mii persoane, iar în 2011 - 146,6 mii persoane.
Informaţia privind etniile a fost disponibilă pentru 393,7 mii persoane din totalul celor
412,6 mii persoane. S-au declarat români 388,2 mii persoane (98,61%); de etnie romă s-au
declarat 4,2 mii persoane (1,06%). Alte grupuri etnice pentru care s-au înregistrat un număr de
peste 20 persoane sunt: ucraineni 659 persoane (0,17%), ruşi-lipoveni 404 persoane (0,10%),
evrei 54 persoane (0,01%), unguri 38 persoane, germani 28 persoane, turci 23 persoane, armeni
21 persoane, italieni 20 persoane.
Faţă de anul 2002 s-a înregistrat o creştere a ponderii populaţiei de etnie romă de la 0,75%
la 1,06%. Descreşteri ale ponderii populaţiei s-au înregistrat la următoarele etnii: română de la
98,81% la 98,61%; uraniană de la 0,20% la 0,17%; ruso-lipoveană de la 0,15% la 0,10%.
Observăm că generațiile născute după 1989, mult mai reduse ca dimensiune, se vor afla
pe piaţa muncii în perioada 2020-2030 şi vor avea de întreţinut economic o populaţie vârstnică,
numeroasă, inactivă economic. Dacă în anul 1992 la 100 persoane adulte reveneau 17 persoane în
vârstă de 65 ani şi peste, iar în anul 2002 aproape 21 persoane, în 2011 raportul s-a adâncit la 24
persoane vârstnice pentru 100 persoane cu vârstă de muncă. Sarcina economică a populaţiei
adulte compusă din generaţiile mici născute în ultimii 20 de ani, va cunoaşte mai mult decât o
dublare. Astfel se creează un dezechilibru cu mare risc de adâncire în viitor intre segmentul de
populaţie cu potenţial de contribuabil şi segmentul de populaţie de beneficiari.
Pensia medie lunară de asigurare socială de stat în anul 2000 era de 78,5 lei/persoană, iar
în 2011 de 632lei/persoană. Pensia medie lunară de asigurare socială de agricultură în anul 2000
era de 19,3lei/persoană, iar în anul 2011, 316lei/persoană.
În judeţul Botoşani distribuţia copiilor în funcţie de vârstă, sex şi mediul în care
locuiesc, conform recensământului realizat in octombrie 2011 se prezintă astfel:
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Categorii
de vârstă

0-4
5-9
10-14
15-19

Total
general
ambele
sexe
22794
26931
28611
25875

Urban
Total
masculin feminin

Rural
Total
masculin feminin

4557
4953
4941
5121

7160
8793
9669
8220

4235
4761
4798
4971

8792
9714
9739
10092

6842
8424
9203
7563

14002
17217
18872
15783

Distribuţia populației vârstnice din judeţul Botoşani pe categorii de vârste şi
sexe în mediul urban/rural:
Categorii de Total
Urban
Total
Rural
Total
vârstă
general
masculin feminin
masculin feminin
ambele
sexe
65-69
16964
2369
2840
5209
5020
6735
11755
70-74
20439
2258
3050
5308
6188
8943
15131
75-79
17253
1632
2444
4076
5339
7838
13177
80-84
11268
950
1641
2591
3250
5339
8677
85 ani şi
6828
485
1002
1487
1794
3542
5341
peste

Raportul populaţiei peste 65
ani din total populaţie
17,63 %
Ø

Raportul populaţiei
masculine peste 65 ani din
total populaţie
7,09%

Raportul populaţiei feminine
peste 65 ani din total
populaţie
10,54%

Situaţia persoanelor peste 65 de ani din judeţul Botoşani
Total
populaţie

412626

Total
populaţie
peste 65
ani
72752

Între 65 şi
69 ani

Între 70 şi
74 ani

Peste 75
ani

Masculin

Feminin

16964

20439

35349

29285

43467
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Date economice:
Principalele resurse naturale ale județului sunt constituite din rocile pentru materiale de
construcție și păduri.
Principalele ramuri industriale dezvoltate în județul Botoșani sunt: fabricarea articolelor de
îmbrăcăminte (43,8%),

industria

textilă ( 26,4%), industria alimentară (13,6), industria

încălțămintei, articolelor de voiaj și marochinărie (5,1%), industria de mașini și aparate electrice
(1,4%), industria construcțiilor metalice și a produselor din metal (0,8%), industria de mașini și
echipamente ( 0,8%), altele (8,1%).
Agricultura – a doua ramură ca importanță în economia județului - are o tradiție veche pe
aceste meleaguri, totalul terenurilor agricole fiind de 393.468 ha. Județul Botoșani beneficiază de
o rețea de comunicație cuprinzând 2.121 km de drumuri și 161 km de cale ferată.
Problemele generale ele comunității:
o

lipsa locurilor de muncă, fapt ce a determinat emigrarea unei mari parţi a

populaţiei active in străinătate la munci ocazionale sau în alte localităţi cu potenţial
economic mai ridicat.
o

creşterea natalităţii la categoria de populaţie fără nici un venit , singura

sursă de venit fiind alocaţia de stat pentru copii și ajutorul social.
o

fenomenul emigrării părinţilor în străinătate în scopul identificării unui loc

de muncă .
Una din marile probleme cu care se confruntă județul Botoșani în prezent este rata ridicată
a șomajului (rata şomajului la finele lunii februarie 2011 a fost de 6,1%) lipsa unui loc de muncă,
și implicit a unui venit constant.
La sfârşitul lunii februarie 2011, conform datelor comunicate de Agenţia Naţională de
Ocupare a Forţei de Muncă, în judeţul Botoşani au fost înregistraţi 9.516 şomeri, din care 5.961
bărbaţi şi 3.555 femei.
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FURNIZORI PUPLICI DE SERVICII SOCIALE ACREDITAȚI DIN JUDEȚUL BOTOȘANI

2
2
2
2
2
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LEGENDĂ:

- furnizori publici de servicii sociale primare (SPLAS Botoșani, DAS
Botoșani, Primării)
- Centru de zi pentru copii cu dizabilități, în subordinea DGASPC Botoșani

2
2 - Servicii de îngrijire la domiciliu în subordinea SPAS – urilor (Botoșani și
2 Dorohoi)
2 - Centrul de integrare prin terapie ocupațională, în subordinea DGASPC
2 Botoșani

- centre de recuperare și reabilitare pentru adulți cu handicap, în subordinea
DGASPC Botoșani
- centre de îngrijire și asistență pentru adulți cu handicap, în subordinea
DGASPC Botoșani
- Unități de asistență medico-socială
- cantine de ajutor social în subordinea SPAS - urilor (Botoșani și Dorohoi)
- Cantina de ajutor social în subordinea Protopopiatului Botoșani
- Protopopiate (Botoșani și Dorohoi)
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Capitolul II
CARACTERISTICI ALE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI DIN JUDEŢUL
BOTOŞANI

În judeţul Botoşani, la data de 31.12.2013, existau un număr de 12.404 persoane

A.

cu dizabilități dintre care 10.399 adulți și 2.095 copii:
a) din totalul persoanelor adulte cu handicap, 3,85 % se aflau în instituţii rezidenţiale iar
96,15 % erau neinstituţionalizate;
b) din totalul copiilor cu handicap 11,93% se aflau în sistemul de protecție a copilului
(rezidențial, asistență maternală, plasament familial și tutelă), iar 88,7% în familie.
Situaţia persoanelor adulte cu handicap din județul Botoșani pe tipuri şi grade de handicap la
31.12.2013:
Nr. crt. Tipul de handicap Gr.I Gr.II Gr.III Gr. IV Nr. total de persoane
1.

Fizic

876 1732 165

1

2774

2.

Somatic

389 537

4

0

930

3.

Auditiv

552

0

0

552

4.

Vizual

2375 514

23

0

2912

5.

Mintal

1080 649

1

0

1730

6.

Psihic

416 359

5

0

780

7.

Asociat

267 216

9

1

493

8.

HIV/SIDA

187

6

0

0

193

9.

Boli rare

15

19

1

0

35

10.

Surdocecitate

0

0

0

0

0

11.

TOTAL

2

10399

0

5605 4584 208
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Evoluția numărului de persoane adulte cu handicap aflate în evidența DGASPC între anii 20062013, după tipul de handicap:
anul

fizic

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

1093
1259
1811
2254
2247
2375
2571
2774

somatic auditiv vizual mintal psihic asociat HIV/SIDA boli Altele
rare (surdo
cecitate)
1096
483
1992 1702 1036 57
73
0
0
1654
500
2260 1852 1200 73
120
0
0
2220
576
2944 2389 1365 112
163
0
0
2680
592
3370 2653 1518 135
187
1
0
1317
349
2806 1601 1046 527
158
32 0
1431
350
2604 1798 1131 649
172
30 2
1713
377
2801 1876 1239 642
179
32 2
930
552
2912 1730 780
493
193
35 0

TOTAL

7.532
8.918
11.571
13.390
10.083
10.542
11.432
10.399

În anul 2013 există o tendință de scădere a numărului persoanelor cu handicap raportat la anul
anterior 2012, tendință care a fost susținută și de modificarea criteriilor privind încadrarea în grad de
handicap ori de ieșirea din evidență a unor persoane urmare decesului.
Situația copiilor cu handicap din județul Botoșani la 31.12.2013
Afecţiuni

Număr de copii

neurologică
psihiatrică,
din care cu autism
locomotorie
vizuală
auditivă
hiv/SIDA
Altele (care nu se regăsesc în categoriile de mai sus)
TOTAL
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114
334
146
79
353
55
3
Asociate-646 ( din care 63 Down)
Somatice-511
2.095

În județul Botoșani, numărul mediu de persoane cu dizabilități (adulți și copii) care au beneficiat
lunar de prestații sociale în anul 2013 este de 12.050, acestora acordându-li-se următoarele tipuri de
prestaţii, conform prevederilor art. 58, alin. 2,3,4 din Legea 448/2006 republicată, privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap:
a) indemnizaţie lunară, indiferent de venituri
- în cuantum de 202 lei, pentru adultul cu handicap grav (3011 beneficiari/lună);
- în cuantum de 166 lei , pentru adultul cu handicap accentuat (6402 beneficiari/lună).

b ) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:
- în cuantum de 91 lei, pentru persoane cu handicap grav (3720 beneficiari/lună: 709 copii, 3011
persoane adulte)
- în cuantum de 68lei, pentru persoane cu handicap accentuat (6772 beneficiari/lună: 370 copii şi
6402 persoane adulte)
- în cuantum de 33,5 lei, pentru persoane cu handicap mediu (1558 beneficiari/lună: 786 copii, 772
persoane adulte)
c ) indemnizaţie pentru plata însoţitorului adultului cu handicap vizual grav
- în cuantum de 610 lei (922 beneficiari/lună)
d ) alocaţie lunară de hrană pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA
- în cuantum de 11 lei/zi (2 beneficiari/lună).
De asemenea, persoanele cu handicap beneficiază de facilități, conform Legii nr.448/2006
republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, după cum
urmează:
a) gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloace de transport în comun de
suprafață pentru persoanele cu handicap grav și accentuat, însoțitorii persoanelor cu
handicap grav, însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, însoțitorii adulților cu
handicap auditiv și mintal și asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav (în
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județul Botoșani, în anul 2013 au fost eliberate legitimații de transport pentru un
număr de 261 beneficiari);
b) gratuitate la transportul interurban (auto și CFR) în limita a 12 călătorii/an
calendaristic pentru persoanele cu handicap grav, însoțitorii și asistenții personali ai
persoanelor cu handicap grav și în limita a 6 călătorii/an calendaristic pentru
persoanele cu handicap accentuat și însoțittorii copiilor cu handicap accentuat (în
județul Botoșani au fost eliberate 54.558 bilete auto și 5.865 bilete CFR, pentru
6.092 beneficiari);
c) plata dobânzilor la creditele obținute de persoanele cu handicap

(în județul

Botoșani, în anul 2013 au beneficiat de plata dobânzilor un număr de 38 de
beneficiari);

B. În sistemul rezidențial de protecție a adultului din cadrul DGASPC Botoșani ( două
centre de recuperare și reabilitare - CRR, 4 centre de îngrijire și asistență -CIA și 1 centru de
integrare prin terapie ocupațională -CITO) se aflau la data de 31.12.2013 un număr de 400 de
beneficiari, toți fiind încadrați în diverse grade de handicap, după cum urmează:
Numărul total de adulți cu dizabilități aflați în sistemul rezidențial al DGASPC Botoșani la
data de 31.12.2013:
Centrul

CIA
CIA
CITO CRR
CIA
CRR
CIA
Nr. total
ADĂȘENI BUCECEA
DERSCA DOROHOI IONĂȘENI LEORDA beneficiari

Nr. de
90
beneficiari

16

31

47

64

83

69

400

Numărul de adulți cu dizabilități aflați în sistemul rezidențial al DGASPC Botoșani la data
de 31.12.2013 după gradul de handicap:
Gradul de
handicap

CIA
CIA
CRR
CIA
CRR
CIA
CITO
TOTAL
ADĂȘENI BUCECEA
DERSCA DOROHOI IONĂȘENI LEORDA

UȘOR

-

-

-

-

-

-

1

1

MEDIU

8

8

10

6

9

6

10

57

13

ACCENTUAT

61

7

18

26

39

57

53

261

GRAV

21

2

3

15

16

20

4

81

necompletat

-

-

-

-

-

-

-

0

TOTAL

90

17

31

47

63

83

69

400

Numărul de adulți cu dizabilități aflați în sistemul rezidențial al DGASPC Botoșani la data
de 31.12.2013 după tipul de handicap:
Tipul de
handicap

CIA
ADĂȘENI

CIA
BUCECEA

CITO

CRR
DERSCA

CIA
DOROHOI

CRR
IONĂȘENI

CIA
LEORDA

TOTAL

Fizic

2

-

-

-

4

-

11

17

Somatic

-

-

-

1

1

-

1

3

Auditiv

-

-

-

-

1

1

-

2

Vizual

-

3

1

-

2

-

6

12

Mintal

74

10

20

41

40

79

36

300

Psihic

7

2

2

1

11

-

8

31

Asociat

5

2

4

4

5

3

6

29

HIV/SIDA

-

-

4

-

-

-

-

4

Boli rare

-

-

-

-

-

-

-

0

Surdocecitate

-

-

-

-

-

-

-

0

Necompletat

-

-

-

-

-

-

-

0

Nespecificat

2

-

-

-

-

-

-

2

TOTAL

90

17

31

47

63

83

69

400

Din cele 400 persoane instituţionalizate în centrele de protecţie a persoanelor adulte cu
handicap din structura DGASPC Botoșani, 14 provin din alte judeţe, respectiv mun. București, după
cum urmează:




Suceava – 3 persoane;
Iași – 2 persoane;
Alba – 1 persoane;
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Biastrița-Năsăud – 1 persoane;
Brăila – 1 persoane;
București – 1 persoane;
Caraş- Severin – 1 persoane;
Cluj – 1 persoane;
Covasna – 1 persoane;
Dâmbovița – 1 persoane;
Mureș – 1 persoane;

Pe lângă sistemul rezidențial de protecție, DGASPC Botoșani acordă servicii de specialitate
în cadrul Centrului Ambulatoriu de Recuperare pentru Adulți cu Handicap, atât persoanelor cu
dizabilități din comunitate cât și celor din centrele rezidențiale. În anul 2013, în cadrul acestui centru
au beneficiat de servicii un număr de 6 persoane cu dizabilități.

C. În sistemul de protecție a copilului din structura DGASPC Botoșani se aflau, la data de
31.12.2013, un număr de 1.431 de copii și tineri, dintre aceștia, un număr de 238/250 ٭fiind cu
dizabilități, după cum urmează:
Total
centru
Complexul de case de tip familial „Sf. Mina„ Botoșani
Centrul de Plasament „Elena Doamna„ Botoșani
Centrul de Plasament „Prietenia„ Botoșani
Complexul de apartamente „Floare de colț„ Dorohoi
Complexul de apartamente „Casa Mea„ Dorohoi
Complexul de apartamente „Amicii„ Dorohoi
Complexul de servicii pentru copilul aflat în dificultate „Sf. Nicolae„ Trușești
Centrul de Plasament „Dumbrava Minunată„ Pomârla
Sistemul de asistență maternală
Sistemul de plasamente familiale și tutelă

54/62٭
31
41
45
66
26
87
53
411
515

Total copii și
tineri cu
dizabilități
54/62٭
9
17
6
10
6
3
1
80
52
238/250٭

٭diferența o reprezintă 12 copii și tineri cu măsură de plasament în cadrul Caselor de tip familial Sf. Mina
Botoșani, în prezent aflați la tratament de specialitate în Franța.
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După tipul și gradul de handicap, în sistemul de protecție a copilului, situația se prezintă astfel:
Gradul de handicap Nr. de copii și tineri
Grad I

64

Grad II

76

Grad III

98

TOTAL

238

De asemenea, pe parcursul anului 2013, DGASPC Botoșani a oferit servicii specializate copiilor
cu dizabilități din comunitate, după cum urmează:
-

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale „Șansa Mea„: în medie, 32 de copii au
beneficiat de servicii educaționale, de consiliere, asistență terapeutică, recuperare și integrare
socială;

-

Complexul de servicii pentru copilul aflat în dificultate „Sf. Spiridon” Botoșani:
- Centrul de recuperare pentru copilul cu dizabilități „SERA„:
 aproximativ 24 de copii au beneficiat de servicii de evaluare psihologică,
terapie logopedică, recuperare;
 aproximativ 15 copii au beneficiat de servicii de kinetoterapie;
- Centrul de tip respiro: în medie 12 copii cu dizabilități au beneficiat de servicii de
educație informală și nonformală precum și de terapie ocupațională;
- Centrul de consiliere și asistență specializată pentru copilul cu TSA : aproximativ 47 de
copii cu tulburări din spectrul autist au beneficiat de servicii specifice acestui tip de
dizabilitate.

16

Capitolul III
Obiective generale şi specifice
Strategia județeană evidenţiază importanţa îngrijirii în familie a persoanei cu dizabilități,
prin crearea şi dezvoltarea serviciilor sociale alternative, în vederea prevenirii instituţionalizării şi
sprijinirii integrării sau reintegrării sociale a persoanei cu dizabilități. Documentul subliniază
necesitatea trecerii de la protecția pasivă, la măsuri de protecție activă, pentru stimularea angajării
în muncă. O atenţie deosebită se acordă măsurilor de egalizare a şanselor, prin accesibilizarea
tuturor sistemelor sociale.

Ordinea de prioritate în care trebuie tratate problemele protecţiei persoanelor cu handicap
trebuie să aibă în vedere pe lângă situaţia existentă şi obiectivele Strategiei naţionale pentru
integrarea socială a persoanelor cu dizabilități și legislația națională și internațională în domeniu.

Obiective generale
Obiectivul general 1: Asigurarea accesului, pe bază de egalitate cu ceilalți cetățeni, la
toate resursele comunității - bunuri, servicii, inclusiv servicii publice (”societate deschisă”)

Obiective specifice:
Eliminarea barierelor fizice care limitează integrarea și participarea persoanelor cu

1.1.

dizabilități la viața socială.
- informarea persoanelor cu dizabilități şi a familiilor, tutorilor, reprezentanților legali) cu
privire la drepturile și facilitățile de care beneficiază în domeniul accesibilizării mediului fizic
prin: materiale informative, mijloace mass-media, puncte de informare ("info-point") din
instituțiile publice etc.;
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- realizarea de campanii sociale privind informarea și sensibilizarea publicului larg cu privire la
problematica integrării persoanelor cu dizabilități și drepturile acestora privind accesibilizarea
mediului fizic și informațional/comunicațional;
- asigurarea unor servicii/activități de consultanță și instruire

pentru

factorii implicați în

accesibilizarea mediului fizic și informațional/ comunicațional la nevoile persoanelor cu
dizabilități (clădiri, transport, informații în limbaj accesibil persoanelor cu dificultăți senzoriale
sau de învățare, etc.);
- implementarea unui pachet minim de servicii care să sprijine persoanele cu dizabilități și
familiile/reprezentanții legali ai acestora în accesarea resurselor comunitare în scopul facilitării
integrării sociale: informare, consiliere, mediere, acompaniere etc.;
- monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități;
Promovarea valorilor şi principiilor privitoare la drepturile şi libertăţile fundamentale

1.2.

ale omului, la drepturile cetăţeneşti ale persoanelor cu handicap, precum şi la participarea
activă a acestora la viaţa comunităţii.
- alocarea de resurse adecvate nevoilor persoanelor cu dizabilități;
- eficientizarea procedurilor de obţinere şi/sau exercitare a drepturilor şi facilităţilor
prevăzute de legislaţia în vigoare;
- desfăşurarea de campanii de conştientizare și/sau sensibilizare a opiniei publice în scopul
combaterii stereotipiilor şi prejudecăţilor asupra persoanelor cu dizabilități precum și în scopul
creșterii respectului pentru diversitate și acceptarea persoanei cu dizabilități;
- realizarea de întâlniri/dezbateri cu factorii locali în scopul creșterii implicării comunității la
sprijinirea persoanelor cu dizabilități în procesul de incluziune și participare la viața socială;
- implicarea efectivă a persoanelor cu dizabilități și/sau reprezentanții legali ai acestora la
dezbateri şi luări de decizii care îi privesc şi care le influenţează viaţa.
Obiectivul general 2: Exercitarea deplină a drepturilor de cetățeni ai României și
respectiv ai Uniunii Europene de către persoanele cu dizabilități
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Obiective specifice:
2.1. Creșterea nivelului de educație privind drepturile civile și modalitățile de exercitare ale
acestora de către persoanele cu dizabilități și/sau reprezentanții legali ai acestora

-

realizarea unei proceduri privind circuitul informaţional unitar şi eficient care să servească

interesului persoanei cu dizabilități; asigurarea infrastructurii de tehnologie a informaţiei şi de
resurse umane necesare pentru a susţine circuitul informaţional în condiții de confidențialitate a
datelor;
- crearea unei structuri de informare și consiliere psiho-socială și juridică, atât pentru persoanele cu
dizabilități cât şi pentru membrii familiilor acestora;

- crearea de programe specifice psiho-sociale care să susțină efectiv persoana cu dizabilități și/sau
reprezentanții legali ai acestora în exercitarea drepturilor, prin creșterea autonomiei personale, a
demnității și securității fizice și emoționale, a responsabilității și a deciziilor proprii;
- încurajarea implicării active a persoanelor cu dizabilități în proiecte şi acţiuni, ori asocierii în
diverse organizații care să susțină drepturile acestora și egalitatea de șanse, precum și să
promoveze principiul de reformare a societății prin accesibilizarea resurselor în acord cu nevoile
acestei categorii de persoane;
2.2. Consolidarea parteneriatului public-privat în interesul persoanelor cu dizabilități
- crearea de parteneriate cu instituții publice și private,
- consolidarea colaborării dintre DGASPC Botoșani şi persoanele juridice, publice sau private,
instituţiile de cult recunoscute de lege în vederea elaborării şi implementării de proiecte care au
ca obiectiv dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități;
- organizarea, în colaborare/ în parteneriat cu ONG-urile cu activitate în domeniu, de activităţi
cultural-sportive şi de petrecere a timpului liber pentru persoanele cu dizabilități şi familiile
acestora;
- implicarea persoanelor cu dizabilități în proiecte ale diverselor asociații/fundații prin activităţi
de voluntariat;
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- diversificarea surselor financiare prin organizarea, în parteneriat cu ONG-urile, a unor
campanii de colectare de fonduri (acțiuni culturale, expoziţii cu vânzare etc.), în scopul
îmbunătățirii calității vieții persoanelor cu dizabilități;
- accesarea de fonduri în vederea creării de unități de economie socială în colaborare cu ONG –
urile active.
2.3. Prevenirea separării și promovarea dreptului

persoanelor cu dizabilități la o viață

independență, privată și de familie
- crearea unui sistem integrat de servicii de sprijin pentru persoanele cu dizabilități și familiile
acestora, care să se bazeze pe comunitate și să răspundă nevoilor corelate ale acestora prin
accesibilizarea resurselor obișnuite ale comunității: facilități, servicii și produse privind locuința,
sănătate și recuperare, cultură, educație și formare profesională, integrare socio-profesională,
etc., în scopul prevenirii instituționalizării și menținerii în familie și comunitate;
- extinderea serviciilor de îngrijire la domiciliu care permit menţinerea persoanei cu dizabilități
în mediul propriu de viaţă, în familie şi comunitate;
- extinderea serviciilor de asistenţă personală (asistent personal, asistent personal specializat) și
dezvoltarea de noi tipuri de servicii de asistență personală pentru viață independentă, precum și
facilitarea accesului persoanei cu dizabilități la aceste tipuri de servicii;
- sprijinirea funcţionării la nivel local a structurilor comunitare consultative cu atribuții în
domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități, în scopul prevenirii separării;
- realizarea unei proceduri de prevenire, identificare și monitorizare a cazurilor de ascundere,
abandonare, neglijare și segregare a persoanelor adulte și a copiilor cu dizabilități;
- dezvoltarea la nivel local de servicii alternative de sprijin pentru copiii cu dizabilități și
familiile acestora, în scopul asigurării recuperării, reabilitării, educației și integrării socioprofesionale, astfel încât să se prevină separarea din cauza lipsei infrastructurii care să răspundă
nevoilor speciale ale acestei categorii de copii;
- implicarea familiei şi responsabilizarea acesteia cu privire la nevoile de îngrijire, reabilitare şi
integrarea socială ale persoanelor cu dizabilități în scopul menținerii acestora în cadrul sistemului
familial;
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- asigurarea măsurilor privind confidențialitatea datelor referitoare la viața intimă și privată a
persoanelor cu dizabilități;
- acordarea de sprijin metodologic SPAS-urilor în accesarea de fonduri pentru proiecte ce
vizează problematica persoanelor cu dizabilități;
- susținerea financiară a persoanelor cu dizabilități prin acordarea de beneficii sociale în acord cu
nevoile acestora și legislația în domeniu.
Obiectiv general 3: Asigurarea și promovarea condițiilor pentru deplina exercitare a
drepturilor și libertăților cetățenești de către persoanele cu dizabilități, în condiții de
nediscriminare în raport cu ceilalți membri ai societății

Obiective specifice:
3.1. Asigurarea respectării principiului nondiscriminării și egalității de șanse pentru toți
cetățenii, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități
- Realizarea de campanii de informare și sensibilizare a populației privind interzicerea abuzului,
torturii și a relelor tratamente asupra persoanelor cu dizabilități (copii și adulți);
- Realizarea unor proceduri specifice de prevenire, intervenție și monitorizare a cazurilor la risc
sau de violență asupra persoanelor cu dizabilități (copii și adulți);
- Acordarea unei atenții deosebite cazurilor de violență asupra femeilor cu dizabilități;
- Organizarea de întâlniri/dezbateri cu reprezentanții instituțiilor/ personalul de specialitate care
intră în contact cu persoanele cu dizabilități (adulți și copii) în scopul prevenirii situațiilor de
discriminare și violență asupra acestora;
- Monitorizarea respectării dreptului persoanelor cu dizabilități la egalitate de șanse.
Obiectiv general 4: Asigurarea accesului la muncă a unui număr cât mai mare de persoane
cu dizabilităţi, în special pe piaţa liberă a muncii

Obiective specifice
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41. Asigurarea tranziției de la protecția pasivă la protecția activă a persoanelor adulte cu
dizabilități prin stimularea angajării acestora pe piața muncii
- Realizarea și implementarea unor proceduri privind prevenirea discriminării în

selecţia,

angajarea, menţinerea şi promovarea în muncă a persoanelor cu dizabilități și monitorizarea
respectării măsurilor de protecția muncii, interzicerea muncii copiilor și protecția tinerilor la locul
de muncă, interzicerea sclaviei și a muncii forțate;
- Susținerea persoanelor cu dizabilități apte de muncă pentru integrare socio-profesională, prin
activități specifice de sprijin pentru angajare, promovare și menținerea locului de muncă în
condiţii de echitate socială: servicii de recuperare şi menţinere a sănătăţii, evaluare a capacităţii şi
aptitudinilor de muncă, consiliere şi orientare profesională, sprijin pentru calificare/recalificare,
sprijin pentru găsirea şi menținerea locului de muncă (angajare asistată), transport adaptat la/de
la locul de muncă etc. şi adaptarea locului de muncă-„reasonable accomodation„
- sprijinirea pentru angajarea pe piaţa liberă a muncii a persoanelor cu dizabilităţi prin măsuri
de „muncă asistată”;
- consilierea tinerilor antreprenori din rândul persoanelor cu dizabilităţi pentru a demara afaceri
în sectoarele secundar şi terţiar în mediul rural, folosind forța de muncă din rândul persoanelor
dezavantajate social;
4.2. Diversificarea serviciilor de sprijin în vederea integrării socio-profesionale a persoanelor
cu dizabilități
- crearea – la nivel județean – a unui centru de resurse pentru persoanele cu dizabilități aflate în
căutarea unui loc de muncă, precum și pentru angajatori;
- crearea unor grupuri de suport pentru persoanele cu dizabilități în scopul creșterii încrederii în
capacitățile proprii precum și a șanselor de integrare socială și profesională;
- organizarea de întâlniri cu posibili angajatori pentru stimularea şi sprijinirea lor în a angaja
personal din rândul persoanelor cu dizabilități;
- încurajarea şi sprijinirea creării de „întreprinderi sociale”, ca structuri de tranziţie la economia
de piaţă;
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- încurajarea creării de locuri de muncă protejate, în măsură să pregătească tranziţia persoanelor
cu dizabilităţi pe piaţa liberă a muncii (prin derularea de activităţi competitive cu cele existente,
eficientizarea calificării la locul de muncă etc.);
- sprijinirea proiectelor ce au ca obiectiv angajarea persoanelor cu dizabilităţi, „adaptarea
rezonabilă” la locul de muncă, etc.;
- dezvoltarea unui dialog/ parteneriat social între toţi factorii implicaţi în domeniul ocupării
forţei de muncă – instituţii de educaţie şi formare profesională, instituţii de asistenţă socială,
O.N.G.-uri, angajatorii din sectorul public şi/sau privat, etc. în scopul creșterii șanselor
persoanelor cu dizabilități în accesarea unui loc de muncă și integrarea pe piața muncii;
- crearea unor mecanisme de monitorizare a impactului măsurilor sociale în favoarea încadrării
în muncă a persoanelor cu dizabilități;
4.3. Facilitarea accesului pe piața muncii pentru persoanelor cu dizabilități
- crearea unei baze de date cu persoanele cu dizabilități apte de muncă;
- identificarea abilităților și competențelor persoanelor cu dizabilități utilizând instrumente
specifice (testul CASPER) și orientarea în carieră în acord cu acestea;
- încurajarea accesării programelor de formare continua a adulților de către persoanele adulte cu
dizabilități;
- colaborarea cu mass-media în vederea creşterii gradului de conştientizare şi/sau sensibilizare a
comunităţii cu privire la potenţialul, abilităţile şi contribuţia persoanelor cu handicap la piaţa
muncii;
- organizarea de acțiuni de promovare a aptitudinilor speciale şi a talentelor persoanelor cu
dizabilităţi („Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități„);
- eficientizarea modalităţilor de evaluare complexă a persoanelor cu dizabilități şi
implementarea unui sistem complex de evaluare cu accent pe identificarea potenţialului de
integrare socio-profesională.
Obiectiv general 5: Promovarea educației incluzive și a educației permanente pentru
persoanele cu dizabilități
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Obiective specifice
5.1. Facilitarea accesului la educație și formare profesională pentru persoanele cu dizabilități, în
toate formele și nivelele de învățământ școlar și profesional
- susținerea unor programe privind asigurarea fără discriminare a accesului persoanelor cu
dizabilități la învăţământul incluziv primar şi secundar, gratuit, în condiţii de egalitate cu ceilalţi,
în comunităţile în care trăiesc, la învăţământ superior, formare profesională, educaţie pentru
adulţi şi formare continuă, fără discriminare şi în condiţii de egalitate cu ceilalţi cetățeni;
- crearea infrastructurii privind accesul copiilor la educație, formare profesională, activități
recreative și alte activități care să permită integrarea socială a acestora și dezvoltarea
personalității lor;
- respectarea dreptului persoanei cu dizabilități de a alege şi o altă formă de educaţie (școala
specială, învățământ la distanță, învăţământ la domiciliu, etc.) în situațiile în care cerințele sale
de învațare nu pot fi rezolvate cu expertiza și măsurile de sprijin complementar din școala de
masă;
- informarea persoanelor cu dizabilități, prin mijloace accesibile, cu privire la oferta de educație
și formare profesională, a învățământului de masă și special, disponibilă în comunitate;
- formarea profesioniştilor în domenii de strictă specializare pentru lucrul cu persoanele cu
dizabilități: autism, maladia L. Down, logopedie, demutizare, scriere Braille, limbajul semnelor
etc.
5.2. Îmbunătățirea sistemului de învățământ în acord cu nevoile de învățare și formare a
persoanelor cu dizabilități
- accesibilizarea învățământului de masă la toate nivelele prin:
a) adaptarea mediului fizic construit și transport;
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b) adaptarea mijloacelor și metodelor didactice (ex. limbajul semnelor, curriculum școlar
flexibil, mijloace de instruire/învățare - scrierea Braille, texte mărite ori simplificate,
site-uri web ș.a., tehnologii electronice asistive de instruire/învățare);
c) asigurarea

serviciilor

de sprijin individualizat pentru educația incluzivă și viață

independentă;
- dezvoltarea bazei materiale din școli pentru desfășurarea unor activități de reabilitare/abilitare
(recuperare) a elevilor/cursanților cu probleme de învățare (cabinete de kinetoterapie, logopedie,
educație senzorială);
- îmbunătățirea permanentă a sistemului de evaluare/reevaluare a capacităților de învățare a
persoanelor cu dizabilități, copii și adulți, pentru identificarea cât mai timpurie a cerințelor
educaționale speciale ale
educație/formare, conforme

acestora, în vederea
cu

asigurării unor măsuri de sprijin flexibile,

nivelul de dezvoltare

al aptitudinilor și deprinderilor de

învățare;
- planificarea și monitorizara măsurilor de sprijin educațional în vederea actualizării continue a
acestora, în funcție de progresul școlar și în perspectiva ocupării unui loc de muncă a măsurilor
de sprijin pentru educație/formare;
- implicarea elevilor/cursanţilor cu dizabilităţi, a părinților/ tutorilor/reprezentanților legali ca
parteneri activi în proiectarea, realizarea și monitorizarea planurilor individualizate de sprijin
pentru educație/formare profesională a elevilor;
- pregatirea și perfecționarea continuuă a personalului didactic pentru satisfacerea cerințelor
invățământului incluziv (cunoaşterea problematicii dizabilităţii şi utilizarea modalităţilor,
mijloacelor şi formatelor augmentative şi alternative adecvate de comunicare, a tehnicilor şi
materialelor educaţionale potrivite pentru susţinerea persoanelor cu dizabilităţi).

Obiectiv general 6: Promovarea unor condiţii decente de viaţă pentru persoanele cu
dizabilităţi prin măsuri de protecție socială.

Obiective specifice:
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6.1. Continuarea reformei instituţionale şi administrative a centrelor de tip rezidenţial pentru
persoane adulte cu handicap, aflate în subordinea DGASPC Botoşani în vederea acordării
serviciilor în acord cu standardele minime obligatorii
- restructurarea/reorganizarea/reamenajarea centrelor de asistenta și îngrijire Leorda și Dorohoi
în scopul oferirii unor condiții optime de îngrijire și asistență – conform standardelor în vigoare –
beneficiarilor acestor instituții.
-

restructurarea Centrului de recuperare și reabilitare Ionășeni prin crearea unui Complex de

servicii care va include o unitate de recuperare și reabilitare și un serviciu rezidențial care va oferi
îngrijire de tip familial persoanelor adulte cu handicap;
- restructurarea/reorganizarea și dotarea corespunzătoare a centrului de recuperare și reabilitare
Dersca;
-

amenajarea/ reabilitarea/ modernizarea și dotarea cu infrastructură necesară unei terapii

ocupaționale adecvate a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Botoşani;
- continuarea demersurilor pentru furnizarea serviciilor de specialitate în cadrul Centrului pentru
persoane adulte cu handicap din localitatea Stăuceni, jud. Botoșani;
- dezvoltarea de noi structuri adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități, de tipul:
- centru de pregătire pentru o viață independentă;
- centru de recuperare și reabilitare neuromotorie;
- centru de tip „respiro ” – care să se adreseze atât persoanelor care solicită
instituţionalizarea în scopul prevenirii acestei

măsuri

cât şi persoanelor

dezinstituţionalizate şi care traversează o perioadă de criză;
- centru de intervenţie în situaţii de urgenţă pentru persoana cu dizabilități;
- locuinţe protejate pentru persoane cu handicap adulte care au deprinderi de viaţă
autonomă.
6.2. Creșterea calității, eficienței și sustenabilității serviciilor de protecție socială specială
- revizuirea metodologiei de evaluare a persoanei cu dizabilități prin trecerea de la sistemul de
evaluare-certificare a unui „grad și tip de handicap/dizabilitate”, la un sistem de identificare a
nevoilor individuale de sprijin, în baza inventarierii capacitaților și limitărilor funcționale
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individuale relevante ale persoanei, în conformitate cu cerințele „modelului social” de abordare
a dizabilității ;
-

revizuirea sistemului de planificare a măsurilor de asistenţă socială prin asigurarea de

“pachete” de facilităţi şi servicii, flexibile

(fixe si opționale) în baza evaluării nevoilor

individuale de sprijin ale persoanei cu dizabilităţi;
- realizarea unor schimburi de bune practici cu instituții publice și private din alte județe sau alte
state;
Obiectiv general 7: Asigurarea accesului la servicii şi facilităţi privind sănătatea, în condiţii
de echitate socială şi în baza consimţământului liber exprimat

Obiective specifice
7.1. Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la îngrijire medicală şi programe de
sănătate de masă, inclusiv la servicii de îngrijire a sănătăţii şi recuperare destinate persoanelor
cu dizabilităţi, la aceeași calitate şi la fel de accesibile ca preţ ca şi pentru ceilalţi cetăţeni.
- informarea persoanelor cu dizabilităţi, în formate accesibile, cu privire la drepturile lor şi la
oferta de servicii de sănătate din comunitate, inclusiv a serviciilor medicale și de recuperare
destinate acestora;
- consultarea persoanelor cu dizabilități pentru a decide în cunoștință de cauză în ceea ce
priveşte măsurile de îngrijire medicală ce le sunt destinate, furnizorii de servicii ș.a.;
- dezvoltarea serviciilor de abilitare/reabilitare (recuperare) pentru persoanele cu dizabilităţi, in
vederea unui trai pe cât posibil independent și a integrării/reintegrării în muncă a persoanei
adulte cu dizabiltăţi, în perioada vieții active;
- promovarea

măsurilor şi iniţiativelor privind sănătatea mintală, inclusiv prin sprijinirea

angajării în muncă a persoanelor cu probleme de sănătate mintală, apte de muncă, în condițiile
legii;
- pregătirea personalului din domeniul sănătăţii privind cerinţele specifice dizabilităţii dar şi în
ceea ce priveşte competenţele şi metodele privind abordarea problemelor de sănătate ale
persoanelor cu dizabilităţi;
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7.2. . Reducerea numărului de persoane cu dizabilități
- implementarea de măsuri şi programe de prevenire a riscurilor apariţiei dizabilităţi (prevenţie
primară) sau agravării dizabilității (prevenţie secundară);
- includerea în planurile şi programele privind dizabilitatea a unor măsuri vizând siguranţa şi
sănătatea angajaţilor la locul de muncă, inclusiv în ceea ce privește prevenirea apariţiei unor
probleme de sănătate mintală a personalului angajat.

Capitolul VI
Implementarea, monitorizarea şi evaluarea
Implementarea măsurilor stabilite în cadrul strategiei presupune un proces de planificare
multianuală bazat pe obiectivele generale şi nevoile locale, precum şi pe resursele materiale,
financiare şi umane disponibile.
Monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei reprezintă activităţi de maximă importanţă
care pot determina revizuirea planului naţional de acţiune şi redefinirea unora dintre măsuri, în
funcţie de contextul social atât la nivel național cât și la nivelul comunităţilor, de evoluţia
numărului persoanelor cu dizabilități şi a nevoilor acestora.
Activitatea de monitorizare şi evaluare are în vedere următoarele:
a) selectarea unor indicatori de performanţă pentru obiectivele generale ale strategiei;
b) dezvoltarea unor programe de cercetare asupra unor grupuri cu grad mare de risc;
c) identificarea punctelor slabe în procesul de implementare a strategiei şi a soluţiilor de
rezolvare;
d) realizarea unei baze de date unitară şi integrată sistemului de asistenţă socială;
e) asigurarea de informaţii corecte despre dinamica persoanelor cu handicap şi condiţiile
lor de viaţă.
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Capitolul VII
RISCURI ŞI IPOTEZE ÎN IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

Anumite riscuri derivă din situaţia socio-economicã existentă, la nivel macroeconomic,
care are repercursiuni în evoluţia problematicii protecţiei persoanelor cu dizabilități.
În atingerea obiectivelor propuse în strategia judeţeanã, ar putea exista următoarele
riscuri:
- scăderea nivelului de trai general şi creşterea sărăciei populaţiei;
- creşterea ratei şomajului, lipsa locurilor de muncă;
- număr mare de familii cu venit redus şi cu locuinţe improprii;
- izolare şi marginalizare socială;
- dependenţa unei categorii de persoane de sistemul de sprijin şi asistenţă socială;
- implicare redusă a societăţii civile în problematica persoanelor cu dizabilități, număr
redus de organizaţii neguvernamentale, resurse limitate;
- mentalităţi şi practici învechite, rezistența la schimbare;
- probleme de finanţare a serviciilor şi a activităţilor în domeniul protecţiei persoanei
cu dizabilități ;
- lipsa partenerilor la finanţarea proiectelor ;
- durabilitatea serviciilor alternative de protecţie;
- impact scăzut al campaniilor de sensibilizare a opiniei publice ;
- percepţiile societăţiii civile şi reacţia la reformă ;
- probleme în identificarea locaţiilor adecvate pentru noile servicii;
- dezinteresul autorităţilor locale în rezolvarea problemelor persoanelor cu dizabilități
din comunitate;
- lipsa resurselor umane specializate;
- respingerea proiectelor de la finanțare.
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CAPITOLUL VIII
Planul de acţiune privind implementarea strategiei naţionale

În vederea realizării obiectivelor din Strategia judeţeană prezentată mai sus se stabileşte
PLANUL DE ACŢIUNE, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta Strategie.

p. Președinte ,
Dan Constantin ŞLINCU

Contrasemnează,
Alexandru Valentin COLBU
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Anexa nr.1
PLAN OPERAŢIONAL PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI JUDEŢENE PENTRU PROTECŢIA ȘI
INCLUZIUNEA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI 2014-2020
Obiectivul general 1: Asigurarea accesului, pe bază de egalitate cu ceilalți cetățeni, la toate resursele comunității - bunuri,
servicii, inclusiv servicii publice (”societate deschisă”)

Obiective specifice

Măsuri şi acţiuni planificate

Instituţii
responsabile

Parteneri

Termen

Indicatori/Rezultate

1.1. Eliminarea
barierelor fizice care
limitează integrarea și
participarea
persoanelor cu
dizabilități la viața
socială

- informarea persoanelor cu dizabilități şi a
familiilor, tutorilor, reprezentanților legali)
cu privire la drepturile și facilitățile de care
beneficiază în domeniul accesibilizării
mediului fizic prin: materiale informative,
mijloace mass-media, puncte de informare
("info-point") din instituțiile publice etc.;

DGASPC
Botoșani

ONG-uri

20142020

Nr. de materiale
informative

- realizarea de campanii sociale privind
informarea și sensibilizarea publicului larg
cu privire la problematica integrării
persoanelor cu dizabilități și drepturile
acestora privind accesibilizarea mediului
fizic și informațional/comunicațional;
- asigurarea unor servicii/activități de
consultanță și instruire pentru factorii
implicați în accesibilizarea mediului fizic
și informațional/ comunicațional la nevoile
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Mass-media
Serviciile
publice de
asistență
socială de la
nivel local
(SPAS)
Unități
administrativ
teritoriale
(UAT)

Inspecția
Socială din

Consilii
Comunitare
Consultativ
e (CCC)

Nr. de apariții în massmedia a informațiilor
privind drepturile
persoanelor cu
dizabilități
Nr. de puncte de
informare pentru
persoanele cu dizabilități
Nr. de campanii sociale
realizate
Nr. de întruniri cu
factorii implicați în
accesibilizarea mediului
fizic și comunicațional

persoanelor cu dizabilități (clădiri,
transport, informații în limbaj accesibil
persoanelor cu dificultăți senzoriale sau de
învățare, etc.);
- implementarea unui pachet minim de
servicii care să sprijine persoanele cu
dizabilități și familiile/reprezentanții legală
ai acestora în accesarea resurselor
comunitare în scopul facilitării integrării
sociale: informare, consiliere, mediere,
acompaniere etc.;

cadrul
Agenției
Județene de
Plăți și
Inspecție
Socială
Botoșani
(AJPIS)

Nr. de persoane
beneficiare de servicii de
informare, consiliere,
mediere, etc.
Nr. de activități de
monitorizare a
drepturilor persanelor cu
dizabilități

- monitorizarea respectării drepturilor
persoanelor cu dizabilități;
1.2. Promovarea
valorilor şi principiilor
privitoare la drepturile
şi libertăţile
fundamentale ale
omului, la drepturile
cetăţeneşti ale
persoanelor cu
handicap, precum şi la
participarea activă a
acestora la viaţa
comunităţii

Ministerul
Muncii,
Familiei,
Protecției
Sociale și
Persoanelor
Vârstnice
(MMFPSPV)

- alocarea de resurse adecvate nevoilor
persoanelor cu dizabilități;
- eficientizarea procedurilor de obţinere
şi/sau exercitare a drepturilor şi
facilităţilor prevăzute de legislaţia în
vigoare;
- desfăşurarea de campanii de
conştientizare și/sau sensibilizare a opiniei
publice în scopul combaterii stereotipiilor
şi prejudecăţilor asupra persoanelor cu
dizabilități precum și în scopul creșterii
respectului pentru diversitate și acceptarea
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DGASPC
Botoșani

ONG-uri
Mass-media

20142020

Resursele alocate pentru
respectarea drepturilor
persoanelor cu
dizabilități

SPAS-uri
CCC-uri
Autorități
locale

Procedurile de obținere și
exercitare a drepturilor
de către persoanele cu
dizabilități

Nr. de campanii de
conștientizare/sensibiliza
re realizate

persoanei cu dizabilități;
- realizarea de întâlniri/dezbateri cu
factorii locali în scopul creșterii implicării
comunității la sprijinirea persoanelor cu
dizabilități în procesul de incluziune și
participare la viața socială;

Nr. de întâlniri cu factorii
locali

Nr. de acțiuni/dezbateri
la care au fost implicate
persoane cu dizabilități/
reprezentanți legali

- implicarea efectivă a persoanelor cu
dizabilități și/sau reprezentanții legali ai
acestora la dezbateri şi luări de decizii care
îi privesc şi care le influenţează viaţa.

Obiectivul general 2: Exercitarea deplină a drepturilor de cetățeni ai României și respectiv ai Uniunii Europene de către
persoanele cu dizabilități
Obiective specifice

Măsuri şi acţiuni planificate

Instituţii
responsabile

Parteneri

Termen

Indicatori/Rezultate

2.1. Creșterea nivelului
de educație privind
drepturile civile și
modalitățile de
exercitare ale acestora
de către persoanele cu
dizabilități și/sau
reprezentanții legali ai
acestora

- realizarea unei proceduri privind
circuitul informaţional unitar şi eficient
care să servească interesului persoanei cu
dizabilități; asigurarea infrastructurii de
tehnologie a informaţiei şi de resurse
umane necesare pentru a susţine circuitul
informaţional în condiții de
confidențialitate a datelor;

DGASPC
Botoșani

ONG-uri

20142020

Existența unei proceduri
unitare privind accesul și
utilizarea informațiilor
privitoare la persoanele
cu dizabilități;

Mass-media
SPAS-uri
Consilii
Comunitare
Consultativ
e (CCC)

Existența unor resurse
umane și tehnologice
care utilizează circuitul
informațional

- crearea unei structuri de informare și
consiliere psiho-socială și juridică, atât pentru
persoanele cu dizabilități cât şi pentru membrii
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Centrul de informare și
consiliere

familiilor acestora;

Nr. de programe
specifice realizate cu și
pentru persoanele cu
dizabilități/reprezentanții
legali

- crearea de programe psihio -sociale
specifice care să susțină efectiv persoana cu
dizabilități și/sau reprezentanții legali ai
acestora în exercitarea drepturilor, prin
creșterea autonomiei personale, a
demnității și securității fizice și emoționale,
a responsabilității și a deciziilor proprii;

Nr. de beneficiari ai
programelor specifice
Nr. de persoane cu
dizabilități implicate în
proiecte/asociate în
diverse structuri
organizaționale

- încurajarea implicării active a persoanelor
cu dizabilități în proiecte şi acţiuni, ori
asocierii în diverse organizații care să
susțină drepturile acestora și egalitatea de
șanse, precum și să promoveze principiul
de reformare a societății prin
accesibilizarea resurselor în acord cu
nevoile acestei categorii de persoane;
2.2. Consolidarea
parteneriatului publicprivat în interesul
persoanelor cu
dizabilități

- crearea de parteneriate cu instituții
publice și private,

DGASPC
Botoșani

ONG-uri
UAT-uri

- consolidarea colaborării dintre DGASPC SPAS-uri
Botoșani şi persoanele juridice, publice sau
private, instituţiile de cult recunoscute de
lege în vederea elaborării şi implementării
de proiecte care au ca obiectiv dezvoltarea
serviciilor sociale pentru persoanele cu
dizabilități;
- organizarea, în colaborare/ în parteneriat
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20142020

Nr. de acorduri de
parteneriat încheiate cu
instituții publice și
private
Nr. de protocoale de
colaborare încheiate de
DGASPC în interesul
persoanelor cu
dizabilități
Nr. de activități
organizate pentru

persoanele cu dizabilități

cu ONG-urile cu activitate în domeniu, de
activităţi cultural-sportive şi de petrecere a
timpului liber pentru persoanele cu
dizabilități şi familiile acestora;

Nr. de persoane cu
dizabilități voluntare în
diverse proiecte ale
ONG-urilor partenere

- implicarea persoanelor cu dizabilități în
proiecte ale diverselor asociații/fundații
prin activităţi de voluntariat;

Nr. de campanii de
strângere de fonduri
realizate în parteneriat cu
ONG-urile

- diversificarea surselor financiare prin
organizarea, în parteneriat cu ONG-urile, a
unor campanii de colectare de fonduri
(acțiuni culturale, expoziţii cu vânzare
etc.), în scopul îmbunătățirii calității vieții
persoanelor cu dizabilități.

2.3. Prevenirea
separării și promovarea
dreptului persoanelor
cu dizabilități la o viață
independență, privată
și de familie

- accesarea de fonduri în vederea creării
de unități de economie socială în
colaborare cu ONG –urile active.
- crearea unui sistem integrat de servicii de
sprijin pentru persoanele cu dizabilități și
familiile acestora, care să se bazeze pe
comunitate și să răspundă nevoilor corelate
ale acestora prin accesibilizarea resurselor
obișnuite ale comunității: facilități, servicii
și produse privind locuința, sănătate și
recuperare, cultură, educație și formare
profesională, integrare socio-profesională,
etc., în scopul prevenirii instituționalizării
și menținerii în familie și comunitate;
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Resursele financiare
colectate în cadrul
campaniilor

MMFPSPV

ONG-uri

DGASPC
Botoșani

SPAS-uri

20142020

Nr. de servicii integrate
pentru persoanele adulte
dezvoltate la nivel
comunitar

CCC-uri
UAT-uri
AJPIS

Autorități
locale

Nr. de persoane cu
dizabilități care
beneficiază de servicii de
îngrijire la domiciliu
Nr. de beneficiari de
servicii de asistență
personală

- extinderea serviciilor de îngrijire la
domiciliu care permit menţinerea persoanei
cu dizabilități în mediul propriu de viaţă, în
familie şi comunitate;
- extinderea serviciilor de asistenţă
personală (asistent personal, asistent
personal specializat) și dezvoltarea de noi
tipuri de servicii de asistență personală
pentru viață independentă, precum și
facilitarea accesului persoanei cu
dizabilități la aceste tipuri de servicii;
- sprijinirea funcţionării la nivel local a
structurilor comunitare consultative cu
atribuții în domeniul protecției drepturilor
persoanelor cu dizabilități, în scopul
prevenirii separării;
- realizarea unei proceduri de prevenire,
identificare și monitorizare a cazurilor de
ascundere, abandonare, neglijare și
segregare a persoanelor adulte și a copiilor
cu dizabilități;
- dezvoltarea la nivel local de servicii
alternative de sprijin pentru copiii cu
dizabilități și familiile acestora, în scopul
asigurării recuperării, reabilitării, educației
și integrării socio-profesionale, astfel încât
să se prevină separarea din cauza lipsei
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Nr. de structuri
comunitare consultative
pe problemele
persoanelor cu
dizabilități create la
nivelul autorităților
locale
Existența unor proceduri
specifice de prevenire,
identificare și
monitorizare a cazurilor
de persoane adulte/copii
cu dizabilități aflați în
situații de risc
Nr. de servicii integrate
pentru copiii cu
dizabilități dezvoltate la
nivel comunitar
Nr. de cazuri de persoane
cu dizabilități (adulți și
copii) pentru care s-a
prevenit
instituționalizarea
Existența unei proceduri
unitare în condiții de
confidențialitate a
informațiilor referitoare
la persoanele cu
dizabilități

infrastructurii care să răspundă nevoilor
speciale ale acestei categorii de copii;
- implicarea familiei şi responsabilizarea
acesteia cu privire la nevoile de îngrijire,
reabilitare şi integrarea socială ale
persoanelor cu dizabilități în scopul
menținerii acestora în cadrul sistemului
familial;
- asigurarea măsurilor privind
confidențialitatea datelor referitoare la
viața intimă și privată a persoanelor cu
dizabilități;
- acordarea de sprijin metodologic SPASurilor în accesarea de fonduri pentru
proiecte ce vizează problematica
persoanelor cu dizabilități;
- susținerea financiară a persoanelor cu
dizabilități prin acordarea de beneficii
sociale în acord cu nevoile acestora și
legislația în domeniu.
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Nr. de proiecte
scrise/implementate de
autoritățile locale în
interesul persoanelor cu
dizabilități
Nr. de beneficiari,
persoane cu dizabilități
(adulți și copii), care
beneficiază de prestații
sociale

Obiectiv general 3: Asigurarea și promovarea condițiilor pentru deplina exercitare a drepturilor și libertăților cetățenești de
către persoanele cu dizabilități, în condiții de nediscriminare în raport cu ceilalți membri ai societăți
Obiective specifice

Măsuri şi acţiuni planificate

Instituţii
responsabile

Parteneri

Termen

Indicatori/Rezultate

3.1. Asigurarea
respectării principiului
nondiscriminării și
egalității de șanse
pentru toți cetățenii,
inclusiv pentru
persoanele cu
dizabilități

- Realizarea de campanii de informare și
sensibilizare a populației privind
interzicerea abuzului, torturii și a relelor
tratamente asupra persoanelor cu
dizabilități (copii și adulți);

DGASPC
Botoșani

ONG-uri

20142020

Nr. de campanii de
informare/sensibilizare

- Realizarea unor proceduri specifice de
prevenire, intervenție și monitorizare a
cazurilor la risc sau de violență asupra
persoanelor cu dizabilități (copii și adulți);
- Acordarea unei atenții deosebite cazurilor
de violență asupra femeilor cu dizabilități;
- Organizarea de întâlniri/dezbateri cu
reprezentanții instituțiilor/ personalul de
specialitate care intră în contact cu
persoanele cu dizabilități (adulți și copii) în
scopul prevenirii situațiilor de discriminare
și violență asupra acestora;
- Monitorizarea respectării dreptului
persoanelor cu dizabilități la egalitate de
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Massmedia
SPAS-uri
CCC –uri
AJPIS Botoșani

Existența unor proceduri
specifice de specifice de
prevenire, intervenție și
monitorizare a cazurilor
la risc sau de violență
asupra persoanelor cu
dizabilități
Nr. de întâlniri/dezbateri
cu reprezentanți ai
instituțiilor/personalul de
specialitate
Nr. de acțiuni realizate de
Inspecția Socială în
vederea verificării
modului de respectare a
dreptului la egalitate de
șanse ale persoanelor cu
dizabilități

șanse.
Obiectiv general 4: Asigurarea accesului la muncă a unui număr cât mai mare de persoane cu dizabilităţi, în special pe piaţa
liberă a muncii
Obiective specifice

Măsuri şi acţiuni planificate

Instituţii
responsabile

Parteneri

Termen

Indicatori/Rezultate

4.1. Asigurarea
tranziției de la protecția
pasivă la protecția
activă a persoanelor
adulte cu dizabilități
prin stimularea
angajării acestora pe
piața muncii

- Realizarea și implementarea unor
proceduri privind prevenirea discriminării
în selecţia, angajarea, menţinerea şi
promovarea în muncă a persoanelor cu
dizabilități și monitorizarea respectării
măsurilor de protecția muncii, interzicerea
muncii copiilor și protecția tinerilor la
locul de muncă, interzicerea sclaviei și a
muncii forțate;

DGASPC
Botoșani

ONG-uri

20142020

Existența unor proceduri
pentru susținerea
angajării persoanelor cu
dizabilități apte de muncă

SPAS-uri

CCC –uri

Agenția
Județeană
pentru
Ocuparea
Forței de
Muncă
(AJOFM)
Botoșani

Autorități
locale

- Susținerea persoanelor cu dizabilități apte
de muncă pentru integrare socioprofesională, prin activități specifice de
sprijin pentru angajare, promovare și
menținerea locului de muncă în condiţii
de echitate socială: servicii de recuperare şi
menţinere a sănătăţii, evaluare a capacităţii
şi aptitudinilor de muncă, consiliere şi
orientare profesională, sprijin pentru
calificare/recalificare, sprijin pentru găsirea
şi menținerea locului de muncă (angajare
asistată), transport adaptat la/de la locul de
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Inspectoratul
Teritorial de
Muncă (ITM)
- Botoșani

Nr. de activități specifice
de sprijinire a
persoanelor cu
dizabilități apte de muncă
în căutarea și menținerea
unui loc de muncă

Nr. de beneficiari ai
activităților specifice

Nr. de persoane cu
dizabilități care vor
beneficia de locuri de
muncă adaptate
Nr. de persoane cu
dizabilități care vor

muncă etc. şi adaptarea locului de muncă„reasonable accomodation„

beneficia de locuri de
măsuri de „muncă
asistată„

- sprijinirea pentru angajarea pe piaţa
liberă a muncii a persoanelor cu
dizabilităţi prin măsuri de „muncă
asistată”;

Nr. de tineri antreprenori
consiliați
Nr. de afaceri derulate de
antreprenori - persoane
cu dizabilități

- consilierea tinerilor antreprenori din
rândul persoanelor cu dizabilităţi pentru a
demara afaceri în sectoarele secundar şi
terţiar în mediul rural, folosind forța de
muncă din rândul persoanelor
dezavantajate social;
4.2. Diversificarea
serviciilor de sprijin în
vederea integrării
socio-profesionale a
persoanelor cu
dizabilități

- crearea unui centru de resurse pentru
persoanele cu dizabilități aflate în căutarea
unui loc de muncă, precum și pentru
angajatori;
- crearea unor grupuri de suport pentru
persoanele cu dizabilități în scopul
creșterii încrederii în capacitățile proprii
precum și a șanselor de integrare socială și
profesională;
- organizarea de întâlniri cu posibili
angajatori pentru stimularea şi sprijinirea
lor în a angaja personal din rândul
persoanelor cu dizabilități;
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DGASPC
Botoșani
SPAS-uri

AJOFM
Botoșani

ONG-uri
Angajatori
publici
și/sau
privați

20142020

Nr. centrelor de resurse
pentru persoanele cu
dizabilități create

Nr. de beneficiari ai
serviciilor centrelor de
resurse
Nr. de grupuri de suport
pentru persoanele cu
dizabilități create
Nr. de participanți la
grupurile de suport
Nr. de angajatori

- încurajarea şi sprijinirea creării de
„întreprinderi sociale”, ca structuri de
tranziţie la economia de piaţă;

beneficiari de servicii de
informare, îndrumare,
consiliere

- încurajarea creării de locuri de muncă
protejate, în măsură să pregătească
tranziţia persoanelor cu dizabilităţi pe
piaţa liberă a muncii (prin derularea de
activităţi competitive cu cele existente,
eficientizarea calificării la locul de muncă
etc.);

Nr. de întreprinderi
sociale create

- sprijinirea proiectelor ce au ca obiectiv
angajarea persoanelor cu dizabilităţi,
„adaptarea rezonabilă” la locul de muncă,
etc.;
- dezvoltarea unui dialog/ parteneriat
social între toţi factorii implicaţi în
domeniul ocupării forţei de muncă –
instituţii de educaţie şi formare
profesională, instituţii de asistenţă socială,
O.N.G.-uri, angajatorii din sectorul public
şi/sau privat, etc. în scopul creșterii
șanselor persoanelor cu dizabilități în
accesarea unui loc de muncă și integrarea
pe piața muncii;
- crearea unor mecanisme de monitorizare
a impactului măsurilor sociale în favoarea
încadrării în muncă a persoanelor cu
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Nr. de locuri de muncă
protejate create
Nr. de proiecte
inițiate/implementate de
instituții publice și
private în scopul
facilitării angajării
persoanelor cu
dizabilități
Convențiile de
parteneriat cu diverse
instituții din domeniul
ocupării forței de muncă
Existența unui mecanism
de monitorizare a
impactului asupra
persoanelor cu
dizabilități a măsurilor
privind facilitarea
integrării socioprofesionale

dizabilități;
4.3. Facilitarea
accesului pe piața
muncii pentru
persoanelor cu
dizabilități

- crearea unei baze de date cu persoanele
cu dizabilități apte de muncă;
- identificarea abilităților și competențelor
persoanelor cu dizabilități utilizând
instrumente specifice (testul CASPER) și
orientarea în carieră în acord cu acestea;
- încurajarea accesării programelor de
formare continua a adulților de către
persoanele adulte cu dizabilități;
- colaborarea cu mass-media în vederea
creşterii gradului de conştientizare şi/sau
sensibilizare a comunităţii cu privire la
potenţialul, abilităţile şi contribuţia
persoanelor cu handicap la piaţa muncii
- organizarea de acțiuni de promovare a
aptitudinilor speciale şi a talentelor
persoanelor cu dizabilităţi („Ziua
internațională a persoanelor cu
dizabilități„);
- eficientizarea metodelor de evaluare
complexă a persoanelor cu dizabilități şi
implementarea unui sistem complex de
evaluare cu accent pe identificarea
potenţialului de inserție socio-profesională.
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DGASPC
Botoșani

ONG-uri
Mass-media

20142020

Nr. de persoane cu
dizabilități apte de muncă
înscrise în baza de date

SPAS-uri
AJOFM
Botoșani

Nr. de persoane cu
dizabilități evaluate
utilizând instrumente
specifice (CASPER)
Nr. de persoane cu
dizabilități care vor
accesa programe de
formare profesională
continuă
Nr. de protocoale de
colaborare încheiate cu
mass-media
Nr. de acțiuni de
promovare a talentelor și
aptitudinilor persoanelor
cu dizabilități
Evaluarea complexă a
persoanei cu dizabilități
urmărește identificarea
potențialului pentru
integrare socioprofesională

Obiectiv general 5: Promovarea educației incluzive și a educației permanente pentru persoanele cu dizabilități

Obiective specifice

Măsuri şi acţiuni planificate

Instituţii
responsabile

Parteneri

Termen

Indicatori/Rezultate

5.1. Facilitarea
accesului la educație și
formare profesională al
persoanelor cu
dizabilități, în toate
formele și nivelele de
învățământ școlar și
profesional

- susținerea unor programe privind
asigurarea fără discriminare a accesului
persoanelor cu dizabilități la învăţământul
incluziv primar şi secundar, gratuit, în
condiţii de egalitate cu ceilalţi, în
comunităţile în care trăiesc, la învăţământ
superior, formare profesională, educaţie
pentru adulţi şi formare continuă, fără
discriminare şi în condiţii de egalitate cu
ceilalţi cetățeni;

Inspectoratul
Școlar
Județean
Botoșani
(ISJ)

ONG-uri

20142020

Nr. de programe de
susținere a accesului la
educație și formare
profesională pentru
persoanele cu dizabilități

- crearea infrastructurii privind accesul
copiilor la educație, formare profesională,
activități recreative și alte activități care să
permită integrarea socială a acestora și
dezvoltarea personalității lor;
- respectarea dreptului persoanei cu
dizabilități de a alege şi o altă formă de
educaţie (școala specială, învățământ la
distanță, învăţământ la domiciliu, etc.) în
situațiile în care cerințele sale de învațare
nu pot fi rezolvate cu expertiza și măsurile
de sprijin complementar din școala de
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DGASPC
Botoșani

UAT-uri

SPAS-uri

Autorități
locale

Dezvoltarea
infrastructurii privind
accesul fără discriminare
a copiilor la educație și
formare profesională în
comunitate

Accesibilizarea
mijloacelor de informare

masă;

a persoanelor cu
dizabilități cu privire la
oferta educațională și de
formare profesională

- informarea persoanelor cu dizabilități,
prin mijloace accesibile, cu privire la
oferta de educație și formare profesională,
a învățământului de masă și special,
disponibilă în comunitate;
- formarea profesioniştilor în domenii de
strictă specializare pentru lucrul cu
persoanele cu dizabilități: autism, maladia
L. Down, logopedie, demutizare, scriere
Braille, limbajul semnelor etc.
5.2. Îmbunătățirea
sistemului de
învățământ în acord cu
nevoile de învățare și
formare a persoanelor
cu dizabilități

- accesibilizarea învățământului de masă la Ministerul
Educației,
toate nivelele prin:
Cercetării,
a) adaptarea mediului fizic construit și Tineretului și
Sportului
transport;
(MECTS)
b) adaptarea mijloacelor și metodelor
didactice (ex. limbajul semnelor,
ISJ Botoșani
curriculum școlar flexibil, mijloace de
instruire/învățare - scrierea Braille, texte
Centrul
mărite ori simplificate, site-uri web s.a.
Județean de
tehnologii electronice asistive de
Resurse și de
instruire/învățare);
Asistență
c) asigurarea serviciilor de sprijin
individualizat pentru educația incluzivă și Educațională
Botoșani
viață independentă;
(CJRAE)
- dezvoltarea bazei materiale din școli
pentru desfășurarea unor activități de
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Nr. de profesioniști
formați pentru lucrul cu
persoanele cu dizabilități
(adulți și copii)

DGASPC
Botoșani
ONG-uri

20142020

Nr. de unități școlare care
vor accesibiliza
învățământul de masă la
toate nivelele

UAT-uri
Nr. de unități școlare care
vor fi dotate cu materiale
destinate facilitării
învățării de către
elevii/cursanții cu
probleme de învățare

reabilitare/abilitare (recuperare) a
elevilor/cursanților cu probleme de
învățare (cabinete de kinetoterapie,
logopedie, educație senzorială);
- îmbunătățirea permanentă a sistemului de
evaluare/reevaluare a capacităților de
învățare a persoanelor cu dizabilități, copii
și adulți, pentru identificarea cât mai
timpurie a cerințelor educaționale speciale
ale acestora, în vederea asigurării unor
măsuri de sprijin flexibile,
educație/formare, conforme cu nivelul de
dezvoltare al aptitudinilor și deprinderilor
de învățare;
- planificarea și monitorizara măsurilor
de sprijin educațional în vederea
actualizării continue a acestora, în funcție
de progresul școlar și în perspectiva
ocupării unui loc de muncă a măsurilor de
sprijin pentru educație/formare;
- implicarea elevilor/cursanţilor cu
dizabilităţi, a părinților/
tutorilor/reprezentanților legali ca
parteneri activi în proiectarea, realizarea și
monitorizarea planurilor individualizate
de sprijin pentru educație/formare
profesională a elevilor;
- pregatirea și perfecționarea continuă a
personalului didactic pentru satisfacerea
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Existența unui sistem de
identificare timpurie a
nevoilor de învățare a
persoanelor cu
dizabilități

Măsurile de sprijin
educațional pentru
persoanele cu dizabilități
corespund nevoilor
existente pe piața muncii

Nr. de elevi/cursanți/
reprezentanți legali
implicați în dezvoltarea
planurilor educaționale

Nr. de cadre didactice
care vor beneficia de
programe de pregătire și
formare în domeniul
învățământului incluziv

cerințelor invățământului incluziv
(cunoaşterea problematicii dizabilităţii şi
utilizarea modalităţilor, mijloacelor şi
formatelor augmentative şi alternative
adecvate de comunicare, a tehnicilor şi
materialelor educaţionale potrivite pentru
susţinerea persoanelor cu dizabilităţi);
Obiectiv general 6: Promovarea unor condiţii decente de viaţă pentru persoanele cu dizabilităţi prin măsuri de protecție
socială.
Obiective specifice

Măsuri şi acţiuni planificate

Instituţii
Parteneri
responsabile

Termen

Indicatori/Rezultate

6.1. Continuarea
reformei
instituţionale şi
administrative a
centrelor de tip
rezidenţial pentru
persoane adulte cu
handicap, aflate în
subordinea DGASPC
Botoşani în vederea
acordării serviciilor
în acord cu
standardele minime
obligatorii

- restructurarea/reorganizarea/reamenajarea
centrelor de asistenta și îngrijire Leorda și
Dorohoi în scopul oferirii unor condiții optime
de îngrijire și asistență – conform standardelor
în vigoare – beneficiarilor acestor instituții.

Consiliul
Județean
Botoșani
(CJ)

20142020

Centrele rezidențiale
pentru persoanele adulte
cu dizabilități din
structura DGASPC
Botoșani corespund
standardelor minime de
cost și a celor de calitate

- restructurarea Centrului de recuperare și DGASPC
reabilitare Ionășeni prin crearea
unui Botoșani
Complex de servicii care va include o unitate
de recuperare și reabilitare și un serviciu UAT-uri
rezidențial care va oferi îngrijire de tip
familial persoanelor adulte cu handicap;
- restructurarea/reorganizarea și dotarea
corespunzătoare a centrului de recuperare și
reabilitare Dersca;
- amenajarea/ reabilitarea/ modernizarea și
dotarea cu infrastructură necesară unei terapii
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ONG-uri
SPAS-uri

Serviciul rezidențial de
tip familial
Existența unei dotări
specifice misiunii CITO
Botoșani
Nr. de beneficiari de
servicii specializate în
centrul rezidențial din

ocupaționale adecvate a Centrului de Integrare
prin Terapie Ocupaţională Botoşani;

localitatea Stăuceni

- continuarea demersurilor pentru furnizarea
serviciilor de specialitate în cadrul Centrului
pentru persoane adulte cu handicap din
localitatea Stăuceni, jud. Botoșani;

Un centru respiro pentru
persoanele cu dizabilități
Existența unor noi
structuri adresate
nevoilor persoanelor
adulte cu dizabilități

- dezvoltarea de noi structuri adaptate
nevoilor persoanelor cu dizabilități, de tipul:

6.2. Creșterea
calității, eficienței și
sustenabilității
serviciilor de
protecție socială
specială

- centru de pregătire pentru o viață
independentă;
- centru de recuperare și reabilitare
neuromotorie;
- centru de tip „respiro ” – care să se
adreseze atât persoanelor care solicită
instituţionalizarea în scopul prevenirii
acestei
măsuri
cât şi persoanelor
dezinstituţionalizate şi care traversează o
perioadă de criză;
- centru de intervenţie în situaţii de
urgenţă pentru persoana cu dizabilități;
- locuinţe protejate pentru persoane cu
handicap adulte care au deprinderi de
viaţă autonomă.
- revizuirea metodologiei de evaluare a
DGASPC
persoanei cu dizabilități prin trecerea de la
Botoșani
sistemul de evaluare-certificare a unui „grad
și tip de handicap/dizabilitate”, la un sistem
de identificare a nevoilor individuale de
sprijin, în baza inventarierii capacitaților și
limitărilor funcționale individuale relevante
ale persoanei, în conformitate cu cerințele
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ONG-uri

SPAS-uri

Autorități
locale

20142020

Existența unei
metodologii de evaluarecertificare cu accent pe
nevoile individuale de
integrare socioprofesională
Furnizarea unor servicii
specializate planificate în

„modelului social” de abordare a dizabilității ;

acord cu nevoile
individuale ale persoanei
cu dizabilități și ale
familiilor/reprezentanților
legali ai acestora

- revizuirea sistemului de planificare a
măsurilor de asistenţă socială prin asigurarea
de “pachete” de facilităţi şi servicii, flexibile
(fixe si opționale) în baza evaluării nevoilor
individuale de sprijin ale persoanei cu
dizabilităţi;

Nr. de schimburi de
experiență realizate cu
alte județe/alte state

- realizarea unor schimburi de bune practici
cu instituții publice și private din alte județe
sau alte state;
6.3. Corelarea
sistemului de
protecţie a copilului
cu handicap cu cel al
adultului cu handicap

- asigurarea continuităţii seviciilor acordate
persoanelor cu handicap;

DGASPC
Botoșani

ONG-uri

20142020

SPAS-uri
- instituirea unui set de măsuri menite să
asigure pregătirea copilului pentru viaţa adultă
şi pentru viaţa independentă ;

Nr. de copii cu
dizabilități care
beneficiază de
servicii/măsuri de
protecție și de pregătire
pentru o viață
independentă

Obiectiv general 7: Asigurarea accesului la servicii şi facilităţi privind sănătatea, în condiţii de echitate socială şi în baza
consimţământului liber exprimat

Obiective specifice

Măsuri şi acţiuni planificate

Instituţii
Parteneri
responsabile

Termen

Indicatori/Rezultate

7.1. Facilitarea
accesului
persoanelor cu
dizabilităţi la
îngrijire medicală şi

- informarea persoanelor cu dizabilităţi, în
formate accesibile, cu privire la drepturile lor
şi la oferta de servicii de sănătate din
comunitate, inclusiv a serviciilor medicale și

DGASPC
Botoșani

20142020

CCC-uri

Nr. de beneficiari ai
activităților/programelor
de informare

Cabinete

Nr. de persoane cu
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ONG-uri

SPAS-uri

programe de sănătate
de masa, inclusiv la
servicii de îngrijire a
sănătăţii şi
recuperare destinate
persoanelor cu
dizabilităţi, la
aceeași calitate şi la
fel de accesibile ca
preţ ca şi pentru
ceilalţi cetăţeni

de recuperare destinate acestora;
- consultarea persoanelor cu dizabilități
pentru a decide în cunoștință de cauză în ceea
ce priveşte măsurile de îngrijire medicală ce
le sunt destinate, furnizorii de servicii ș.a.;
- dezvoltarea serviciilor de abilitare/reabilitare
(recuperare) pentru persoanele cu dizabilităţi,
in vederea unui trai pe cât posibil independent
și a integrării/reintegrării în muncă a
persoanei adulte cu dizabiltăţi, în perioada
vieții active;
- promovarea măsurilor şi iniţiativelor
privind sănătatea mintală, inclusiv prin
sprijinirea angajării în muncă a persoanelor
cu probleme de sănătate mintală, apte de
muncă, în condițiile legii;
- pregătirea personalului din domeniul
sănătăţii privind cerinţele specifice
dizabilităţii dar şi în ceea ce priveşte
competenţele şi metodele privind abordarea
problemelor de sănătate ale persoanelor cu
dizabilităţi;
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Direcția de
Sănătate
Publică
Botoșani
(DSP)
UAT-uri

Medicale
Individuale

dizabilități/reprezentanți
legali care vor fi
consultate cu privire la
măsurile de îngrijire
medicală
Nr. de servicii de
abilitare/reabilitare create
Nr. de inițiative privind
sănătatea mintală
Nr. de persoane
beneficiare de programe
de pregătire în domeniul
sănătății persoanelor cu
dizabilități

7.2. Reducerea
numărului de
persoane cu
dizabilități

- implementarea de măsuri şi programe de
prevenire a riscurilor apariţiei dizabilităţi
(prevenţie primară) sau agravării dizabilității
(prevenţie secundară);
- includerea în planurile şi programele privind
dizabilitatea a unor măsuri vizând siguranţa şi
sănătatea angajaţilor la locul de muncă,
inclusiv în ceea ce privește prevenirea
apariţiei unor probleme de sănătate mintală a
personalului angajat;

p. Președinte,
Dan Constantin ȘLINCU

Contrasemnează,
Alexandru Valentin COLBU
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DSP
Botoșani

DGASPC
Botoșani

20142020

Nr. de programe derulate
pentru prevenirea
dizabilității

ONG-uri
ITM
Botoșani

Nr. de acțiuni de
verificare a siguranței și
sănătății la locul de
muncă

