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I. SUMMARY 

 
In October – November 2017, AAB started to contact the county social directorates from Central 
Region of Romania, presenting the DI manager training program – PODIUM /Erasmus+, sending the 
description of the training offer. We got feed-back from 16 persons who were interested, all of them 
working in the social field and ten of the participants are directors of different social-care institutes. 
We started the procedures for accreditation of the training which is in progress. The DI training 
program was held at the headquarter of the General Directorate of Social Assistance and Child 
Protection of Mureș county.  
 
The pilot training started on 16 March 2018 and was finished on 31 March 2018. The training material 
was worked out based on the goals of the PODIUM project. It was planned to have 48 hours of contact 
lessons, 20 hours of online-learning/individual research and 20 hours of meditations and supervision. 
The modules were according to the main document of the core training program. We merged the 8th 
and 10th module and the 8th module was designed as discussions with persons who left the big social 
care institutes, to share their experiences and observations about the shortages of the system. 
Through these workshops the participants got feed-back about how is seen the care system from inside 
and had the chance to make an inventory of the real needs of beneficiaries. We have also held a mini 
brainstorming, where we choose one institution of one of the participating institution manager and 
tried to find solutions together and discuss possible barriers in the DI process.  
 
The feed-back after the training was very positive. During the training the participants materialized the 
need to form a professional group after the end of the DI- manager training, to have a regular 
possibility to discuss the everyday problems of the social-care system and try to find together solutions 
and support each other, share good practices.  
As a continuation of the PODIUM project we intend to accredit the training material as part of a DI 
training material package. The package will contain the training material of ECC- European Care 
Certificate, STEPS training material targeting staff and beneficiaries, EMISC project which is a 
mentoring program targeting the staff. All of these materials come together in a way in which they 
target the whole relevant actors, beginning with the beneficiaries, staff and institution managers. 



Modul 1 – viață în comunitate, viață independentă 

  

1. Informații de bază, situația actuală, statistici, elemente de 

bază și relevante din punct de vedere legal 

 

Reforma serviciilor sociale din Europa 

Scurt istoric: 

   

Suedia: Primii pași pe calea dezinstituționalizării au fost făcute de Suedia. 

Din ani '50 se înmulțesc criticile asupra instituțiilor mari și din anii '60 se începe 

reforma sistemului. În 1954 este stipulat în lege ideea "Îngrijire în comunitate".  

Până în anii '80 se pun bazele întoarcerii persoanelor cu nevoi speciale în 

comunitate. În 1985 se enunță că nici o persoană nu poate fi obligat la  îngrijire 

specială fără acordul acestuia. Din 1994 – fiecare persoană cu nevoi speciale, 

inclusiv persoanele cu deficiență mintală au dreptul la asistent personal. 

Anglia: În anii '60 în urma unor scandaluri privind funcționarea precară și 

abuzurile din instituțiile mari, guvernul britanic a mutat asistența persoanelor cu 

dizabilități intelectuale de la sănătate la nivelul comunităților. Procesul DI pornește în 

anii '70 și se pune mare accent asupra dezafectării instituțiilor mari. În urma măsurilor 

luate, într-un deceniu, numărul persoanelor din aceste centre mari a scăzut cu 50%. 

Din anii '90  apare Legea sănătății și îngrijirii comunitare (National Health and 

Community Care Act).  În 2001 apare actul guvernamental "Valorizarea oamenilor" 

(Valuing People) care pune accent asupra îmbunătățirii situației persoanelor cu 

dizabilități intelectuale și familiile lor. În acest document se pune accent asupra 

serviciilor personalizate și importanța participării comunității. 

Germania și Austria: Primele programe privind reforma sistemului social apar 

între anii '70-'80. 

Țările Europei Centrale și de Est: Deși, după cădrea comunismului, 

conceptul normalizării apare la nivel teoretic, la nivele naționale nu s-a reușit 

transformarea politicilor sociale și a sistemului de asistență socială. În continuare 



instituțiile mari au o pondere majoră în îngrijirea persoanelor cu dizabilități. Procesul 

DI a primit impuls prin Fondurilor Structurale ale UE. Țări, ca Slovenia, Lituania, 

România și Ungaria însă au folosit aceste fonduri mai ales pentru întreținerea și 

renovarea instituțiilor existente și nu pentru o dezinstituționalizare în adevăratul sens 

al cuvântului. 

Concluzii:   

Privind procesul de dezinstituționalizare, conform specificităților proprii, țările UE au 

parcurs diferite căi. Se poate observa descentralizarea treptată a serviciilor sociale. 

Motorul dezinstituționalizării, de multe ori au fost părinții persoanelor cu nevoi 

speciale și nu specialiștii sau factorii politici. Deși instituții mari încă există și în 

Europa de Vest, formele alternative de asistență socială sunt din ce în ce mai 

răspândite. În Europa Centrală și de Est, procesul DI a fost pornit numai în ultimii ani. 

 

 Schimbarea paradigmei: 

 În privința persoanelor  cu nevoi speciale până în anii '70 a dominat modelul 

medical, după care dizabilitatea era considerat ca o tulburare fizică sau mentală 

congenitală sau dobândită care practic nu poate fi vindecat, eventual corectat 

medical.   

Schimbarea totală a paradigmei în ceea ce privește persoanele cu dizabilități 

a fost adus în anul 1975 când Organizația Națiunilor Unite a declarat dreptul 

persoanelor cu nevoi speciale la siguranță economică și socială, adică la un nivel de 

trai decent, dreptul la muncă, dreptul de a trăi în familie,  la participare activă în viața 

societății. Pe lângă aspectele de gradul de participare pe piața muncii a persoanelor 

cu dizabilități, în UE a devenit subiect politic și socio-politic în cadrul Tratatului de la 

Amsterdam din 1997  (1.),  când integrarea socială a fost formulată  ca un element-

cheie al obiectivelor comunității. Astfel modelul medical a fost schimbat de modelul 

social. Acest nou model are la bază idea că persoanele cu dizabilități au dreptul la 

aceleași drepturi civile, politice, economice, sociale și culturale ca orice altă 

persoană. 



În 2002, la Madrid s-a ținut Congesul European privind persoanele cu 

dizabilități (2.) unde s-a formulat că  

"Societatea incluzivă se bazează pe principiul nediscriminării cuplat cu 

acțiune pozitivă".  

     Actualmente, situația persoanelor cu nevoi speciale nu mai este tratat ca o 

problemă medico- socială sau de reabilitare, ci parte integrantă a drepturilor omului, 

astfel Modelul social devine Modelul drepturilor omului. 

Barierele sociale duc la segregare și discriminare. Membrii acestui grup 

heterogen nu doresc acte de caritate ci egalitate în drepturi. Nu este de ajuns numai 

declararea drepturilor civile și lupta contra discriminărilor negative. Este nevoie și de 

instrumente de acțiune pozitivă în vederea atenuării și eliminării dezavantajelor 

cauzate de mecanismele sociale.  

 

Informații de bază privind DI:  
 

 În anul 2005 se începe reforma sistemului de asistență socială pentru adulți și 

restructurarea instituțiilor mari. În 2007 este revizuit cadrul legislativ privind asistența 

socială în vederea armonizării cu legislația Europeană.  

Pe parcursul anului 2013, Direcția Protecția Persoanelor cu Dizabilități din 

cadrul MMFPSPV a demarat procesul de elaborare a proiectului  Strategia 

naţională  "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2015-

2020. (3.) Prin aceasta se propune asigurarea implementării Convenţiei privind 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi  ratificate de România prin Legea nr. 

221/2010. (4.) 

Proiectul a fost realizat în colaborare şi în urma consultărilor desfăşurate prin 

dezbateri publice cu reprezentanți ai autorităţilor publice centrale și locale, precum și 

cu reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale din domeniul dizabilităţii. 

România și-a asumat ca în perioada 2015-2023 să fie dezinstituționalizați un 

număr de 1300 persoane adulte cu nevoi speciale, din care 516 persoane prin 

finanțare din fonduri europene prin POR, POCU, PNDR, iar 784 prin finanțare 



națională prin Programul de Interes Național (PIN) care va fi derulat pe o perioadă 

de 4 ani (2016-2019). 

Prin PIN se vor realiza 131 de locuințe protejate cu scopul de a facilita 

integrarea în comunitate a persoanelor dezinstituționalizate și 39 centre de zi de care 

vor beneficia nu numai aceste persoane ci și persoanele cu dizabilități din 

comunitățile respective. Scopul este de a oferi sprijin și suport și reducerea intrării în 

instituții de tip rezidențial.  

 

 

SCOPUL PROCESULUI DE DI -  tranziția la servicii comunitare: 

 Dezvoltarea unor servicii individualizate, de calitate superioară în cadrul 

comunității; 

 Restructurarea și închiderea instituțiilor rezidențiale pentru persoane cu 

dizabilități, a persoanelor adulte sau fără adăpost, care sunt segregate de 

societate prin standardele inadecvate de îngrijire și suport, instituții unde de 

multe ori drepturile fundamentale sunt îngrădite sau negate;  

Transformarea serviciilor principale prin accesibilizare pentru persoanele cu nevoi 

speciale, cum ar fi educația, piața de muncă, locuințele, sistemul sanitar și de 

transport;

 



 

Principiile de bază a 

procesului de 

dezinstituționalizare: 

 

 

► Respectarea demnității umane și a dreptului la autodeterminare; 

► Luarea deciziilor cu suport; 

► Nevoilor individuale; 

► Integrare; 

► Normalizare; 

► Reabilitare; 

► Dreptul la acces egal; 

► Design universal; 

► Nimic despre noi – fără noi; 

 

Statistici:  Europa:     În concordanță cu definiția dată de Studiul European de 

Sănătate și Integrare Socială (EHSIS) pentru dizabilitate în 2012, din populația UE-

28, în cadrul grupului de vârstă 15-64 existau 42 milioane de persoane cu nevoi 

speciale, echivalent a 12,8% din totalul acestei grupe. 35 milioane aveau  dizabilitate 

în ocuparea unui loc de muncă iar 44 milioane aveau dificultăți în activitățile de bază.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform Raportului intermediar privind punerea în aplicare a strategiei 

europene pentru persoanele cu handicap (2010-2020) al UE din februarie 2017  

Persoanelor cu vârsta de peste 75 ani, peste 30%  sunt restricționați parțial iar 

20% sunt limitați considerabil în a avea o viață completă. Cu îmbătrânirea populației 

Europei, aceste cifre vor crește. (5.) 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistici  din România:   

 Conform datelor  EUROSTAT ( 12.03.2015), din totalul populației României 

1.597.846 persoane  au dificultăți în activitățile de bază – (10,92%) iar 1.692.610 

raportează limitare în muncă din cauze de sănătate și/sau din cauza dificultăților în 

activitățile de bază – (13,09%). (6.) 

 Conform datelor Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, în 

toamna 2016, în România au fost raportate 779.814 persoane cu dizabilități dintre 

care 761.831 neinstituționalizați, adică care se află în îngrijirea familiilor şi/sau trăiesc 

independent și 17.983  persoane se află în instituţiile publice rezidenţiale de asistenţă 

socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi. (7.) 

 

 

2% 

98% 

Numărul persoanelor cu dizabilități din 
România 

Instituționalizați 

Tabelul 2: Prevalența dificultăților în activitățile de bază sau a unui handicap a 

persoanele în  vârstă de 15-64 ani  / 2011 și 2012 

 
 



 

Rata persoanelor cu dizabilităţi la 100 de locuitori calculată la nivelul României 

este de  3,51%. 

Numărul total de instituții publice de asistență socială pentru adulți este de 448 

dintre care 387 sunt rezidențiale iar 61 sunt nerezidențiale/centre de zi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrele de îngrijire și asistență adăpostesc 6505 de beneficiari. În locuințe 

protejate trăiesc 902 persoane iar în centre de recuperare și reabilitare sunt 

instituționalizați 5992 persoane.         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Definiții:  ( conform ENIL- European Network on Independent Living ) 

 

 Dezinstituţionalizare (DI) – tranziție la servicii comunitare  

Dezinstituționalizarea a fost descrisă ca procesul de restabilire a persoanelor cu 

dizabilități în comunitate prin servicii bazate pe comunitate, prin care au un control 

 



mai mare asupra vieții lor și pot să valorifice în mod pozitiv relațiile din cadrul 

comunității/societății. (8). 

-  este un proces care include:  

1. dezvoltarea unor servicii individualizate, de înaltă calitate la nivelul comunităţii, 

inclusiv a celor menite să prevină instituţionalizarea, şi transferarea resurselor de la 

instituţiile rezidenţiale pe termen lung către noile servicii, în scopul de a le asigura 

dezvoltarea durabilă pe termen lung;  

2. desfiinţarea planificată a instituţiilor rezidenţiale pe termen lung în care trăiesc  

persoane cu dizabilităţi (inclusiv persoane cu probleme de sănătate mentală) şi 

persoane în etate, fiind segregaţi de societate, fără a beneficia de standarde 

adecvate de îngrijire şi sprijin, şi adeseori fiindu-le refuzată exercitarea drepturilor 

omului;  

3. transformarea serviciilor convenţionale, cum ar fi educaţia şi instruirea, locurile de 

muncă, locuinţele, serviciile medicale şi transporturile astfel încât să fie pe deplin 

accesibile şi disponibile tuturor persoanelor cu nevoi speciale. 

 

 Instituțiile –  sunt un set de reguli formale sau reguli informale generatoare de 

ordine în raporturile sociale; ele "reprezintă regulile jocului" sau într-o altă exprimare 

sunt constrângeri create de indivizi pentru a da formă interacțiunii umane.  

În cazul în care într-o comunitate există o necesitate specifică pe care nu o 

poate gestiona, se crează o instituție care se specializează în rezolvarea acestor 

nevoi.   

-    Este legat de politica sau practicile guvernbamentale;  

- Este definit de îngrijire formală și este caracterizat de orientări și principii rigide, 

management birocratic; 

- Are un set de credințe, valori, roluri, culturi, așteptări și comportamente 

formale/informale; 

- Are drepturi de proprietate asupra membrilor;  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Constr%C3%A2ngere


- Există bariere fizice și psihice  care separă membrii de comunitatea mai largă; 

- Există simboluri ale autorității, chei, insigne, uniforme, zone restricționate; 

- Există o agendă de lucru prestabilit, o rutină care stabilesc rolul, obiectivele și 

rezultatele preconizate ale serviciului.  

- Se bazează pe propriile sale competențe și resurse în furnizarea serviciului.  (9.) 

 

 

 Conform Coaliției Europene pentru Viață în Comunitate definește o 

instituție ca: "...orice loc în care sunt izolați/segregați și/sau sunt obligați să trăiască 

împreună oamenii care au fost etichetate ca având un handicap, fiind private de viața 

independentă" (10.) 

 Organizație – Prin definiție, înseamnă un grup de persoane fizice, juridice sau 

de stat, cu personalitate juridică, având o organizare de sine stătătoare,  cu un 

patrimoniu propriu, în vederea realizării unui scop. Există o varietate foarte 

mare de tipuri juridice de organizații. Pot fi organizații legale sau ilegale. Cele 

legale pot fi guvernamentale sau neguvernamentale, politice,  

internaționale,  de caritate,  non-profit, etc. Pot să funcționeze în sectorul 

public si/sau privat. (11.)  

 

 Persoanele interesate (stake holders) – orice persoană sau grup de 

persoane care au un interes comun și sunt implicate sau au o anumită 

legătură cu o activitate sau proces. 

Persoanele implicate au un anumit interes personal privind rezultatul  

procesului și privind avantajele și dezavantajele acestuia asupra membrilor 

grupului. Stakeholder poate fi o persoană sau un grup, familie sau rude, un 

serviciu sau o organizație, un departament guvernamental, o comunitate. 

 

 Manager de dezinstituționalizare - persoanele a căror activitate este să 

ducă la îndeplinire procesul de dezinstituționalizare. Este autorizat pentru 

această lucrare de autoritatea responsabilă. 



Rolul managerului:  funcții de previziune, organizare, coordonare, antrenare și 

evaluare, referitoare la procesele de muncă exercitate.  

 Gestionează întregul proces DI la nivel local și regional în funcție de aspectele  

 profesionale ale cadrului social. Susține demolarea culturii instituționale în 

cadrul fiecărei instituții mari,  

 coordonează disponibilitatea și accesibilitatea seviciilor comunitare și 

facilitează conectarea acestora în vederea asigurării suportului necesar pentru 

o viață independentă.  

 Prin colaborare cu parteneri ajută la formarea și în caz de nevoie, lărgirea unei 

rețele între prestatorii de servicii la nivel comunitar și regional.  

 Participă la procesul de transfer de cunoștințe către manageri nou alăturate, 

 Organizează workshop-uri profesionale, mini-conferințe, comentarii de caz, 

training-uri în țară și străinătate în vederea dezvoltării profesionale ale 

colegilor 

 Monitorizează viabilitatea rezultatelor obținute după dezinstituționalizare până 

când acestea devin parte a vieții de zi cu zi.   

 

 Locuințe protejate (LP) - Supported living arrangements (SLA) – oferă 

suporturi rezidențiale pentru persoanele care au nevoie de asistență pentru a 

trăi în comunitate cu cele mai minime restricționări posibile. Oferă spațiu de 

locuit și șansa de a crește abilitățile persoanei în vederea maximalizării 

independenței individului în comunitate. LP – includ case familiale individuale, 

apartamente, case de plasament, reședințe comune. Acestea pot fi de mai 

multe tipuri: 

 Locuințe protejate cu suport intermitent: în acest model, persoana cu nevoi 

speciale trăiește cu familia sau cu o colegă de cameră și beneficiază de suport 

minim, de la câteva ore pe săptămână până la suport moderat, adică primește 

suport zilnic de la personal specializat plătit. Gradul de sprijin necesar este 

evaluat de  o echipă de specialiști în colaborare cu beneficiarul;  

 Locuințe protejate cu suport de 24 ore: beneficiarii necesită sprijin maxim și 

este prezent zi și noapte o persoană de suport în funcție de nevoile 

beneficiarilor. De obicei, beneficiarii trăiesc într-o casă cu colegi în cadrul 

comunității și împărtășesc aceleași furnizori de servicii;   



 Găzduire la familii – cînd beneficiarul este găzduit într-o familie și în cadrul 

acesteia primește sprijinul necesar prin implicarea în viața familiei gazdă. (12.) 

 

 

 Asistență personală (PA) – este un instrument care ajută la viața independentă. 

Reprezintă o alocație în numerar pentru persoanele cu dizabilități, a cărui scop 

este de a putea plăti pentru orice tip de asistență personală sau servicii. Trebuie 

furnizat pe baza unei evaluări individuale a necesităților și în funcție de situația de 

viață a fiecărui individ. Aceste alocații trebuie să fie în concordanță cu ratele 

salariale curente din fiecare țară. Persoanele cu nevoi speciale trebuie să aibă 

dreptul de a recruta, antrena și de a gestiona asistenții cu posibilitatea solicitării 

unui suport adecvat la nevoie și posibilitatea de a alege modelul de muncă. 

Alocația de asistență personală trebuie să acopere salariile asistenților personali 

și alte costuri, costurile de administrație și de „ sprijin de la egal la egal ” –         

„ peer suport ” pentru persoana care are nevoie de asistență. 

 Procesul de luarea deciziilor cu suport – Conform Mental Disability Center din 

Marea Britanie, reprezintă posibilitatea ca o persoană care s-ar fi considerat altfel 

lipsit de capacitate, cu sprijin adecvat este capabil de a lua decizii personale. 

Luarea deciziilor asistată este un cadru în care o persoană cu nevoi speciale 

poate fi asistat de a lua decizii valabile. Conceptele cheie sunt autodeterminarea, 

alegere și control.  

Cine are nevoie de asistență în luarea deciziilor? 

 Cei care au o capacitate de judecată mai scăzută 

 Cei care au nevoie de ajutor/suport/ în luarea deciziilor 

 Cei care nu necesită punere sub interdicție/tutelă 

Persoană de ajutor în luarea deciziilor poate fi numai o persoană în care 
persoana asistată are încredere și care nu poate fi impusă fără acordul 
acestuia ; (13.) 

 

 Implicarea utilizatorului –  se referă la utilizatorii de servicii care participă activ 

la luarea deciziilor. Gradul de participare a acestora depinde de puterea pe care 

o au  să influențeze deciziile. Prin transferul puterii de la furnizor la utilizator, 



acestea sunt împuterniciți  asupra deciziilor care îi afectează viața.  Implicarea 

utilizatorilor poate fi la mai multe niveluri, de exemplu, centre rezidențiale, 

locuințe protejate, centre de zi, pe  plan local, etc. Astfel utilizatorii pot fi implicați 

în decizii diverse, cum ar fi alegerea programului zilnic de pildă, sau cu ce 

furnizor de serviciu dorește să se întâlnească și la ce oră sau stabilirea de măsuri 

de calitate care urmează să fie atinse de către furnizorii de servicii. Există trei 

raționamente principale pentru implicarea utilizatorului în luarea deciziilor: 

 Dorința de a oferi un  serviciu care este mai receptiv la nevoile și 

dorințele utilizatorului; 

 Utilizatorul trebuie implicat în deciziile care îl vor afecta viața de zi 

cu zi; 

-     Valoarea terapeutică a implicării beneficiarului cu nevoi speciale  

ducând la vindecare emoțională și creșterea autonomiei persoanle.  

 Viață independentă (IL) – reprezintă demonstrația zilnică a drepturilor omului 

bazate pe politicile dizabilității și necesită îmbinarea factorilor individuali cu ale 

mediului în vederea unui control total al persoanei cu nevoi speciale asupra 

propriei vieți, de a putea decide unde -, cu cine- și cum să trăiască. Este necesar 

ca toate serviciile să fie accesibile pe baza șanselor egale, permițând flexibilitate 

persoanelor cu dizabilități în viața de zi cu zi. (14.) 

 Auto-determinare la diferite niveluri – este o caracteristică a unei persoane 

care le determină să facă alegeri și decizii bazate pe propriile preferințe și 

interese, să-și monitorizeze și să-și regleze propriile acțiuni. O persoană cu 

nevoi speciale poate să aibă capacitatea și posibilitatea prin sprijin sau ajutor 

de a face alegeri și decizii. Are autoritatea de a-și controla resursele și de a 

obține serviciile de care are nevoie, are capacitatea și posibilitatea de a-și 

exercita controlul asupra serviciilor și a altor tipuri de asistență. Are 

posibilitatea de a avea un loc de muncă și să participe în mod activ în viața 

comunității. (15.) 

 

3. Îngrijire și suport la nivelul comunității, o nouă paradigmă: 



Serviciile sociale tradiționale nu pot face față provocărilor care derivă din noile 

nevoi de sprijin și îngrijire la nivelul comunității. În comparație, serviciile comunitare 

sunt mai aproape de dorințele și nevoile clienților și pot scoate la iveală adevăratul 

potențial al comunității. În verederea atingerii acestor schimbări este nevoie ca 

comunitățile să-și asume responsabilități suplimentare iar serviciile tradiționale să 

cedeze din poziția actuală de  monopol.    

Impactul pozitiv al serviciilor comunitare este eliminarea diferențelor dintre 

persoanele cu nevoi speciale și oamenii care oferă sprijin și suport acestora. 

 

Provocări și bariere: 

 legislatia din domeniul social reglementează, mai degrabă, drepturi si servicii, 

facilități pentru indivizi și mai putin pentru comunități; 

 

 serviciile de asistență socială iau ca unitate de reper în activitatea practică 

individul, așa încât personalul, activitatea instituției, întreaga ei structură de 

organizare este orientată, cel mai adesea, spre servirea persoanelor si nu a 

grupurilor sau comunităților;  

 Antreprenorii comunitari se așteaptă întotdeauna să se confrunte cu 

obstacole, cum ar fi compexitatea reglementărilor și a regimurilor de finanțare; 

 Comunitățile cu cele mai mari nevoi sunt cu cel mai mare risc de a pierde 

sprijinul; 

 Trebuie pus întrebarea dacă este benefic sau nu impunerea unui responsabil 

din exterior în vederea gestionării nevoilor complexe ale comunității. 

Comunitățile locale pot definii cel mai bine la ce fel de sprijin au nevoie; 

 Există o neîncredere între autorități, grupurile profesionale și comunitățile 

locale;  

 

Construirea și susținerea serviciilor la nivelul comunității: 

 

 Este nevoie de înfințarea și răspândirea serviciilor sociale fiindcă actualmente 

acestea lipsesc la nivel comunitar; 



 Este nevoie de dezvoltarea unor rețele de servicii și mentorarea acestora ca să 

devină sustenabile și durabile.  

 Inițiativele comunitare au nevoie de sprijin pentru a se conecta între ele și de a forma 

o rețea.  În realizarea acestuia pot să aibă un rol important ONG-urile din domeniu.  

 

 

 

Comparație între abordarea tradițională  în asistența socială și cea orientată spre comunitate 

 

Caracteristici ale abordării 
tradiționale Caracteristici ale abordării 

comunitare 

Schimbări necesare la nivelul 
abordării comunitare 

Reactivă: practicienii 

reacționează la nevoia de 

servicii care apare atunci când 

situația clientului se 

deteriorează și acesta nu mai 

face față singur problemelor 

Peventivă/proactivă: practicianul 

intervine înainte ca un tip de 

serviciu să fie solicitat și înainte 

ca situația să se deterioreze iar 

individul și rețeaua lui de suport 

să devină incapabilă să-i facă 

față 

1.Reducerea răspunsurilor 
reactive și înlocuirea lor cu 
intervenții proactive 

2.Reducerea abordărilor caz-cu-
caz bazate pe intervenția unui 
singur profesionist la nivel 
individual 

3.Interacțiuni strânse în 

comunitatea locală 

Servicii la distanță de 

clienți:  munca profesioniștilor 

este marcată de birocrație, 

îngrădită de normele 

instituționale, este adesea 

predefinită prin programe 

departamentale și 

monopolizată de probleme ale 

clienților individuali 

Servicii aproape de 

comunitate: practică profesională, 

respectiv maniera de intervenție, 

este definită de condițiile de viață și 

situația de fapt a mediului în care 

trăiesc beneficiarii serviciilor 

1.Flexibilitate și diversitate în 
maniera de concepere și 
evaluare a programelor locale 

2.Indivizii să fie considerați în 

ansamblu și nu pe secțiuni în 

funcție de programele ce 

răspund diferitelor nevoi 

3.Recunoașterea importanței 

rețelelor informale 

4.Împărțirea responsabilităților 

pofesionale 

Bazată pe responsabilități 

profesionale: practicianul este 

singur, în întregime responsabil 

pentru soluționarea problemei 

Bazată pe împărțirea responsa-

bilităților: practicianul împarte 

responsabilitățile cu cetățenii și/sau 

cu alte persoane de suport 

Practicienii să împartă intr-o mai 

mare măsură responsabilitățile 

lor directe prin oferirea de sprijin 

celor ce doresc sa-și asume 

parte din aceste sarcini 

Centrată pe clientul 

individual:  ținta intervenției 

este clientul individual; 

evaluarea este direcționată în 

Centrată pe rețeaua socială: ținta 

intervenției este rețeaua socială 

care o include și pe cea a clientului; 

evaluarea se centrează pe 

Practicianul tebuie să-și 
dezvolte abilități de evaluare a 
nivelului de responsabilitate a 
principalilor specialiști implicați 
și să identifice și să scoată în 



principal asupra problemelor lui distribuirea responsabilităților și pe 

capacitatea de adaptare 

evidență contribuția din partea 
potențialilor utilizatori sau a altor 
persoane 

Adaptare după Hadley, Cooper, Dale, Stacy, 1987 (16.)  
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MODULUL II – Sisteme de binefacere – servicii bazate pe comunitate      

                         și finanțarea acestora 

 

 

Absența unor servicii sociale adecvate pune în pericol bunăstarea persoanelor 

cu  dizabilități, incluziunea lor socială și dreptul lor de a-și dezvolta întregul potențial.  

Este esențial ca guvernul să adopte genul de politici de protecție socială, inclusiv 

servicii sociale, care permit abordarea dezinstituționalizării persoanelor cu nevoi 

speciale, oferind mai mult decât siguranță materială și promovând egalitatea de șanse.  

Autoritățile centrale, județene și locale, ar trebui să-și concentreze eforturile 

asupra testării unor modele de servicii inovatoare dezvoltate la nivelul comunității, 

menite să asigure creșterea accesului tuturor persoanelor cu dizabilități la servicile 

sociale de calitate, prin întărirea serviciilor comunitare de prevenire și suport, 

promovarea realizării drepturilor și incluziunii sociale. 

Comunitatea trebuie să acorde urgent prioritate creării de locuri de muncă 

protejate pentru persoanele cu dizabilități dezinstituționalizate. 

- SERVICIILE BAZATE PE COMUNITATE  -  

- Asociațiile caritabile și alte tipuri de organizații non-profit s-au răspândit în 

serviciile sociale și de sănătate încă din Evul Mediu. Societățile de sprijin 

reciproc datează din aceeași perioadă, ele au fost create cu scopul 

întrajutorării persoanelor nevoiașe. 

- Organizațiile non-profit realizează un spectru larg de sarcini politice și sociale, 

incluzând activitatea de loby, de reprezentare a intereselor și, în unele situații, 

de redistribuire și oferire de servicii. Constrângerea non-profit exclude 

cooperativele și societățile.  

- SERVICIILE PUBLICE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ – sunt responsabile de :  

- Dezvoltarea și administrarea serviciilor sociale în conformitate cu nevoile 

locale ; 



- Organizarea și susținerea financiară a serviciilor de asistență socială ; 

- Promovarea parteneriatelor cu ONG-urile, instituțiile religioase recunoscute în 

România și alți reprezentanți ai societăți civile ;  

- Furnizorii de servicii sociale pot fi persoane fizice sau juridice, publice sau 

mixte, autorizate, prestarea de servicii se realizează pe baza standardelor de 

calitate. 

- Criteriile și metodologia de autorizare, precum și standardele de calitate sunt 

stabilite prin ordin comun al ministrului Sănătății și ministrului Muncii 

Solidarității Sociale și Familiei. 

Un aspect important al reformei în asistență socială a fost plasarea serviciilor de 

asistență socială în responsabilitatea autorităților locale, nivelul guvernamental axându-

se pe politici și strategii, pe metode de monitorizare, evaluare și funcții de control. 

Asistența socială, acordată persoanei dezinstituționalizate trebuie structurată 

astfel încât să asigure o tranziție ușoară de la un serviciu la altul sau de la un nivel de 

intensitate la altul, pentru evitarea golurilor ocazionate de aceste schimbări și să 

răspundă rapid la riscul potențial de reinstituționalizare. Astfel, în aceste cazuri, 

managerul de caz reprezintă sursa menită să ajute la îndeplinirea acestor deziderate. 

 Managerul de caz diferă de la o sferă la alta, prin adaptarea la 

caracteristicile sferei din care obiectul managmentului, persoana, face parte. Cu toate 

acestea, sunt aplicabile și universal valabile o serie de principii : 

- Managementul de caz oferă persoanei dezinstituționalizate un punct unic de 

contact cu sistemul de servicii: medicale, sociale și psihologice; 

- Managerul de caz înlocuiește procesul dezorganizat sau complicat de trimiteri 

cu un singur serviciu bine structurat ; 

- Managerul de caz orientează persoana dezinstituționalizată spre serviciile de 

care are nevoie; 

- Managementul de caz identifică opțiunile persoanei, susținând în același timp 

dreptul acesteia la autodeterminare.  



În actuala perioadă Fondul Social European și Fondurile de Dezvoltare 

Regională sprijină unele scheme de dezinstituționalizare și trecerea de la îngrijirea 

rezidențială la serviciile bazate pe comunitate. 

Se consideră că asistența socială  de înaltă calitate bazată pe comunitate, acolo 

unde este posibil, în cooperare cu utilizatorii serviciilor sociale și beneficiarii pot juca un 

rol important în combaterea sărăciei și a excluderi sociale. 

 

EXERCIȚIU 

Să ne gândim la un set de instrumente privind modul de utilizare a fondurilor structurale 

pentru a sprijini dezvoltatea serviciilor soiale bazate pe comunitate. 

(  EXEMPLU : îființarea de locuri de muncă protejate ) 

 

 

BUGETUL PERSOANEI CU DIZABILITĂȚI 

DIRECȚIILE GENERALE DE ASISTENȚĂ  ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ : 

Asigură acordarea dreptului la asistenţă socială sub forma prestaţiilor sociale şi a 

facilităţior sociale persoanelor cu handicap, conform încadrării prevăzute în certificatul 

de încadrare în grad de handicap, în termen de valabilitate, conform prevederilor Legii 

nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor  persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 acordarea de prestații sociale persoanelor cu handicap (indemnizații lunare, 

buget personal complementar lunar, indemnizații de însoțitor, indemnizații ale 

persoanei cu handicap ce beneficiază de serviciile asistentului personal aflat in 

concediu de odihnă) 

 evidențierea drepturilor persoanelor cu handicap, potrivit prevederilor Legii nr. 

448/2006, constând în: 



o domeniul sănătății și recuperării : 

 consiliere în privința obținerii dispozitivelor medicale gratuite, 

 evidență în scopul acordării alocaţiei de stat pentru copiii cu 

handicap, cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani, 

 concedii medicale pentru îngrijirea copilului cu handicap care 

necesită internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu, precum și 

pentru reabilitare/recuperare, până la împlinirea vârstei de 18 ani 

o domeniul transportului : 

 acordarea gratuității transportului cu mijloacele de transport în 

comun de suprafață și cu metroul, precum și a transportului 

interurban, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, atât 

persoanelor cu handicap, cât și însoțitorilor persoanelor cu handicap 

grav, respectiv asistenților personali ai acestora 

 acordarea rovinietelor și a cardurilor-legitimțiilor de parcare 

 acordarea facilităților persoanelor cu handicap constând în plata dobânzii 

aferente creditelor acestora, potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 

448/2006 

Categorii de beneficiari: 

 Adulţii şi copiii cu handicap, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, 

pe perioada în care au, potrivit legii, domiciliul sau reşedinţa în România; 

 Persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap; 

Servicii oferite: 

Prestaţii sociale: 

Persoanele adulte cu handicap grav beneficiază de: 

 indemnizaţie lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 234 lei; 



 buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 106 lei ; 

 indemnizaţie de însotitor în cuantum de 969 lei, sau asistent personal 

 

Persoanele adulte cu handicap accentuat beneficiază de: 

 indemnizaţie lunară, indiferent de venituri,  în cuantum de 193 lei; 

 buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 79 lei. 

 

Persoanele adulte cu handicap mediu benficiază de: 

 buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 39 lei. 

 

Nu pot beneficia de prestaţii sociale: 

 adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice, cu excepţia 

centrului de tip respiro; 

 adulţii cu handicap care sunt reţinuţi sau condamnaţi definitiv la o pedeapsă 

privativă de libertate, pe perioada reţinerii ori detenţiei; 

 adulţii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflaţi în îngrijirea 

şi protecţia asistentului personal profesionist. 

Facilităţi: 

Persoanele adulte cu handicap grav beneficiază de: 

 gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita 

costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de 

transport fluvial, în limita a 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic; 

 gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu 

metroul. 



Persoanele adulte cu handicap accentuat beneficiază de: 

 gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita 

costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de 

transport fluvial, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu 

autobuzele, în limita a 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic; 

 gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţa şi cu 

metroul. 

 

Beneficiază de aceste facilităţi şi următoarele persoane: 

 însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora; 

 însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora; 

 însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, 

pe baza  anchetei sociale; 

 asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav; 

 asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat. 

Persoanele cu handicap, deţinătoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi 

persoanele care le au în îngrijire beneficiază de: 

 scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale în 

baza rovinietei. 

 

Persoanele cu handicap sau reprezentanţii legali ai acestora, la cerere, mai pot 

beneficia de: 

 un card-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care 

transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimaţie beneficiază de 

parcare gratuită. 



Actele necesare pentru obţinerea prestaţiilor şi facilităţilor sociale: 

Actele necesare pentru obţinerea prestaţiilor sociale şi a transportului pentru adulţi: 

 actul de identitate, copie şi original al persoanei cu handicap sau 

reprezentantului legal; 

 dispoziţia de tutore/curator în copie şi original, în situaţia în care persoana cu 

handicap a fost pusă sub interdicţie; 

 certificatul de încadrare în grad de handicap,copie şi original; 

 talonul de pensie în copie (pentru pensionari); 

 adeverinţa de salariu (pentru salariaţi); 

 certificat fiscal adeverinţă de venituri care să ateste deţinerea sau nu de venituri 

impozabile că nu realizează venituri (pentru cei fără venit); 

 1 poză tip BI/CI; 

 dosar de plastic. 

Actele necesare pentru obţinerea rovinietei: 

 actul de identitate a persoanei cu handicap, copie şi original certificat de 

încadrare în grad de handicap, copie şi original; 

 cartea de identitate a maşinii; 

 formulare 

 Solicitare rovinieta - persoana cu handicap 

 Solicitare rovinieta - insotitor 

 Solicitare rovinieta - asistent personal 

Pentru obţinerea cardului legitimaţie de parcare este necesară o poză tip BI recentă. 

Actele necesare pentru obţinerea cartelei de metrou şi a legitimaţiei RATB pentru 

persoana cu handicap şi pentru asistentul personal: 

 Certificatul de încadrare în grad de handicap valabil (copie+original); 

http://www.protectiacopilului6.ro/Files/formulare/spsfph/rovinieta-2016/rovinieta-Anexa-1-PH.doc
http://www.protectiacopilului6.ro/Files/formulare/spsfph/rovinieta-2016/rovinieta-Anexa-1-INSOTITOR.doc
http://www.protectiacopilului6.ro/Files/formulare/spsfph/rovinieta-2016/rovinieta-Anexa-1-PH.doc


 Actul de identitate (copie+original); 

 Poză color tip BI recentă; 

 Pentru beneficiarii de legitimaţii în baza altor acte normative, adeverinţă de la 

RATB care atestă scoaterea din evidenţă a acesteia. 

 

Acte necesare pentru acordarea  plăţii  dobânzii la creditele de care pot beneficia 

persoanele cu handicap grav sau accentuat ori persoana care are în îngrijire cel 

puţin un copil cu handicap grav sau accentuat: 

Beneficiari:  

Persoanele adulte posesoare de certificat de încadrare în grad de handicap grav sau 

accentuat; 

Familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav sau 

accentuat. 

Condiţii: 

 Creditul sa fie folosit exclusiv pentru achiziţionarea unui singur autovehicul sau 

pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces; 

 Valoarea creditului să nu depăşească 10.000 de euro; 

 Returnarea creditului să nu depăşească 10 ani; 

 Să se efectueze plata ratelor creditului la scadenţă. 

Persoanele care au în îngrijire persoane cu handicap netransferabile, dependente 

de scaunul cu rotile   

Creditul sa fie folosit exclusiv pentru achiziţionarea unui singur autovehicul special 

adaptat pentru transportul unei persoane cu handicap netransferabilă, dependentă de 

scaunul cu rotile; 

 Valoarea creditului să nu depăşească 20.000 de euro; 

 Returnarea creditului să nu depăşească 15 ani; 

 Să se efectueze plata ratelor creditului la scadenţă. 



 Modalităţi şi condiţii de acordare a serviciilor/schema relaţionării beneficiar-

serviciu: 

Dreptul la asistenţă socială sub forma prestaţiilor sociale se acordă din oficiu, 

pentru persoanele posesoare de certificate de încadrare în grad de handicap, care se 

află în plată în evidenţa instituţiei sau la cerere, pentru persoanele care îşi depun pentru 

prima oară dosarul.  

Dreptul la asistenţă socială sub forma facilităţilor sociale se acordă la cerere. 

Cererea însoţită de actele menţionate, în vederea acordării prestaţiilor şi facilităţilor 

sociale, se depune de către persoana cu handicap/reprezentantul legal/tutore/asistent 

personal/asistent personal profesionist, după caz. 

 

BIBLIOGRAFIE 

 Buzducea,D. – Economia Socială a Grupurilor Vulnerabile, POLIROM,2013 

 Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicata; 

 Hotararea nr.268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

 Ordinul nr. 62/2007 din 23/04/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 

legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă 

pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia; 

 Ordinul nr.223 privind implementarea formatului unic al cardului-legitimaţie de 

parcare pentru persoanele cu handicap; 

 Hotărârea Guvernului nr. 680/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit 

persoanelor cu handicap. 

 OUG nr. 86/2008, pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
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http://www.protectiacopilului6.ro/Files/legislatie/spfph/Hotarare%20nr.%20680%20din%202007.doc.doc
http://www.protectiacopilului6.ro/Files/oug86.doc
http://www.protectiacopilului6.ro/Files/oug86.doc


 Hotărâre nr. 23/2010 din 06/01/2010 privind aprobarea standardelor de cost 

pentru serviciile sociale; 

 Hotărâre nr. 89/2010 din 05/02/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 268/2007 ; 

 Hotărârea nr. 430/2008 privind aprobarea metodologiei privind organizarea si 

functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

 Hotărâre nr. 628/2009 din 20/05/2009 privind unele măsuri de implementare a 

activităţilor prevăzute în programul de interes naţional în domeniul protecţiei 

drepturilor persoanelor cu handicap "Restructurarea instituţiilor de tip vechi 

destinate persoanelor adulte cu handicap şi crearea de servicii alternative de 

tiprezidenţial" 

 Hotărâre nr. 884/2009 din 29/07/2009 pentru modificarea şi completarea 

Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport 

interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

680/2007 

 Lege nr. 207/2009 din 02/06/2009  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

 Legea 360/2009 pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind 

protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Lege nr. 360/2009 

 Lege nr. 359/2009 din 20/11/2009 pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din 

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap 

 htlp://www.mmuncii.gov.ro 
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MODUL 3.  -  LEGISLAȚIE 

 

POLITICA SOCIALA ÎN ROMÂNIA DUPĂ 1989 

 

 

Prima radiografie de substanţă a politicii sociale a anilor ’90 a fost realizată 

prin cele două “cărţi albe” elaborate cu contribuţia unor experţi occidentali, publicate de 

guvern în 1993, şi anume Cartea albă a reformei asigurărilor sociale şi pensiilor şi, 

respectiv, Cartea albă a asistenţei sociale, documente care au relevat mai ales aspectele 

critice al acestor domenii. 

În prima jumătate a anilor ’90 politica socială a rămas în România la statutul 

de “secondantă” a politicii economice, având un caracter reparatoriu şi ameliorativ. 

Majoritatea reformelor vizând aspecte ale securităţii sociale au fost iniţiate în a doua 

jumătate a deceniului trecut. De subliniat că, în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea 

Europeană, România a acceptat întreg acquis-ul comunitar, fără să solicite perioade de 

tranziţie sau derogări. 

 

•Protecţia şomerilor a fost reglementată pentru prima dată în legislaţia românească în 

1991; au urmat o serie de modificări, reflectate în Legea nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată de OUG nr. 

144/ 2005. Principalele prevederi: 

- indemnizaţia de şomaj reprezintă o compensaţie parţială a veniturilor asiguratului ca 

urmare a pierderii locului de muncă sau a veniturilor absolvenţilor instituţiilor de 

învăţământ şi a militarilor care au satisfăcut stagiul militar şi care nu s-au putut încadra în 

muncă; 

- veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj se constituie din contribuţiile 

angajatorilor, ale angajaţilor, precum şi din alte surse; 



 

 

- indemnizaţia se acordă pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de stagiul de 

cotizare (între 6 luni şi 12 luni); cuantumul indemnizaţiei este o sumă neimpozabilă, 

lunară, reprezentând 75% din salariul de bază minim brut pe ţară, în vigoare la data 

respectivă, la care se adaugă, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 3 

ani, o sumă suplimentară, de 3-10%, în funcţie de stagiu; 

- indemnizaţia se acordă absolvenţilor şi militarilor care au satisfăcut stagiul, pe 

o perioadă de 6 luni şi este o sumă fixă, neimpozabilă, lunară, al cărei cuantum 

reprezintă 50% din salariul minim brut pe ţară, la data respectivă; 

 

- sunt stabilite, de asemenea, o serie de măsuri de politică activă pentru: 

 

a) creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, şi anume: 

informarea şi consilierea profesională; medierea muncii; formarea profesională; 

consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea 

unei afaceri; completarea veniturilor salariale ale angajaţilor; stimularea mobilităţii forţei 

de muncă; 

 

b) stimularea angajatorilor în vederea încadrării în muncă a şomerilor, prin: 

subvenţionarea locurilor de muncă destinate acestora; scutirea, pe o perioadă de 

un an, de la plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj 

aferente acelor locuri de muncă; acordarea de facilităţi celor care angajează tineri, 

respectiv şomeri de peste 45 de ani sau părinţi unici susţinători ai familiilor 

monoparentale. 

 

•Sistemul de pensii din România a ajuns într-un punct critic îndeosebi în a doua 

jumătate a anilor ’90, pe fondul procesului demografic de îmbătrânire a populaţiei 

producându-se o serie de evoluţii care afectează negativ atât condiţia actualilor 

pensionari cât şi perspectivele viitoare: 



 

 

- scăderea numărului de contribuabili la bugetul asigurărilor sociale, concomitent cu 

creşterea numărului pensionarilor, nu numai datorită ratei înalte a şomajului, dar şi “pieţei 

negre” a muncii, respectiv pensionării anticipate; 

- erodarea continuă a pensiilor, indexările acordate (după un calendar aleatoriu 

şi în absenţa unor mecanisme legale riguroase) corectând doar în mică măsură 

efectele liberalizării preţurilor şi ale creşterii inflaţiei; 

- crearea unor diferenţieri artificiale între persoane cu aceeaşi profesie şi aceeaşi 

vechime în muncă; 

Acestor probleme a încercat să le răspundă reforma sistemului public de pensii, 

realizată pe baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale, care a intrat în vigoare în anul 2001; între 

prevederile referitoare la pensia pentru limită de vârstă: 

- vârsta de pensionare se majorează gradual, pe un interval de 13 ani, de la 57 la 

60 de ani pentru femei şi de la 62 la 65 de ani pentru bărbaţi; 

- stagiul de cotizare se majorează, tot gradual, de la 25 la 30 de ani pentru femei 

şi de la 30 la 35 de ani pentru bărbaţi; 

- finanţarea sistemului se realizează, în principal, prin contribuţiile angajatorilor 

şi asiguraţilor; 

- cuantumul pensiei se stabileşte în funcţie de întreaga perioadă activă de 

cotizare, fiind asimilată şi perioada cursurilor de zi în învăţământul superior; 

- sistemul public de pensii este gestionat de Casa Naţională de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale; 

Dezvoltarea componentelor private ale sistemului de pensii a făcut obiectul altor 

reglementări: 

- Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, modificată 

prin Legea nr. 23/2007, a pus bazele aşa-numitului „pilon II” al sistemului de 

pensii: o pensie privată, care să suplimenteze pensia acordată în sistemul public; potrivit 

prevederilor legale, persoanele nou intrate pe piaţa muncii, în vârstă de până la 35 de 

ani, sunt obligate să contribuie, cu o parte din contribuţia de asigurări sociale, la un fond 



 

 

de pensii administrate privat (iniţial, cu 2% din contribuţie, apoi, cota creşte, treptat, până 

la 6%); persoanele între 35 şi 45 de ani pot participa facultativ; cei mai în vârstă, rămân 

în vechiul sistem; 

- Legea nr. 204/2006 privind fondurile de pensii facultative a pus bazele 

„pilonului III”, care vizează plata unor contribuţii suplimentare şi opţionale; 

participarea la un fond de pensii facultativ este o opţiune individuală, nu este 

condiţionată de acordul angajatorului. 

Se estimează că prin introducerea pilonului II şi a pilonului III pensiile vor putea 

creşte considerabil, dar sunt încă multe probleme legate de implementarea 

adecvată. 

 

•Asigurările de sănătate constituie unul din domeniile în care reforma s-a 

declanşat mai devreme, în baza Legii nr. 145/1997 privind asigurările sociale de 

sănătate, modificată printr-o serie de ordonanţe de urgenţă. Legea nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii asigură un cadru unitar pentru activitatea în 

acest domeniu, deşi a determinat o serie de controverse. Potrivit noilor 

reglementări: 

- a fost modificat mecanismul de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei, 

consacrându-se ca principală sursă contribuţiile obligatorii aproximativ egale 

ale angajatorilor şi angajaţilor, la care se adaugă subvenţii de la bugetul de stat 

şi de la bugetele locale; 

- o serie de categorii beneficiază de calitatea de asigurat fără plata contribuţiei: 

copiii şi tinerii până la 26 de ani (dacă sunt elevi sau studenţi), persoanele cu 

handicap, cei aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate etc; 

- modalitatea aleasă pentru stabilirea unei relaţii apropiate între furnizorul şi 

beneficiarul serviciilor de sănătate este instituirea medicului de familie; 

Prevederile legale sunt foarte generoase, definind mai degrabă un cadru ideal 

pentru ocrotirea sănătăţii; realitatea a pus însă o serie de obstacole în calea 

implementării acestor prevederi: constituirea fondurilor s-a dovedit a fi dificilă, 



 

 

înregistrându-se, în anumite perioade, mari restanţe la plata contribuţiilor; lista 

medicamentelor compensate este un permanent subiect de dispută etc. 

Au fost iniţiate şi asigurările private, în baza Legii nr. 212/2004 privind 

asigurările private de sănătate. Acest sistem facultativ, suplimentar, se confruntă 

deocamdată cu o serie de probleme, legate nu numai de oferta spitalicească, ci şi 

de capacitatea relativ redusă a populaţiei de achiziţionare a unui asemenea tip de 

asigurare. 

 

 

•Asistenţa socială a rămas, pentru o perioadă îndelungată, o zonă periferică, dar şi 

difuză a politicii sociale din România; abia Legea nr. 705/2001 privind sistemul 

naţional de asistenţă socială a stabilit un cadru organizatoric unic pentru 

ansamblul de instituţii şi măsuri prin care autorităţile publice şi societatea civilă 

(organizaţiile non-guvernamentale) asigură prevenirea, limitarea sau înlăturarea 

unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a unor 

persoane; asistenţa socială se realizează prin: 

- prestaţii sociale în bani sau în natură, care cuprind alocaţiile familiale, 

ajutoarele sociale către familii sau persoane; 

- servicii sociale, acordate la domiciliu, în instituţii specializate de zi sau în 

instituţii rezidenţiale; 

Finanţarea se realizează de la bugetele locale, bugetul de stat, precum şi surse 

extrabugetare (donaţii, sponsorizări, contribuţii ale beneficiarilor). 

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu aplicare din 2002, a 

stabilit 

măsuri de ajutorare a familiilor şi persoanelor lipsite de venit sau cu venit foarte 

scăzut. Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutoarelor sociale 

lunare, calculate ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat şi venitul lunar al 

familiei sau persoanei respective. Dreptul la venit minim garantat este 

condiţionat în cazul celor care sunt şomeri capabili de muncă: ei beneficiază de 



 

 

ajutor numai dacă dovedesc că sunt înregistraţi la oficiile pentru ocuparea forţei de 

muncă; de asemenea, sunt atraşi în activităţi de interes local. 

Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale, adoptată de guvern în 

decembrie 2005, are ca principal scop combaterea sărăciei şi realizarea incluziunii 

sociale a grupurilor vulnerabile: persoane cu handicap, copii şi familie, populaţia 

rromă. Priorităţile strategiei: constituirea sistemului de servicii sociale la 

domiciliu; creşterea calităţii şi cantităţii serviciilor în instituţiile rezidenţiale. Se 

preconizează ca până în 2013 să se asigure o reţea naţională de servicii accesibilă 

tuturor. 
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Din punct de vedere legislativ, Asistenţa Socială   se află sub protecţia Legii 

nr.292/2011 care defineşte  profesia, domeniul  de  intervenţie, populaţiile căruia i se 

adresează, precum şi principiile  de intervenţie în Asistenţa Socială. Conform titlului şi  

temei  alese,  acest  referat   pune  în lumină, normele legislative  după  care Asistenţa 

Socială  se ghidează astfel . 

 

1.1. LEGISLAŢIE PRIVIND ASISTENŢA SOCIALĂ   

Legea nr.292/2011 privind Sistemul Naţional  de  Asistenţă Socială . 

Ordinul nr.390 din 1.03.2012  pentru abordarea  procedurii operaţionale  privind 

elaborarea  procedurilor  prin care se reglementează  modul de stabilire  a beneficiilor  de 

Asistenţă Socială sau alte prestaţii  de Asigurări  Sociale. 

Strategia privind sistemul Asistenţei Sociale de Reformă din România,  2011-

2013 . 

OUG nr.124/2004  pentru  modificarea şi completarea  unor acte normative care 

reglementează acordarea de beneficii  de Asistenţă Socială . 

Ordin  nr.1313 din 8.04. 2011 privind  aprobarea Planului  de  Acţiune  pentru 

implementarea Strategiei  privind Reforma în domeniul Asistenţei Sociale . 

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar  de  pensii  publice care stabileşte cadrul 

general prin care dreptul la asigurări sociale  este garantat de stat şi se exercită prin 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de Asigurări Sociale . 

Legea nr.230/2010  pentru modificarea  şi completarea Legii nr.672/2010 privind 

traficul de persoane , publicată în Monitorul Oficial  nr.812/2010. 

Hotărârea Consiliului Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali  

nr.2/2010  pentru aprobarea Normelor privind accesul în profesia de asistent social  a 

fost publicată în Monitorul Oficial  al României ,Partea I ,nr.585 din 18.08.2010 . 

OUG nr.118/2010  din 1/10/2008  privind modificarea  şi completarea unor  acte 

normative  în vederea eliminării legăturilor dintre  nivelul unor drepturi  de Asistenţă 

Socială şi nivelul  salariului  de bază  minim brut pe ţară garantat în  plată . 

HG nr.1615 /2003  privind organizarea  şi funcţionarea Comisiei de mediere  



 

 

socială. 

HG nr.335 /2003  privind  modificarea şi completarea HG nr.90 / pentru aprobarea 

Regulamentului Cadru  de  organizare şi  funcţionare  a serviciului  public  de Asistenţă 

Socială . 

Legea  nr.161/2009  din 14.05.2009 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului  nr.118/2008 privind modificarea  şi completarea unor acte normative  în 

vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi  de Asistenţă Socială şi nivelul 

salariului  de  bază  minim brut pe ţară  garantat în plată . 

HG nr.1615 /2003 privind organizarea  şi funcţionarea  Comisiei  de mediere  

socială. 

HG nr.333 /2003 privind modificarea  şi completarea HG nr.90/ 2003 pentru 

aprobarea Regulamentului  cadru  de organizare şi funcţionare a serviciului  public de 

Asistenţă Socială. 

Legea nr.161/ 2009 din 14.05.2006  pentru aprobarea  Ordonanţei de urgenţă  a 

Guvernului nr.118/2008  privind  modificarea şi completarea  unor acte normative  în 

vederea eliminării  legăturilor  dintre nivelul  unor drepturi  de Asistenţă Socială  şi nivelul 

salariului  de bază minim  brut pe ţară  garantat în plată. 

OUG nr.82/2010  pentru modificarea  art.7, alin. (1), pct. 2, subpct. 2.1. din Legea 

nr. 571 /2003 privind Codul Fiscal  precum şi pentru modificarea art.3. din OUG 

nr.58/2010  pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003  privind Codul Fiscal  şi 

alte măsuri Financiar Fiscale. 

ORDIN nr.1313 din 8.04.2011  privind aprobarea Planului de Acţiune  pentru 

implementarea strategiei privind reforma în domeniul Asistenţei Sociale.  

 

Strategii şi Planuri în domeniul asistenţei sociale 

  

• Ordin nr. 1313 din 8 aprilie 2011 privind adoptarea Planului de actiune pentru 

implementarea Strategiei privind reforma in domeniul asistentei sociale 

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/ORDINE/O1313_2011.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/ORDINE/O1313_2011.pdf


 

 

• Hotararea de Guvern nr. 1826 din 22.decembrie.2005 pentru aprobarea 

Strategiei nationale de dezvoltare a serviciilor sociale 

• Hotararea de Guvern nr. 1175 din 29.septembrie.2005 privind aprobarea 

Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor 

cu handicap in perioada 2006 – 2013 

• Hotararea de Guvern nr. 1058 din 08.septembrie.2005 privind aprobarea Planului 

national de actiune pentru implementarea legislatiei in domeniul protectiei drepturilor 

copilului 

• Hotararea de Guvern nr. 686 din 12.iulie.2005 pentru aprobarea Strategiei 

nationale in domeniul prevenirii si combaterii fenomenului violentei in familie 

• Hotararea de Guvern nr. 541 din 09.iunie.2005 pentru aprobarea Strategiei 

nationale de dezvoltare a sistemului de asistenta sociala pentru persoanele 

varstnice in perioada 2005 – 2008 

• Hotararea de Guvern nr. 323 din 14.aprilie.2005 privind aprobarea Planului de 

actiune pentru implementarea Strategiei nationale antidrog in perioada 2005 – 2008 

• Hotararea de Guvern nr. 73 din 27.ianuarie.2005 privind aprobarea Strategiei 

nationale antidrog in perioada 2005 – 2012 

• Hotararea de Guvern nr. 1295 din 13.august.2004 privind aprobarea Planului 

national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii 

• Hotararea nr. 285 din 04.martie.2004 privind aplicarea Planului national de actiune 

pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati 

• Hotararea de Guvern nr. 1273 din 07.decembrie.2000 privind aprobarea Planului 

national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati 

  

 

 

1.2. SERVICIILE SOCIALE  

 

Registrul  electronic unic al Serviciilor Sociale – Furnizorii de Servicii Sociale . 

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG1826-2005.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG1826-2005.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG1175-2005.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG1175-2005.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG1175-2005.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG1058-2005.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG1058-2005.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG1058-2005.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG686-2005.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG686-2005.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG541-2005.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG541-2005.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG541-2005.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG323-2005.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG323-2005.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG73-2005.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG73-2005.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG1295-2004.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG1295-2004.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG285-2004.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG285-2004.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG1273-2000.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG1273-2000.pdf


 

 

HG nr.1217 /2006  privind construirea mecanismului naţional pentru promovarea 

includerii sociale în România. 

Ordinul Ministrului Muncii şi  Solidarităţii Sociale  şi Familiei , nr.  422/2004  

pentru abordarea standardelor  obligatorii de calitate  privind serviciile sociale  

specializate din România  furnizate în sistem public ,privat şi parteneriat . 

Legea nr.263/2010  privind sistemul sanitar  de pensii publice stabileşte cadrul 

general  prin care dreptul la asigurări sociale  este garantat  şi se exercită  prin sistemul 

public de pensii şi alte drepturi  de asigurări  sociale.  

» Cadrul general 
 

   Hotărârea Guvernului nr. 978 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea 

standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe 

membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată 

de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale. 

 

  Hotărârea nr. 23/06.01.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru 

serviciile sociale (M.O. nr. 25/13.01.2010). 

  Hotararea de Guvern nr. 1826 din 22.decembrie.2005 pentru aprobarea 

Strategiei nationale de dezvoltare a serviciilor sociale. 

  Legea nr. 488 din 10.noiembrie.2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului 

nr. 86/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind 

serviciile sociale. 

 Ordonanta nr. 86 din 19.august.2004 pentru modificarea si completarea 

Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale. 

 Legea nr. 515 din 28.noiembrie.2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 

nr. 68/2003 privind serviciile sociale. 

 Ordonanta nr. 68 din 28.august.2003 privind serviciile sociale. 

  ORDIN Nr. 1134/C-255 din 25 mai 2000 pentru aprobarea Normelor procedurale 

privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale. 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2016/HG978din2015.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2016/HG978din2015.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2016/HG978din2015.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2016/HG978din2015.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG23-2010.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG23-2010.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG1826-2005.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG1826-2005.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG1826-2005.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L488-2004.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L488-2004.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L488-2004.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L488-2004.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/ORDONANTE-DE-GUVERN/OG86-2004.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/ORDONANTE-DE-GUVERN/OG86-2004.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/ORDONANTE-DE-GUVERN/OG86-2004.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L515-2003.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L515-2003.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/ORDONANTE-DE-GUVERN/OG68-2003_act.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/ORDONANTE-DE-GUVERN/OG68-2003_act.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/ordin_1134din25mai2000.doc
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/ordin_1134din25mai2000.doc


 

 

 

 

1.3. PROTECŢIA  PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI 

  

Legea  207/2009  din 20.06.2009  privind aprobarea OUG  NR.86/2008  pentru 

modificarea  Legii nr.448/ 2008 privind protecţia  şi promovarea drepturilor  persoanelor 

cu handicap . 

Ordinal nr.726 din 1.10.2012  Criteriile  pe baza cărora se stabileşte gradul  de 

handicap  pentru adulţi  şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora . 

Ordinal 794 din 7.10.2002  privind aprobarea modalităţii de plată  a indemnizaţiei  

cuvenite părinţilor copilului cu handicap grav ,precum şi adultului  cu handicap  grav . 

OUG nr.84din 20.09.2010  pentru modificarea  şi complementarea Legii 448 

/2006  privind protecţia  şi promovarea  drepturilor  persoanelor cu dizabilităţi. 

Legea 359 /2009 din 20.11.2009  pentru modificarea art.2alin.(2) lit.din  legea 448 

/2006 privind protecţia  şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. 

Ordinal 1537 /2010  pentru aprobarea  procedurii  de desemnare  a specialiştilor  

din domeniul medicini ,al psihologiei  şi al Asistenţei Sociale  care pot participa  la 

reevaluarea  persoanelor  adulte  cu  handicap. 

Legea 448 /2006 privind  protecţia şi  promovarea  drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi ,republicată până la data de 11.01.2011. 

Ordinal nr.2260 / din 17.08.2012  pentru modificarea Ordinului Ministrului  

Sănătăţii şi  Familiei , al Secretarului  de  stat ,al Autorităţii Naţionale  pentru Protecţia 

Copilului şi Adopţie  nr.725 /12.09.2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte 

gradul de handicap  pentru copii  şi se aplică măsurile de protecţie  special  a  acestora. 

Ordinul MMFPS nr.2298/2012  privind aprobarea Procedurii- Cadru de evaluare 

a persoanelor adulte în vederea încadrării  în grad şi tip  de handicap  a fost publicată în 

monitorul oficial ,Partea I ,nr.672 din 26 .09.2012.  

Ordin nr.277 /2009 pentru aprobarea Metodologiei  de preluare de către Direcţiile 

Generale  de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului ,judeţene , respective locale  ,a 



 

 

contractelor privind  angajamentul  de plată  a dobânzii ,încheiate  de autoritatea 

Naţională  pentru Persoanele cu Handicap  şi de asigurare a transferurilor financiare . 

 

1.4.  AJUTOARE SOCIALE  

 

Ordinul Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Familiei           nr. 147 

/2011 pentru aprobarea instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi  din Normele 

Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă  a  Guvernului   nr. 

111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară  pentru creşterea copiilor ,aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr.52/2011 ,Normele Metodologice de aplicare  a prevederilor 

Legii nr.227/ 2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.38/2011 şi din Normele Metodologice  de aplicare a prevederilor Legii 

nr.416 /2001 privind venitul minim garantat ,aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr.50/2011 . 

OUG 70/2011  privind măsurile  de protecţie social în perioada sezonului rece 

2012-2013. 

Legea nr.276/2010  pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat  publicată în Monitorul Oficial nr.888/2010. 

Legea nr.115/2006  privind modificarea  şi completarea Legii 416/VMG . 

Legea nr.416 /2001  privind venitul  minim garantat ( VMG ) consolidată în 2009 . 

HG nr.1099 /2001 privind Normele metodologice  de aplicare  a prevederilor Legii 

nr. 416/2001 privind venitul  minim garant . 

OUG nr.6/2002  pentru complectarea Legii nr.416 /2001 privind venitul minim  

garantat  

OUG nr.86/2010  pentru modificarea şi completarea OUG nr.5/2003  privind 

acordarea  de  ajutoare încălzirea  locuinţei ,precum şi a unor facilităţi  populaţiei pentru 

plata energiei termice . 

Anexe la HG nr.50/2011  pentru elaborarea Normelor metodologice  de aplicare  

a prevederilor Legii nr.416 /2001  privind venitul minim garantat. 



 

 

HG nr.50/2011  pentru aprobarea  Normelor metodologice  de aplicare  a 

prevederilor Legii nr.416 /2001  privind venitul minim garantat. 

Ordinul Ministrului Muncii ,  Familiei  şi Protecţiei Sociale nr.1474 /2011  

pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi  din Normele metodologice 

de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind 

concediu şi indemnizaţia  lunară pentru creşterea copiilor ,aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.52 /2011 ,Normele metodologice  de aplicare a prevederilor Legii 

nr.277/2010 privind alocaţia  pentru susţinerea familiei ,aprobate prin Hotărârea de 

Guvern nr.38/2011 ,şi din Normele metodologice  de aplicare a  prevederilor Legii nr.416 

/2001 privind venitul minim garantat ,aprobate prin HG nr.50/2011 

HG nr.1726/2006   pentru modificarea   anexelor 8 şi 9  din HG nr.197/2006  privind 

aprobarea programelor  de interes naţional  în domeniul protecţiei  drepturilor  

persoanelor  cu dizabilităţi  precum şi în domeniul  Asistenţei Sociale ,a persoanelor 

vârstnice ,persoanelor fără  adăpost  şi persoanelor victime  ale violenţei  în familie  şi a 

finanţării  acestor programe. 

 

1.5. PROTECŢIA COPILULUI  

 

HG 52/2011  pentru  aprobarea Normelor  metodologice  de  aplicare  a 

prevederilor OUG nr.111/ privind concediul  şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 

copiilor  

OUG nr.111/2010  privind concediul şi indemnizaţia lunară  pentru creşterea 

copilului  

Legea nr.132/2011 pentru aprobarea OUG nr.111/2010  privind  concediul şi  

indemnizaţia  lunară  pentru creşterea  copiilor  

Ordin nr.253  din 28 .11.2008  pentru aprobarea Metodologiei  privind trimiterea  

copiilor care  beneficiază de o măsură de protecţie specială  şa tratament medical în 

străinătate  

HG nr.860  din 13.08.2008  privind aprobarea  Strategiei Naţionale  în domeniul  



 

 

protecţiei  şi promovării drepturilor  copilului 2008-2013 şi a Planului Operaţional pentru 

implementarea Strategiei Naţionale  în domeniul protecţiei şi drepturilor copilului 2008-

2013  

Anexele 1-3 la HG  52 /2011   pentru aprobarea Normelor  metodologice  de 

aplicare a prevederilor OUG NR.111/2010  privind concediul  şi indemnizaţia  lunară 

pentru creşterea  copiilor  

Ordinul Ministrului Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale  nr.1474/2011  pentru 

aprobarea Instrucţiunilor  de  aplicare  a unor prevederi  din Normele Metodologice  de 

aplicare  a prevederilor Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr.111/2010  privind 

concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor ,aprobate prin Hotărârea 

Guvernului  nr.52/2011 ,Normele metodologice  de aplicare a prevederilor Legii nr.277 / 

2010  privind alocaţia pentru susţinerea familiei  aprobate  prin Hotărârea Guvernului 

nr.38 /2011 şi din Normele metodologice  de  aplicare  a  prevederilor Legii nr.416 /2001  

privind venitul  minim  garantat  aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.50/2011. 

 

1.6. ALOCAŢII FAMILIALE 

 

Anexele 1  şi  4 privind Normele metodologice  de aplicare  a prevederilor  Legii 

nr.227/2010  privind alocaţia pentru susţinerea familiei .  

OUG 2 /2011  pentru  modificarea Legii nr.272/010 privind alocaţia pentru 

susţinerea familiei  

HG 38/2010 pentru  aprobarea Normelor  metodologice  de aplicare  a prevederilor 

Legii  nr.277/2010  privind alocaţia  pentru susţinerea familiei  

 

1.7. MARGINALIZARE   SOCIALĂ 

 

OG 8/2011  Pentru modificarea  şi  completarea  legislaţiei  cu privire la eliberarea 

,gestionarea şi  monitorizarea  documentelor  de  călătorie  acordate pensionarilor , 



 

 

veteranilor de război şi văduvelor de război  

Legea 17 /2000 privind Asistenţa Socială  a persoanelor vârstnice republicată în 

2007  

Legea nr.270/2008  pentru modificarea Legii 17/2000 privind Asistenţa Socială  a 

persoanelor vârstnice. 

HG nr. 886 /2000  pentru  aprobarea Grilei Naţionale de Evaluare a nevoilor 

persoanelor vârstnice 

  

1.8. SERVICII SOCIALE  

 

Registrul electronic unic al Serviciilor  Sociale – Furnizorii de Servicii Sociale  

HG NR.1217/2006 privind constituirea  mecanismului naţional pentru promovarea 

incluziunii sociale în România  

Ordinul Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Familiei  nr.422/2004 

pentru  aprobarea standardelor obligatorii de calitate  privind serviciile sociale specializate 

din România furnizate în sistem public ,privat , parteneriat.  

 

1.9. ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ŞI ŞOMAJ  

 

OUG  nr.108/2010  pentru modificarea  şi completarea Legii nr.76/2002  privind  

sistemul  asigurărilor  pentru şomaj  şi  stimularea  ocupării  forţei  de muncă  de muncă 

,publică  în Monitorul Oficial  830 /2010.  

Legea nr.233 /2010  pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind  

sistemul  asigurărilor  pentru  şomaj  şi  stimularea  ocupării  forţei  de muncă, publicată  

în Monitorul Oficial  nr.831/2010. 

OUG nr.107/2010 pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  nr.95/ 2006  privind 

reforma  în domeniul  sănătăţii , care introduce contribuţia  de 5,5 %  pentru pensionarii  

ale  căror  venituri  depăşesc  740  de lei, publicată  în Monitorul Oficial Partea I nr.830 



 

 

/2010. 

 

Legislaţie - Incluziune socială 

  

• Hotararea de Guvern nr. 710 din 04.iulie.2007 privind implementarea Programului 

de furnizare a produselor alimentare catre persoanele defavorizate din Romania, cu 

finantare din Fondul European de Garantare Agricola, aferenta exercitiului financiar 

al anului 2007 

• Decizia nr. 1 din 8 ianuarie 2007 pentru stabilirea componenţei nominale a Comisiei 

naţionale privind incluziunea socială 

• Hotararea de Guvern nr. 1217 din 06.septembrie.2006 privind constituirea 

mecanismului national pentru promovarea incluziunii sociale in Romania 

• Hotararea de Guvern nr. 669 din 24.mai.2006 privind aprobarea Strategiei nationale 

de incluziune sociala a tinerilor care parasesc sistemul de protectie a copilului 

• Hotararea de Guvern nr. 1827 din 22.decembrie.2005 privind aprobarea 

Programului de implementare a Planului national antisaracie si promovare a 

incluziunii sociale (PNAinc) pentru perioada 2006 – 2008 

• Hotararea de Guvern nr. 488 din 26.mai.2005 privind aprobarea sistemului national 

de indicatori de incluziune sociala 

• Legea nr. 116 din 15.martie.2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii 

sociale 

• Hotararea de Guvern nr. 1149 din 17.octombrie.2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si 

combaterea marginalizarii sociale 

• Legea nr. 129 din 25.iunie.1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea 

Fondului Roman de Dezvoltare Sociala *** Republicata 

  

  
  

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG710-2007.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG710-2007.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG710-2007.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG710-2007.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/DECIZII/Decizia1-2007.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/DECIZII/Decizia1-2007.pdf
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http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG488-2005.pdf
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http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG1149-2002.pdf
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Tabel :  tipologia dizabilității din perspectiva modelului medical și social:  

 

după:  Gazsi Adrienn – Kovács Éva – Pordán Ákos, 2015. 

Aceste modele au fost devansate de modelul denumit  - Procesul de creare a 

dizabilității ( Dissability Creation Model)  care încerarcă să înbine cele patru abordări 

prezentate mai sus, formulând un al cincilea model, care definește dizabilitatea ca o 

disfuncționalitate din viața individului, cauzate de prezența interactivă a unor factori 

individuali (funcționali, medicali) și factori ambientali (bariere). Astfel dizabilitatea nu este o 

stare constantă ci un proces dinamic care se modifică în funcție de context și mediul 

înconjurător. 

 
Modelul medical:  
dizabilitatea - rezultat  al unei patologii 
individuale 
 

 
Modelul social: 
Dizabilitatea – ca urmare a barierelor sociale 

Abordare biomedicală Abordare ambientală 

 
Furnizarea 
serviciilor și 
reabilitare prin  
 

 
metode medicale și 
instrumente 
tehnologice 

 
Furnizarea 
serviciilor și 
reabilitare prin  

 
accesibilizare, șansă 
egală și control al 
individului la accesarea 
serviciilor și suportului 
 

 
Prevenție: 

 
Intervenții biologie și 
genetice 

 
Prevenție 

 

eliminarea barierelor 
sociale, economice și 
fizice 
 

 
Responsabilitatea 
societății: 
 

 
eliminarea sau 
vindecarea dizabilității 
 

 
Responsabilitatea 
societății: 
 

 
eliminarea barierelor din 
calea integrării 

Abordare funcțională Abordare din perspectiva drepturilor omului 

 
Furnizarea 
serviciilor și 
reabilitare prin  
 

 
servicii de reabilitare 
funcțională 

 
Furnizarea 
serviciilor și 
reabilitare prin  
 

 
regândirea normelor,  
regulilor politice, 
economice și sociale 

 
Prevenție: 

 
diagnostic precoce 

 
Prevenție: 
 

 
recunoașterea faptului că 
problematica dizabilității 
este parte integrantă a 
societății 
 

 
Responsabilitatea 
societății: 
 

 
realizarea și 
menținerea 
confortului personal 

 
Responsabilitatea 
societății: 
 

 
obținerea statutului 
cetățeniei depline prin 
reducerea inegalităților  



 

Conform acestui model pentru implicarea societății și influențarea interacțiunii 

factorilor este nevoie în același timp de scăderea gradului de handicap prin metode 

medicale, dezvoltarea capacităților individuale (reabilitare), accesibilizarea mediului de trai și 

asigurarea deplină a drepturilor omului ( reglementări antidiscriminatorii, creșterea drepturilor 

persoanelor cu dizabilități) Prin toate aceste intervenții se poate crește calitatea vieții a 

acestor persoane. 

Calitatea vieții  - cuprinde sănătatea fizică, starea psihică, nivelul de independență, 

relațiile sociale, convingerile personale și relația individului cu fenomenele din  mediul 

înconjurător.  

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Conceptul de "calitate a vieții": zone de aplicare și indicatorii unei vieți calitative: 

 

CALITATEA VIEŢII : 

 

Rădăcini istorice: 

”Când spunem „calitatea vieţii” ne gândim la caracterul bun sau mai puţin bun al vieţii oamenilor. 
Principala perspectivă a acestei preocupări o reprezintă fericirea, problematica ei apărând 

încă în antichitate. 

Târziu, în raport cu problematica fericirii, apare conceptul de calitatea vieţii, respectiv în a doua 
jumătate a secolului al XX-lea. 

Se refera atât la evaluarea globala a vieţii cat şi la evaluarea diferitelor condiţii sau sfere ale 

vieţii. 

/ https://www.scribd.com/doc/42737170/calitatea-vietii 

tema calităţii vieţii; în anul 1984 a apărut cartea Indicatori şi surse de variaţie a calităţii vieţii 

(autor Cătălin Zamfir), precum şi lucrări pe tema stilurilor de viaţă, a modurilor de viaţă şi a calităţii 

vieţii – pe tot parcursul anilor ’80.  

În România, după 1989, s-a relansat cercetarea calităţii vieţii prin înfiinţarea, la începutul anului 

1990, a Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii. 

De exemplu, cercetarea „Diagnoza calităţii vieţii”, realizată în anul 1999, a avut în vedere 21 

de dimensiuni (domenii) ale calităţii vieţii, cercetarea calităţii vieţii percepute cuprinzând 9 

domenii: I) Variabile factuale; II) Standardul economic; III) Calitatea percepută a vieţii; IV) 

Perceperea schimbării; V) Munca; VI) Comportamentul de timp liber; VII) Mediul uman; VIII) 

Îngrijorări (temeri); IX) Satisfacţia faţă de viaţă şi anumite comportamente ale acesteia.  

(Urse, 2008) 

 

/ Urse, L. (2008). Calitatea vieţii şi cultura. Revista Calitatea vieții. XIX (1-2), p 33-51,  

Retrieved from: http://www.revistacalitateavietii.ro/2008/CV-1-2-2008/02.pdf 

https://www.scribd.com/doc/42737170/calitatea-vietii
http://www.revistacalitateavietii.ro/2008/CV-1-2-2008/02.pdf


 

”Prin cercetarea calităţii vieţii se au în vedere resursele şi oportunităţile existente în societate, 
precum şi condiţiile de viaţă necesare pentru a avea acces la resurse şi oportunităţi. Este vorba, 
deopotrivă, de resurse individuale şi colective: educaţie, îngrijirea sănătăţii, locuire şi servicii 
sociale, de oportunităţile deschise populaţiei, ca şi de alegerile făcute şi rezultatele obţinute. 

( Mărginean, 2004) 

Mărginean, I. (2004). Modelul social românesc din perspectiva calităţii vieţii populaţiei. 

/ Revista Calitatea vieții. XV(3-4), p.213-218. Retrieved from: 

http://www.revistacalitateavietii.ro/2004/CV-3-4-04/1.pdf 

CALITATEA VIEŢII ÎN MEDICINĂ: 

Mai specific, prin calitatea vieţii în medicină se înţelege bunăstarea fizică, psihică şi socială, 

precum şi capacitatea pacienţilor de a-şi îndeplini sarcinile obişnuite, în existenţa lor cotidiană.  

O definiţie utilitaristă este propusă de Revicki & Kaplan (1993): calitatea vieţii reflectă preferinţele 
pentru anumite stări ale sănătăţii ce permit ameliorări ale morbidităţii şi mortalităţii şi care se 
exprimă printr-un singur indice ponderat – ani de viaţă standardizaţi, în funcţie de calitatea vieţii. 

dimensiuni ale calităţii vieţii:  

 

1. Bunăstarea emoțională sau psihică, ilustrată prin indicatori precum: fericirea, mulţumirea de 

sine, sentimentul identităţii personale, evitarea stresului excesiv, stima de sine (self-esteem), 

bogăţia vieţii spirituale, sentimentul de siguranţă. 

 

 2. Relațiile interpersonale, ilustrate prin indicatori precum: a te bucura de intimitate, afecţiune, 

prieteni şi prietenii, contacte sociale, suport social (dimensiunile suportului social).  

 

3. Bunăstarea materială, ilustrată prin indicatori precum: proprietate, siguranţa locului de muncă, 

venituri adecvate, hrană potrivită, loc de muncă, posesie de bunuri (mobile – imobile), locuinţe, 

status social.  

 

4. Afirmarea personală, care însemnă: competenţă profesională, promovare profesională, activităţi 

intelectuale captivante, abilităţi/deprinderi profesionale solide, împlinire profesională, niveluri de 

educaţie adecvat profesiei.  

 

5. Bunăstarea fizică, concretizată în sănătate, mobilitate fizică, alimentaţie adecvată, 

http://www.revistacalitateavietii.ro/2004/CV-3-4-04/1.pdf


 

disponibilitatea timpului liber, asigurarea asistenţei medicale de bună calitate, asigurări de 

sănătate, activităţi preferate interesante în timpul liber (hobbyuri şi satisfacerea lor), formă fizică 

optimă sau fitness, concretizată în cei patru S, Strenght – forţă fizică, Stamina – vigoare sau 

rezistenţă fizică, Suppleness – supleţe fizică şi Skills – îndemânare sau abilitate fizică (Lupu, Zanc, 

1999, pag. 57).  

 

6. Independența, care însemnă autonomie în viaţă, posibilitatea de a face alegeri personale, 

capacitatea de a lua decizii, autocontrolul personal, prezenţa unor valori şi scopuri clar definite, 

auto-conducerea în viaţă.  

 

7. Integrarea socială, care se referă la prezenţa unui status şi rol social, acceptarea în diferite 

grupuri sociale, accesibilitatea suportului social, climat de muncă stimulativ, participarea la 

activităţi comunitare, activitatea în organizaţii neguvernamentale, apartenenţa la o comunitatea 

spiritual-religioasă.  

 

8. Asigurarea drepturilor fundamentale ale omului: dreptul la vot, la proprietate, la intimitate, 

accesul la învăţătură şi cultură, dreptul la un proces rapid şi echitabil etc. (Indicatorul Libertăţii 

Umane, cu 40 de itemi, Zanc I., Iustin Lupu I., 2004, pag. 164). 

I. Instrumente globale :  

 

Flanagan Quality of Life Scale (scala de evaluarea vieţii a lui Flanagan, Flanagan, 1978), care 

măsoară satisfacţia personală în 15 domenii distincte ale vieţii, dintre care menţionăm: securitatea 

financiară, sănătatea, relaţiile cu rudele şi prietenii, învăţarea, activitatea profesională, 

creativitatea, socializarea, lecturile şi independenţa personală. Cei 15 itemi ai instrumentului sunt 

grupaţi în cinci scale: bunăstarea fizică şi materială, relaţiile cu semenii, activităţile sociale, 

comunitare şi civice, dezvoltarea şi împlinirea personală şi timpul liber. Fiecare item se cotează pe o 

scală Likert de la încântat la îngrozitor. Scorurile ridicate indică o calitate superioară a vieţii.”  

 

/ Lupu, I. (2006). Calitatea vieţii în sănătate, Definiţii şi instrumente de evaluare. Revista Calitatea 



 

Vieții, XVII (1-2), p.73-91, Retrieved from: http://www.revistacalitateavietii.ro/2006/CV-1-2-

06/7.pdf 

 

 

Măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă  :  Ce credeţi că ar trebui făcut pentru 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă din România?   (2006) 

 

/ http://www.revistacalitateavietii.ro/2007/CV-3-4-2007/01.pdf 
 

Indicatorii de calitate de viaţă se află pe un cadru multidimensional (după raportul comisiei 

Stiglitz-Sen-Fitoussi). Acesta presupune un cadru cu 8+1 dimensiuni: 

- Condiţii materiale de trăit (venit, avere şi consumaţie) 

- Sănătate 

- Educaţie 

- Activităţi productive şi preţuite (inclusiv munca) 

- Guvernare şi drepturi 

- Activităţi de recreere şi interacţiuni sociale (incluzie/excluzie) 

http://www.revistacalitateavietii.ro/2006/CV-1-2-06/7.pdf
http://www.revistacalitateavietii.ro/2006/CV-1-2-06/7.pdf
http://www.revistacalitateavietii.ro/2007/CV-3-4-2007/01.pdf


 

- Mediul înconjurător de trăit şi de natură 

- Siguranţă econonică şi fizică+ experienţa de viaţă globală 

 

Conform profesorului Robert Schalock, calitatea vieţii este un fenomen multidimensional, 

influenţate de caracteristici personale şi factori de mediu. Aceste arii centrale sunt comune tuturor 

oamenilor cu mici variaţiuni de la un individ la altul în valoare sau importanţă. Evaluarea calităţii 

vieţii depinde de cultura din care provine o persoană. 

/  http://www.enil.eu/news/interviewprofessor-robert-schalock/ 

Cadrul privind calitatea vieții elaborată de Robert Schalock: 

Aria Indicatori și descriptori 

Starea emoţională 

bună 

Relaţiile 

interpersonale 

 

Bunăstarea 

materială  

 

Dezvoltarea 

personală  

 

Autodeterminarea  

 

 

Starea fizică bună  

 

Drepturile  

 

Incluziunea socială  

 

1. Mulţumirea (satisfacţia, starea de spirit, plăcerea)  

2. Conceptul de sine (identitatea, preţuirea de sine, stima de sine)  

3. Lipsa stresului (previzibilitatea şi controlul)  

4. Interacţiunile (reţelele sociale, contactele sociale)  

5. Relaţiile (familia, prietenii, semenii)  

6. Formele de sprijin (emoţional, fizic, financiar)  

7. Statutul financiar (venit, ajutor social)  

8. Locul de muncă (statutul profesional, mediul de lucru)  

9. Locuinţa (tipul de reşedinţă, forma de proprietate)  

10. Educaţia (realizări, statutul pregătirii) 

11.Competenţele personale (cognitive, sociale, practice)  

12. Performanţa (succesul, realizările, productivitatea)  

13. Autonomia/controlul personal (independenţa)  

14. Obiectivele şi valorile personale (dorinţe, aşteptări)  

15. Alegeri (oportunităţi, opţiuni, preferinţe)  

16. Sănătatea (gradul de funcţionare, simptome, condiţia fizică, 

nutriţia)  

17. Activităţile de zi cu zi (autoîngrijire, mobilitate)  

18. Îngrijirea sănătăţii  

19. Divertismentul (recrearea, hobby-urile)  

20. Statutul uman (respect, demnitate, egalitate)  

http://www.enil.eu/news/interviewprofessor-robert-schalock/


 

21. Statutul legal (cetăţenie, acces, garanţii procedurale)  

22. Integrare şi participare în comunitate  

23. Rolurile în comunitate (contribuţie, voluntariat)  

24. Formele de sprijin social (reţelele şi serviciile de sprijin)  

/ Wang, M., Schalock, R.L., Verdugo, M.A. şi Jenaro, C. (2010). „Examining the factor structure and 

hierarchical nature of the quality of life construct”. American Journal on Intellectual and 

Developmental Disabilities, 115, 218 – 233, p. 221. 

 
 
 
 

Un focus special ar trebiu să o aibă indicatorii Europe 2020 ( oamenii cu risk de sărăcie sau 

excluzie socială) şi indicatorii care ne-ar ajuta în înţelegerea sub-grupurilor de populaţie, cum ar fii 

copiii, femeile, migranţii, cei în vârstă, cei tineri, cei cu dizabilităţi. 

 

/ http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/pgp_ess/about_ess/measuring_progress 

 
 
Dimensiunile Calității de viață: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/pgp_ess/about_ess/measuring_progress


 

/ 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/gdp-and-beyond/quality-of-life/data 

 
 
 
Impactul dizabilității asupra satisfacției de viață: 
 
 

Dizabilitatea în sine conduce la diferenţe substanţiale în nivelul perceput de satisfacţie în 
viaţă. 
În ţările nordice, nivelul de satisfacţie a persoanelor cu dizabilităţi severe sunt mult mai mari decât 
în celelalte ţări din Europa. 



 

 
 

Figure 15: Satisfacția de viață, după gradul de dizabilitate, țară și grup de țară 
 
 
Notă: Figura prezintă persoanele care au răspuns „Da“ la întrebarea „Ai durere cronică (de lungă 
durată), probleme de sănătate fizică sau mentală, boală sau de invaliditate?“ şi fie „Da, grav“ sau 
„Da, într-o anumită măsură“ la întrebarea „Sunteţi obstrucţionaţi în activităţile de zi cu zi de 
prezenta problemelor de sănătate fizică sau mentală, boală sau invaliditate?“  Satisfacţia de viaţă a 
acestui grup este măsurată pe o scală de 10 puncte.    
 
/ Sursa: EQLS 2007  Watson,D., Pichler, F., Wallace, C. (2010). Second European Quality of Life 
Survey Subjective well-being in Europe. 

    
Retrieved from: 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/pubdocs/2009/108/en/1/EF09108E
N.pdf 
 
 

În multe cercetări asupra dezinstituţionalizării au ajuns la concluzia, că calitatea de viaţă a 

beneficiariilor era significant crescută. (ex. Obrien-2001-Noua Zelandă, Nottestad, Stromgren şi 

Linaker-2001- Danemarka, etc). (Lemay, 2009) 

/ Lemay, R.A. (2009). Deinstitutionalization of People With Developmental Disabilities:A Review of 

the Literature, Canadian Journal of Community.Mental health. 28(1), 181-194 

Retrieved from:  

http://www.valorispr.ca/images/Valoris_site/documents/Bibliographie_-

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/pubdocs/2009/108/en/1/EF09108EN.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/pubdocs/2009/108/en/1/EF09108EN.pdf
http://www.valorispr.ca/images/Valoris_site/documents/Bibliographie_-_Raymond_Lemay/Lemay_2009-Deinstitutionalization.pdf


 

_Raymond_Lemay/Lemay_2009-Deinstitutionalization.pdf 

 

 

În studiul făcut de M. Chowdhury şi B.A.Benson (2011), privind dezinstituţionalizarea şi 

calitatea de viaţă la persoanele cu dizabilităţi intelectuale au ajuns la concluzia, că relocarea 

persoanelor din instituţii în îngrijire bazată pe comunitate a avut rezultate pozitive privind calitatea 

vieţii în general. Totodată, mai multe studii au găsit acest rezultat pe termen scurt. Participanţii 

aveau nivel scăzut de integrare în comunitate. Unele rezultate au arătat, că nevoile de sănătate nu 

sunt satisfăcute adecvat în comunităţi. Rolul celor care oferă serviciile era vital în continuare în 

dezvoltarea calităţii de viaţă a participanţilor.  

/ Chowdhury, M., Benson, B.A. (2011). Deinstitutionalization and Quality of Life of Individuals With 
Intellectual Disability: A Review of the International Literature. Journal of Policy and Practice in 
Intellectual Disabilities. 8(4), 256-265 

Retrieved from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1741-1130.2011.00325.x/abstract 

 

 

Angajabilitatea persoanelor cu probleme de sănătate mintală și calitatea vieții: 

 

„Pe plan internaţional, se admite că doar 20% dintre persoanele care au probleme severe 

de sănătate mintală au o ocupaţie. De asemenea, persoanele în suferinţă psihiatrică au o calitate 

scăzută a vieţii, comparativ cu populaţia generală, atât în ceea ce priveşte masurători obiective, cât 

şi subiective.  

De cele mai multe ori, calitatea scăzută a vieţii este corelată cu o incapacitare sau o slabă 

conştientizare a persoanei în ceea ce priveşte drepturile civice fundamentale - cum ar fi dreptul la 

muncă.  

Conform unor estimate internaţionale (în absenţa unor statistici relevante oferite de 

autorităţile române), aproximativ 300.000 de cetăţeni români pot fi asociaţi acestei problematici. 

Studii româneşti anterioare arată că aceste persoane au un grad de ocupare extrem de redus: 

Centrul Naţional de Sănătate Mintală raporta în 2007 doar 7% din aceste persoane angajate în 

muncă.  

http://www.valorispr.ca/images/Valoris_site/documents/Bibliographie_-_Raymond_Lemay/Lemay_2009-Deinstitutionalization.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1741-1130.2011.00325.x/abstract


 

De asemenea, dintre cei care prezintă forme moderate de afecţiuni psihiatrice (de tipul 

depresiei sau al altor tulburări din spectrul nevrotic), există multe persoane care riscă să îşi piardă 

locul de muncă, să se pensioneze timpuriu sau să nu fie capabile să menţină o slujbă pe perioade 

îndelungate. 

Procentul redus al persoanelor cu dizabilităţi psihosociale care muncesc nu demonstrează 

incapacitatea acestora de a exercita profesii, ci arată un context social general care nu favorizează 

angajarea acestor persoane, context influenţat de prejudecăţi, de deficienţe ale sistemului, precum 

şi de o politică mai degrabă pesimistă referitoare la şansele de integrare profesională a persoanelor 

cu dizabilităţi.  

 

 

 

Din acest punct de vedere, este bine de reţinut următorul set de informaţii:  

 

- O problemă de sănătate mintală, severă sau moderată, nu este incompatibilă cu 

desfăşurarea unei activităţi productive.  

- O persoană care are o dizabilitate psihosocială poate compensa efectele negative ale 

marginalizării sau ale perioadelor dificile petrecute în afara angajării printr-o motivaţie 

suplimentară şi prin dezvoltarea unor emoţii pozitive legate de obţinerea statutului de 

angajat.  

- Abilităţile cognitive sau practice nu sunt afectate, de cele mai multe ori, decât marginal de 

existenţa unei probleme psihice. Modul în care este afectată, de fapt, o persoană cu 

dizabilităţi psihosociale (scăderea stimei de sine, a abilităţilor de mobilizare, pesimism, 

fatalism şi tendinţa de auto-blamare) este influenţat chiar de marginalizarea la care este 

supusă şi din îndepărtarea de muncă.  

- O problemă de sănătate mintală, indiferent de gravitatea acesteia, poate fi modulată ca 

intensitate şi ca manifestare de către un mediu care să răspundă nevoilor persoanelor 

afectate, o atmosferă pozitivă familială şi/sau profesională influenţează evoluţia unei 

probleme mai mult decât natura simptomelor.” (ActiveWatch, 2014) 

 
/ 



 

ActiveWatch. (2014). Decid pentru mine. Ghid de recomandări pentru angajarea persoanelor cu 

dizabilități psihosociale. Fondul ONG România 

Retrieved from: 

http://www.decidpentrumine.ro/uploads/Ghid%20recomandari%20decid%20pt%20mine%20v3(1)

(1).pdf 

 

 
3. Modelul medical vs. Modelul social vs. Modelul drepturilor umane. 

Calitatea îngrijirii vs. Calitatea vieții: 

 

’’Problematica dizabilităţii, a handicapului a fost şi este abordată, în principal, din perspectiva a 

două modele: cel individual, de inspirație medicală (care consideră că dificultăţile persoanelor cu 

handicap sunt datorate inferiorităţii biologice şi psihologice a acestora) şi modelul social, care 

pune accentul pe mediul social neadaptat, considerat generator al dificultăţilor persoanelor cu 

deficienţe.”(Manea, 2006) 

Acesta prezice că problemele dizabilităţii se află doar în condiţia medicală a persoanei şi soluţia 
este tratarea sau reabilitarea individului, ca să ”repare defectul”. Persoanele cu dizabilităţi erau 
văzute ca persoane bolnave, incapabile de muncă, dependente de alţii şi trebuie izolaţi şi 
marginalizaţi. 
-accentuează asupra pierderilor sau incapacităţilor individuale, considerate generatoare de 
dependenţă. 

In corelaţie directă cu acest model, intervenţiile nu pot avea alt obiectiv decât adaptarea, 

ajustarea persoanei cu deficienţă, aducerea acesteia cât mai aproape de ceea ce se consideră a fi 

"normal". Din perspectiva modelului medical, oamenii au handicap ca urmare a deficienţelor lor 

individuale, fiziologice sau cognitive. Răspunsul oferit de medicina constă în tratament sau 

reabilitare, stabilindu-se ca obiectiv revenirea la condiţia "normală”, obişnuită, adică aceea de a fi 

valid.” 

• Modelul medical a creat o ierarhizare in cadrul constructţei sociale a dizabilităţii şi în 

determinarea egalităţii, prin: 

- etichetarea într-un mod care consideră ca persoana cu handicap este inferioară; 

- dezvoltarea tratamentului, îngrijirii, inclusiv a practicii şi standardelor profesionale, a 

http://www.decidpentrumine.ro/uploads/Ghid%20recomandari%20decid%20pt%20mine%20v3(1)(1).pdf
http://www.decidpentrumine.ro/uploads/Ghid%20recomandari%20decid%20pt%20mine%20v3(1)(1).pdf


 

legislaţiei şi beneficiilor, pe baza acestei etichete de inferioritate socială; 

- negarea paternalistă a libertăţilor şi autodeterminării. 

• Modelul individual postulează ca problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi 

nu sunt altceva decât consecinţele directe ale deficienţelor lor specifice.” (Manea, 2006) 

/ Manea,L. (2006). Dizabilitatea ca factor de risc privind accesul la serviciile de educaţie. Revista  

http://www.revistacalitateavietii.ro/2006/CV-1-2-06/4.pdf 

 

Există unele situaţii în care acest model este de înţeles, în cazurile în care apar dureri 

cronice, şi şanse mici pentru a trăi sănătos, este în regulă să ne concentrăm asupra tratamentului. 

Nu căutarea tratamentului este problema cu acest model, ci stereotipiile faţă de dizabilităţi. Exs. 

Cei cu dizabilitate nu sunt persoane ”normale” şi există tendinţa de a le separa de restul lumii. 

 

Modelul social a apărut în urma Mişcării drepturilor Civile (Civil Rights Movement) din SUA, în anii 
1970, când persoanele cu dizabilităţi au protestat pentru drepturi egale şi acceptarea noului model 
social, care nega ideea ca dizabilitatea este o stare medicală. În acest nou model, persoanele cu 
dizabilitate sunht văzuţi ca şi membrii valoroşi ai societăţii şi au dreptul la participare completă. 

Soluţia modelului persupune fixarea societăţii ca toţi cetăţenii să poată participa în 

totalitate. Dacă nu ar exista aceste bariere sociale şi de mediu, nu ar exista nici dizabilitatea.  

Acest model a fost propus în primul rând de cei cu dizabilitate fizică, cei care s-au întâlnit 

des cu bariere arhitecturale de acces. 

/ The prevalence of the medical Model of Disability in society: K. Sullivan, 2011 

http://digitalcommons.olin.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=ahs_capstone_2011 

Modelul social  pune accentul pe modul în care anumite caracteristici necorespunzătoare 

ale mediului fizic şi social determină constrângeri la nivelul unei categorii de persoane. Toate 

persoanele cu handicap se confruntă cu experienţa dizabilităţii ca restricţie socială, dacă asemenea 

restricţii apar drept consecinţe ale inaccesibilităţii mediului construit, noţiunilor discutabile privind 

inteligenţa şi competenţa lor socială, incapacităţii publicului general privind utilizarea limbajului 

semnelor, utilizarea alfabetului Braille sau atitudinilor ostile ale celor fară dizabilităţi vizibile. 

 

http://www.revistacalitateavietii.ro/2006/CV-1-2-06/4.pdf
http://digitalcommons.olin.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=ahs_capstone_2011


 

Tipologia dizabilității din perspectiva modelului medical și social:  
 
 
/ după:  Gazsi Adrienn – Kovács Éva – Pordán Ákos, 2015. 

 

Din perspectiva modelului social, intervenţiile se concentrează asupra mediului, urmărindu-

se eliminarea restricţiilor, a barierelor care împiedică participarea persoanelor cu deficienţe la 

diferitele aspecte ale vieţii sociale.” 

 
Modelul medical:  
dizabilitatea - rezultat  al unei patologii 
individuale 
 

 
Modelul social: 
Dizabilitatea – ca urmare a barierelor sociale 

Abordare biomedicală Abordare ambientală 

 
Furnizarea 
serviciilor şi 
reabilitare prin  
 

 
metode medicale şi 
instrumente 
tehnologice 

 
Furnizarea 
serviciilor şi 
reabilitare prin  

 
accesibilizare, şansă egală 
şi control al individului la 
accesarea serviciilor şi 
suportului 
 

 
Prevenţie: 

 
Intervenţii biologie şi 
genetice 

 
Prevenţie 

 

eliminarea barierelor 
sociale, economice şi 
fizice 
 

 
Responsabilitatea 
societăţii: 
 

 
eliminarea sau 
vindecarea dizabilităţii 
 

 
Responsabilitatea 
societăţii: 
 

 
eliminarea barierelor din 
calea integrării 

Abordare funcţională Abordare din perspectiva drepturilor omului 

 
Furnizarea 
serviciilor şi 
reabilitare prin  
 

 
servicii de reabilitare 
funcţională 

 
Furnizarea 
serviciilor şi 
reabilitare prin  
 

 
regândirea normelor,  
regulilor politice, 
economice şi sociale 

 
Prevenţie: 

 
diagnostic precoce 

 
Prevenţie: 
 

 
recunoaşterea faptului că 
problematica dizabilităţii 
este parte integrantă a 
societăţii 
 

 
Responsabilitatea 
societăţii: 
 

 
realizarea şi 
menţinerea 
confortului personal 

 
Responsabilitatea 
societăţii: 
 

 
obţinerea statutului 
cetăţeniei depline prin 
reducerea inegalităţilor  



 

Aceste modele au fost devansate de modelul denumit  - Procesul de creare a dizabilității ( 

Dissability Creation Model)  care încerarcă să înbine cele patru abordări prezentate mai sus, 

formulând un al cincilea model, care defineşte dizabilitatea ca o disfuncţionalitate din viaţa 

individului, cauzate de prezenţa interactivă a unor factori individuali (funcţionali, medicali) şi factori 

ambientali (bariere). Astfel dizabilitatea nu este o stare constantă ci un proces dinamic care se 

modifică în funcţie de context şi mediul înconjurător. 

 

”În ţara noastră, încă din anul 1990, au început eforturi pentru formularea unei definiţii cât 

mai operaţionale a conceptului de handicap. Dacă se compară prima definiţie oficială apărută în 

Legea nr. 53/1992 cu definiţia cea mai recentă, apărută în Legea nr. 519/2002, este evidentă 

schimbarea accentului, cu trecere de la modelul individual la cel social.” 

 

 

 

 

 

 

 

„Persoanele handicapate, în înţelesul prezentei legi, sunt acele 

persoane care, datorită unor deficienţe senzoriale, fizice sau mintale, nu se pot 

integra total sau parţial, temporar sau permanent, prin propriile lor posibilităţi, 

în viaţa socială şi profesională, necesitând protecţie specială” (Legea nr. 

53/1992, art. 1, al.(1)).  
 

„Persoanele cu handicap, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, 

sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, 

senzoriale, psihice, mentale, le împiedică total sau limitează accesul cu șanse 

egale la viața socială, potrivit vârstei, sexului, factori materiali, sociali și 

culturali proprii, necesitând măsuri de protecție specială în sprijinul integrării 

lor sociale și profesionale"  ( Legea nr. 519/2002 art.1. alin.1. ) 

  



 

 

 

 

”Definiţia adoptată în anul 1992 se referă, în mod nemijlocit, la o relaţie directă de 

cauzalitate între două variabile: pe de o parte, anumite deficienţe de ordin senzorial, fizic sau 

mintal şi, pe de altă parte, imposibilitatea de integrare în viaţa socială şi profesională, de unde 

necesitatea unor măsuri de protecţie specială (care, în contextul respectiv, nu puteau să fie 

decât unele de tip reparatoriu).  

Se observă că ultima definiţie, formulată în acord cu perspectiva modelului social, 

vizează, în primul rând, relaţia dintre caracterul mediului social şi limitarea sau împiedicarea 

totală a accesului persoanelor cu deficienţe la viaţa socială. Schimbarea definiţiei poate fi 

considerată necesară, dar nu şi suficientă, dacă nu este secondată de o regândire şi de o 

modificare adecvată a conţinutului prevederilor sistemului de protecţie specială. De pildă, este 

evidentă lipsa de coerenţă a definiţiei actuale cu sistemul de beneficii (elaborat şi dezvoltat în 

corelaţie cu prima definiţie a noţiunii de persoană cu handicap, formulată din perspectiva 

modelului individual).   

De asemenea, poate fi uşor constatată o neconcordanţă a definiţiei actuale cu unele 

prevederi cuprinse în Strategia naţională privind protecţia specială şi integrarea socială a 

persoanelor cu handicap din România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1215/31 

octombrie 2002, unde se precizează că „Protecţia specială cuprinde totalitatea acţiunilor 

întreprinse de societate în vederea diminuării sau chiar înlăturării consecinţelor pe care 

deficienţa cauzatoare de handicap (considerată factor de risc social) le are asupra nivelului de 

trai al persoanei cu handicap”. Este limpede că sintagma „deficienţă cauzatoare de handicap” 

revine la modelul individual, apărând o contradicţie în raport cu definiţia oficială, care stabileşte 

că handicapul este generat de mediul neadaptat deficienţelor.” 

 

Legea nr. 448/2006 - reglementează drepturile şi obligaţiile persoanelor cu dizabilităţi 

acordate în scopul integrării şi incluziunii sociale a acestora. Din păcate, în legislaţia românească 

este încă prezentă sintagma de "persoană cu handicap" în locul sintagmei de "persoană cu 



 

dizabiliate".  

Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006  (actualizată în 2016), din România, privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată şi completată, cea mai 

importantă lege în domeniul dizabilităţii - reglementează în privinţa persoanelor cu handicap, nu 

a persoanelor cu dizabilităţi. În momentul de faţă, noile tendinţe pe plan mondial impun 

termenul de "persoană dizabilitată" (de către societate) în locul celei de "persoană cu 

dizabilități", tocmai pentru a sublinia faptul că dizabilitatea nu este un atribut al persoanei ci 

este un atribut al relaţiei persoană - mediu. Mediul neadaptat este cel care "dizabilitează" o 

persoană datorită barierelor arhitecturale pe care acesta le intâmpină. 

Potrivit  Organizației Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități (DPI), dizabilitatea este 

definită ca fiind "rezultatul interacţiunii dintre o persoană care are o infirmitate şi barierele ce 

ţin de mediul social şi atitudinal de care ea se poate lovi". 

Organizația Mondială a Sănătatii  propune următoarea definiţie a dizabilităţii:  

 

"Dizabilitatea este reprezentată de orice restricție sau lipsă (rezultată în urma unei 

infirmități) a capacității (abilității) de a indeplini o activitate în maniera sau la nivelul 

considerate normale pentru o ființă umană". 

 

Organizatia Natiunilor Unite (ONU), în baza Convenșiei privind Drepturile Persoanelor 

cu Dizabilități, utilizează următoarea definiţie:  

 

"Persoanele cu dizabilități includ acele persoane care au deficiențe fizice, mentale, 

intelectuale sau senzoriale de durată, deficiențe care, în interacțiune cu diverse bariere, pot 

ingrădi participarea deplină și efectivă a persoanelor în societate, în condiții de egalitate cu 

ceilalți". 

https://www.prostemcell.ro/articole/dizabilitate.html?tmpl=component&type=raw 

Modelul Social al Dizabilității  și  

Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități : 

https://www.prostemcell.ro/images/stories/download/Lege-448-2006.pdf#_blank
https://www.prostemcell.ro/articole/dizabilitate.html?tmpl=component&type=raw


 

 

”Convenţia Naţiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi 

(CRPD) este singurul tratat internaţional comprehensiv şi specializat care 

promovează drepturile persoanelor cu dizabilităţi (OHCHR,2010).  

Spre deosebire de modelul medical al dizabilităţii care percepe handicapul/dizabilitatea 

drept un defect individual, şi discriminarea şi marginalizarea socială a persoanelor cu 

”handicap” ca o consecinţă firească a existenei unor deficiene fizice, senzoria le, 

intelectuale sau mintale, Convenia ONU privind  Drepturile Persoanelor cu Dizabilităi 

oferă o perspectivă alternativă, care conceptualizează dizabilitatea ca fiind o 

 ” patologie a societății, incapabilă să-i includă pe toți și să se adapteze la diferențe 

individuale”. (OHCHR, 2010, p. 5).  

”o situaţie produsă de condiţii sociale care, pentru a fi eliminată,  necesită:  

(a) ca niciun aspect, precum veniturile, mobilitatea sau instituţiile, să fie tratat în mod 

separat; 

(b) ca persoanele cu dizabilităţi să preia, cu îndemnul şi ajutorul celorlalţi, 

controlul asupra propriilor v i e ţ i , ş i   

( c )  c a  s p e c i a l i ş t i i ,  e x p e r ţ i i  ş i  c e i l a l ţ i  c a r e  v o r  s ă  a j u t e ,  

t r e b u i e  s ă  s e  a n g a j e z e  s ă  p r o m o v e z e exercitarea controlul de către persoanele 

cu dizabilităi” (UPIAS, 1976, p. 3). 

 

Bazată pe modelul social al dizabilităţii şi elaborată cu sprijinul organizaţiilor 

persoanelor cu dizabilităţi, Convenţia prevede la litera (e) din Preambul faptul că: 

”dizabilitatea este un concept în evoluție şi că aceasta rezultă din interacţiunea dintre 

persoanele cu deficienţe şi barierele de atitudine şide mediu care împiedică participarea 

lor deplină şi efectivă în societate în condiţii de egalitate cuceilalţi ” (CRPD).  

Convenţia revendică o schimbare culturală cu  privire la atitudinile şi 

practicile sociale faţă de d i z a b i l i t a t e  ş i  p e r s o a n e l e  c u  d i z a b i l i t ă ţ i ,  c a r e  

n u  m a i  s u n t  p e r c e p u t e  d r e p t  o b i e c t e  d e  c a r i t a t e , ” n e c e s i t â n d ”  

t rat a m e n t  m e d i ca l  s a u  p ro t e c ţ i e  s o c i a l ă ,  c i  re p r ez i n t ă  p e rs o a n e  c u  



 

d re p t u r i ,  ca r e  a u  c a p a c i t at e a  d e  a  l u a  d e c i z i i  ş i  d e  a - ş i  co n t ro l a  v i a ţ a  

( O H C H R ,  2 0 1 0 ;  M i n ko w i t z ,  2 0 1 1 ) .  C a  u r m a re  a  ratificării tratatului, Statele -

Părţi se obligă să creeze condiţiile optime pentru participarea în termeni egali a 

persoanelor cu dizabilităţi la viaţa comunităţii şi să modifice sau să abroge acele 

legi, politici şi  programe care contribuie la stigmatizarea şi excluziunea socială a persoanelor 

cu dizabilităţi, şi să elimine discriminarea pe criteriul dizabilităţii.” 

 

Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.Un instrument în 

promovarea drepturilor omului pentru beneficiarii/supraviețuitorii psihiatriei/foștii pacienți 

și/sau pentru persoanele cu dizabilități psihosociale- Jurj Amalia, 2013 

http://www.academia.edu/2533262/Conven%C8%9Bia_ONU_privind_Drepturile_Persoanelor_
cu_Dizabilit%C4%83%C8%9Bi._Un_instrument_%C3%AEn_promovarea_drepturilor_omului_pe
ntru_utilizatorii_supravie%C8%9Buitorii_psihiatriei_fo%C8%99tii_pacien%C8%9Bi_%C8%99i_sa
u_pentru_persoanele_cu_dizabilit%C4%83%C8%9Bi_psihosociale 
 
Domenii, indicatori și strategii de măsurare de viață 

 Explicaţii: 

 Domeniile calităţii de viaţă 
 
 
 
 

Reprezintă dimensiunile în care conceptul  
 

calitatăţii de viaţă se extinde, în acest fel defineşte   
 

aspectul multidimensional unei vieţi de calitate 

Indicatorii calităţii de viaţă                 Sunt percepţii, comportamente, şi condiţii despre CdV, care 
definesc fiecare domeniu de CdV, măsurarea lor ne arată 
rezultatele personale în relaţie cu CdV 

Strategii de măsurare a calităţii de viaţă          

http://www.academia.edu/2533262/Convenția_ONU_privind_Drepturile_Persoanelor_cu_Dizabilități._Un_instrument_în_promovarea_drepturilor_omului_pentru_utilizatorii_supraviețuitorii_psihiatriei_foștii_pacienți_și_sau_pentru_persoanele_cu_dizabilități_psihosociale
http://www.academia.edu/2533262/Convenția_ONU_privind_Drepturile_Persoanelor_cu_Dizabilități._Un_instrument_în_promovarea_drepturilor_omului_pentru_utilizatorii_supraviețuitorii_psihiatriei_foștii_pacienți_și_sau_pentru_persoanele_cu_dizabilități_psihosociale
http://www.academia.edu/2533262/Convenția_ONU_privind_Drepturile_Persoanelor_cu_Dizabilități._Un_instrument_în_promovarea_drepturilor_omului_pentru_utilizatorii_supraviețuitorii_psihiatriei_foștii_pacienți_și_sau_pentru_persoanele_cu_dizabilități_psihosociale
http://www.academia.edu/2533262/Convenția_ONU_privind_Drepturile_Persoanelor_cu_Dizabilități._Un_instrument_în_promovarea_drepturilor_omului_pentru_utilizatorii_supraviețuitorii_psihiatriei_foștii_pacienți_și_sau_pentru_persoanele_cu_dizabilități_psihosociale


 

Sunt interogaţii atrase din munca lui Brown, Schalock şi Brown (2009),  şi Verdugo, Schalock, 
Keith şi Stancliffe(2005): 
 

• ce să măsoare: domenii şi indicatori de CdV şi experienţe personale preţuite şi 
circumstanţe care : (1) sunt rezultatele sau consecinţele ale unor activităţi, 
intervenţii, sau servicii, şi (2) sunt măsuraţi pe baza indicatorilor de calitate. 

• cum să măsoare: Apprecierea subiectivă (e.g. satisfacţie, importanţă) şi/sau evaluare 
obiectivă (e.g. indicatori obiectivi despre experienţe personale şi circumstanţe şi/sau 
indicatori sociali tradiţionali ). 

• cine să fie implicat: persoane cu dizabilitate intelectuală (DI) şi acele persoane care îi 
cunosc bine 

• unde să evaluăm: mediul natural 
• când să evaluăm: depinde de întrebări 
• metode de cercetare: analize cu design multivariat şi studii observaţionale care au în 

focus individul şi predictori de mediu despre rezultate de calitate şi metode care iau 
în considerare efectele alegerii personale 

DI= dizabilitate intelectuală, CdV= calitate de viaţă 
 
Calitatea vieții, modelul conceptual și de măsurare: 

 
Factori 

 
Domenii 

 
Indicatori 

 
Independență 
 
 
 

 
Dezvoltare personală 
 
Autodeterminare 
 

 
Nivel educaţional. Aptitudini personale, 
comportament adaptiv 
Alegeri/decizii, autonomie, control personal, ţeluri 
personale 
 

 
Participare  
socială 
 
 
 
 

 
Relaţii interpersonale 
 
Incluziune socială 
 
Drepturi 
 

 
Reţele sociale, prietenii, activităţi sociale, 
interacţiuni, relaţii personale  
Integrare în comunitate/participare, roluri în 
comunitate, suport comunitar 
Umane:respect, demnitate, egalitate.  Legale: acces 
legal, proces echitabil 

 
Bunăstare 

 

 emoţională 
 

 fizică 
 

 materială 
 
 

 
Siguranţă şi securitate, experienţe pozitive, stare de 
mulţumire, concept de sine, lipsă de stress 
Stare de sănătate şi de nutriţie, recreaţie, timp liber 
 
Situaţia financiară, angajare pe câmpul muncii, 
locuinţă, proprietăţi private 



 

Buntinx, W.H.E., Schalock, R. (2010). Models of disability, Quality of life, and Individualized 

supports implications for professional practice in intellectual disability. Journal of Policy and 

Practice in Intellectual Disabilities, 7 (4), 283-294. Retrieved from: 

 http://www.buntinx.org/yahoo_site_admin/assets/docs/Models_of_Disability_-

_Buntinx__Schalock_2010_JPPID.144132950.pdf 

Privind persoanele cu dizabilităţi mentale, modelul cel mai folosit, este la lui Schalock şi 

Verdugo (2002). Este caracterizat printr-o structură hierarhizată şi multidimensională şi include 

componente etice(universale) şi emice (culturale). Cele 8 domenii a modelului sunt validate 

empiric în diferite ţări şi culturi şi sunt aranjate în 3 factori de ordine crescută:  

1. Independenţa, care include dimensiunile de dezvoltare personală şi determinare 

personală,  

2. Participare socială, care include dimensiunile relaţii interpersonale, incluziune socială 

şi drepturi, şi  

3. Bunăstare, care include dimensiunile de bunăstare emoţională, bunăstare fizică şi 

materială. 

 

Scala de Rezultate Personale (POS) evaluează în primul rând persoanele cu dizabilităţi şi 

pe urmă perspectivele apropriaţilor (familie şi profesionişti). ( Carbo-Carrete, Guardia-Olmos, 

Gine, 2015) 

 

/ Carbo-Carrete, M., Guardia-Olmos,J., Gine, C. (2015). Psychometric properties of the Spanish 
version of the Personal Outcomes Scale. International Journal of Clinical and Health Psychology. 
15(3), 236-252 

Retrieved from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1697260015000447 
 
 
 

http://www.buntinx.org/yahoo_site_admin/assets/docs/Models_of_Disability_-_Buntinx__Schalock_2010_JPPID.144132950.pdf
http://www.buntinx.org/yahoo_site_admin/assets/docs/Models_of_Disability_-_Buntinx__Schalock_2010_JPPID.144132950.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1697260015000447


 

 

Modul 6.- Planificare Centrată pe Persoane 

- nivel individual 

 

1. Definiții, priorități 

 

Abordarea centrată pe persoană: o modalitate de gândire și de comportament, 

care privește beneficiarii serviciilor de sănătate și sociale ca și perteneri egali în 

planificare, dezvoltare și monitorizare, ca să fie siguri că aceștia sunt adecvate 

nevoilor lor. Acesta înseamnă că persoanele și familiile lor sunt în centrul deciziilor, 

sunt văzuți ca și experți, muncind pe lângă profesioniști pentru a atinge cel mai bun 

rezultat. 

Îngrijirea centrată pe persoană are în vedere: 

- dorințele persoanelor, valorile, 

- situația lor familială,  

- circumstanțele sociale și stilul de viață, vede persoana individuală și lucrează  

   înpreună cu ea. 

 Serviciile trebuie să fie flexibile ca să poată corespunde nevoilor individuale. 

Mentalitatea de bază: a face ceva împreună cu persoana respectivă, decât pentru 

ea. 

 Este nevoie de multă muncă în ajutarea serviciilor de sănătate și sociale ca să 

fie centrate pe persoană, acest lucru fiind prioritate în ultimul deceniu. Acest lucru 

este important  pentru următoarele lucruri: 

• Îmbunătățirea calității serviciilor disponibile; 

• Ajutarea persoanelor în primirea îngrijirii de care au nevoie și când au 

nevoie; 

• Ajutarea persoanelor în a fii mai activi în îngrijirea de sine; 



 

 

• Reducerea presiunii în serviciile de sănătate și sociale; 

 Studiile arată că îngrijirea centrată pe persoană poate îmbunătăți caliatea 

îngrijirii în felul următor: 

• Îmbunătățirea experiențelor avute în modul îngrijirii și mărirea 

sentimentului de satisfacție; 

• Încurajarea persoanelor de a avea un stil de viață mai sănătos, cum ar 

fi mișcarea și alimentarea sănătoasă; 

• Încurajarea persoanelor în implicarea în luarea deciziilor despre 

îngrijirea lor, pentru a beneficia de serviciile și suportul necesar nevoilor 

personale; 

• Influență asupra rezultatului de sănătate a persoanelor, cum ar fi 

tensiunea arterială; 

• Reducerea frecvenței de a folosi serviciile. Acest lucru ar putea scădea 

costul total ai îngrijirilor; 

• Îmbunătățirea încrederii și satisfacției profesioniștilor în îngrijirea oferită; 

 Îngrijirea centrată pe persoană îmbunătățește rezultatele profesioniștilor. 

Studiile arată că profesioniștii care folosesc această abordare au satisfacție mai mare 

în muncă, epuizare emoțională redusă, și sentiment de realizare crescută. 

/ Health Innovation Network- South London: What is person-centered care and why is it important?-  

http://www.hin-southlondon.org/system/ckeditor_assets/attachments/41/what_is_person-
centred_care_and_why_is_it_important.pdf 

 

 

 

Scurt istoric:  

 Abordările centrate pe persoană au fost dezvoltate în ultimii 30 de ani în ţările 

vorbitoare de limba engleză de către: John O´BRIEN, Marscha FORREST, Jack 

http://www.hin-southlondon.org/system/ckeditor_assets/attachments/41/what_is_person-centred_care_and_why_is_it_important.pdf
http://www.hin-southlondon.org/system/ckeditor_assets/attachments/41/what_is_person-centred_care_and_why_is_it_important.pdf


 

 

PEARPOINT, Beth MOUNT, Judith SNOW, Connie Lyle O´BRIEN, Linda KAHN, 

Emilee CURTIS, Michael SMULL and Helen SANDERSON.  

 Nu este vorba doar de o singură abordare ci de o familie de abordări care 

constă în stiluri diferite de planificare (O´BRIEN 2000).  

/ http://personcentredplanning.eu/index.php/ro/knowledge-home-ro/563-koc-ro/centrata-pe-

persoana/modul-1-notiuni-de-baza 

 Gândirea centrată pe persoană apărută din Planificarea esenţială a stilului de 

viaţă (ELP) (Smull, Harrison 1992) a fost dezvoltată de Michael Smull şi Susan Burke 

Harrison la sfârşitul anilor ’80 în SUA. Urmând modelul planificării centrate pe 

persoană din Marea Britanie, un document guvernamental,  „Valorificarea oamenilor” 

a declarat în 2002 că fiecare persoană poate avea un plan personal atâta timp cât 

alege să aibă unul. Rolurile de coordonator şi facilitator al planificării centrate pe 

persoană au fost introduse în fiecare regiune şi rolul lor a fost acela de a sprijini 

implementarea planurilor centrate pe persoană prin training şi facilitare.  

 Totusi devine evident că vieţile persoanelor nu au fost schimbate aşa cum s-a 

sperat prin dezvoltarea planului centrat pe persoană. De prea multe ori planurile au 

fost o lucrare în curs de desfăşurare astfel că acţiunile nu au fost dezvoltate sau 

implementate.   

 Aceasta a necesitat o schimbare de abordare prin care toţi oamenii care 

sprijină alte persoane să-şi recunoască responsabilitatea în utilizarea abordării 

centrate pe persoană.  

 Gândirea centrată pe persoană a învăţat specialiștii să utilizeze instrumentele 

de planificare într-un mod mult mai flexibil în munca lor de zi cu zi atunci când 

acestea sunt importante pentru persoana-țintă.  

 Instrumentele au fost utilizate cu copii şi familii, oameni vârstnici, persoane 

care utilizează serviciile de sănătate mentală, care au probleme cu consumul de 

http://personcentredplanning.eu/index.php/ro/knowledge-home-ro/563-koc-ro/centrata-pe-persoana/modul-1-notiuni-de-baza
http://personcentredplanning.eu/index.php/ro/knowledge-home-ro/563-koc-ro/centrata-pe-persoana/modul-1-notiuni-de-baza


 

 

droguri sau alcool, persoane fără adăpost,  persoane cu dizabilităţi fizice sau care au 

diverse boli. De asemenea, instrumentele sunt utilizate şi în pregatirea pentru viaţă şi 

foarte curând au fost considerate importante pentru toată lumea. 

/http://personcentredplanning.eu/index.php/ro/knowledge-home-ro/564-koc-ro/centrata-pe-

persoana/modulul-2-gandirea-centrata-pe-persoana/540-modulul-ii-gandirea-centrata-pe-persoana 

 

 

 În lucrarea lor ”Finding a Way Toward Everyday Lives”, John O’Brien și 

Herbert Lovett afirmă că terminologia Planificare Centrată pe Persoană se referă la o 

familie de abordări care organizează și ghidează schimbările comunității, în alianță 

cu persoanele cu dizabilitate, familiile și prietenii lor. 

 Există mai multe abordări ale PCP cu diferite practici, dar fiecare au la bază 

același concepție: 

• În centrul focusului se află persoana și cei care țin la persoana respectivă, și 

adică cei care îi influențează direția de viață; 

• Scopul PCP este învățarea prin acțiuni comune. Cei care participă au 

propuneri, dar acestea sunt doar urme de pași: traseul este făcut de toți acești 

participanți mergând împreună; 

• PCP pare să schimbe șablonul obișnuit al vieții de comunitate, cum ar fi 

segregația, stereotipiile, și refuzul oportunităților pentru persoanele cu 

dizabilitate. PCP stimulează ospitalitatea comunitatății și îi angajează pe 

membrii comunității în crearea unui viitor oportun; 

• În vederea schimbărilor de comunitate care ar ajuta la un viitor oportun, toate 

politicile de servicii sociale vor   trebiu să-și schimbe modalitatea de abordare 

http://personcentredplanning.eu/index.php/ro/knowledge-home-ro/564-koc-ro/centrata-pe-persoana/modulul-2-gandirea-centrata-pe-persoana/540-modulul-ii-gandirea-centrata-pe-persoana
http://personcentredplanning.eu/index.php/ro/knowledge-home-ro/564-koc-ro/centrata-pe-persoana/modulul-2-gandirea-centrata-pe-persoana/540-modulul-ii-gandirea-centrata-pe-persoana


 

 

a oamenilor, relatarea cu comunitățile, cheltuielile de bani, și cum exersează 

autoritatea; 

• PCP se poate practica numai cu respect pentru demnitatea și întregimea 

persoanei în focus; 

• Asistarea la definirea viitorului unei persoane, ne poate testa claritatea, 

angajamentul și curajul. PCP include întrebări emoționale și etice și ne 

provoacă la căutarea căii de a depăși barierele și solicitările conflictuale; 

În cartea ei (”Person-Centered Planning: Finding directions for change using 

personal futures planning-1992”), Beth Mount comenteză despre diferențele între 

gândirea centrată pe sistem și gândirea centată pe persoană. PCP ne provoacă la 

descoperirea și inventarea unui vis personal pentru oameni, de a crea un șablon de 

viață care mărește participarea oamenilor în viața de comunitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 O’Brien (1989) formulează următoarele întrebări esențiale în dezvoltarea 

viitorului dorit: 

• Prezența în comunitate: cum putem crește prezența unei persoane în viața de 

comunitate? 

Centrare pe sistem 

• Planificarea programelor pe o viață 

• Oferirea unui număr limitat de 

programe, de regulă segregate 

• Opțiuni bazate pe stereotipii despre 

persoanele cu dizabilitate 

• Focusare pe completarea crăpăturilor, 

paturilor, investițiilor 

• Accentuarea prea mare a tehnologiei și 

strategiilor clinice 

• Organizări care satisfac fondatorii, 

regulatorii, politicile și regurile 

 

Centrare pe Persoană 

• Alcătuirea unui stil de viață dorit, 

oportun 

• Alcătuirea unui număr nelimitat de 

experiențe dorite 

• Găsirea noilor oportunități pentru 

fiecare persoană 

• Focusare pe calitatea de viață 

• Accentuarea viselor, dorințelor și 

experiențelor semnificative 

• Organizări care răspund oamenilor 

 



 

 

• Participarea în comunitate: cum putem extinde și  aprofunda prieteniile 

persoanei? 

• Roluri valorate: cum putem îmbunătăți reputația persoanelor și crește 

numărul de modalităților de contribuire prețuite? 

• Promovarea posibilității de alegere: cum să ajutăm oamenii să aibă mai 

mult control și posibilitate de alegere în viață? 

• Susținerea contribuției: Cum să asistăm persoanele să dezvolte mai multe 

competențe și să contribuie cu talentele unice? 

 

 

Planificării unui Stil de Viaţă Esenţial (Essential Lifestyle Planning) şi la felul în care 

s-a dezvoltat această teorie de la originile sale din 1989 la Universitatea din  

Maryland, când Michael Smull şi Susan Burke Harrison au fost rugaţi să dezvolte o 

abordare care să sprijine oamenii din instituţii şi din şcoli speciale să se întoarcă în 

viaţa comunitară. 

Spre deosebire de multe şedinţe profesionale care sunt coordonate de profesionişti şi 

se focusează pe lipsurile unui individ, aceste întâlniri oferă tuturor oportunitatea să 

participe activ şi să le fie auzită părerea. Se focusează pe aspectele pozitive ale 

persoanei, dar se adresează problemelor cu care se confruntă aceasta. Este o 

invitaţie la adresa profesioniştilor de a-şi întregi cunoştinţele despre persoana-ţintă, 

dar într-un cadru care impune tuturor celor prezenţi să se axeze pe ceea ce este 

important pentru persoana-ţintă. 

 



 

 

 

 

De ce este important? Cadrul de calitate a vieții 

 

Este importantă atât descoperirea resurselor şi punctelor tari ale individului, cât şi 

descoperirea şi dezvoltarea punctelor tari a resurselor reţelei personale şi ale 

comunităţii. 

Un cerc de suport este format din toate persoanele care pot sprijini individul-ţintă 

cu planul său de viitor.ű 

 Aceste persoane pot fi: 

-  membrii ai familiei, prieteni,  

- membrii ai comunităţii sau profesionişti.  

Persoana-ţintă trebui să decidă cine va fi invitat în cercul de suport. În 

identificarea persoanelor care ar trebui implicate este utilă folosirea unor instrumente, 

precum: harta relaţiilor sau cartografierea reţelei. Persoana-ţintă trebuie să fie foarte  

bine pregătită pentru întâlnire şi să decidă care subiecte vor fi abordate şi care nu. 

Toate persoanele invitate trebuie să primească o invitaţie personală şi să ştie despre 

ce se va discuta. Tot persoana-ţintă este cea care decide unde va avea loc întâlnirea. 

Este important să fie un loc unde aceasta se simte confortabil. Spaţiul respectiv 

poate fi decorat cu obiecte din procesul de planificare precum un poster al profilului, 

fotografii sau lucruri cu o însemnătate specială, care vor fi plasate în mijlocul cercului. 

Unele formate de planificare precum evaluările centrate pe persoană, Harta ( Making 

Action Plans – transformarea acţiunii în plan) sau Direcţia ( Planning Alternative 

Tomorrows with Hope – planificarea unui viitor alternativ plin de speranţă) necesită 



 

 

spaţiu pentru flipchart pe perete. De asenemea, gustări şi băuturi preferate sunt o 

ideea bună. Scopul final este de a crea o atmosferă primitoare şi valorizantă, nu de a 

ţine o altă şedinţă formală. 

Ar fi cel mai bine ca întâlnirea cercului de suport să fie facilitată de 2 persoane: 

Una dintre persoane ar trebui să deţină experienţă în facilitarea discuţiilor şi 

proceselor de grup. Rolul acestei persoane va fi acela de a modera discuţiile din 

cadrul cercului. Se asigură că sunt stabilite regulile de bază precum: toţi participanţii 

pot lua cuvântul fără a fi întrerupţi, comentariile să fie constructive şi direcţionate 

către timpul viitor, toată lumea va fi tratată cu respect şi demnitate. Este important să 

implicăm şi membrii cercului, dar să nu uităm că persoana-ţintă trebuie să rămână în 

centrul atenţiei. Deseori participanţii sunt foarte suportivi, generând o dinamică 

pozitivă din care se vor dezvolta oportunităţi diverse pentru persoana-ţintă. Pe de altă 

parte, uneori rezistenţa, teama şi comentariile devalorizante pot genera o dinamica 

destul de provocatoare, presărată cu obstacole. Facilitatorul (coordonatorul) ar trebui 

să fie pregătit pentru gestionarea unor astfel de situaţii şi să ştie cum să pareze 

preconcepţiile de genul: nu avem timp sau resurse pentru aşa ceva; nu putem face 

asta; am încercat deja tot ce se poate. Depăşirea acestor bariere este critică pentru 

succesul procesului de planificare. 

Al doilea facilitator (coordonator) al cercului de suport este un facilitator grafic. El va 

scrie şi va desena rezultatele întâlnirii de planificare pe postere sau flipchart-uri. 

Majoritatea oamenilor reţin mai bine imagini decât cuvinte, nu doar persoanele cu 

dizabilităţi intelectuale care nu ştiu să citească. Sufletul nostru gândeşte în imagini. 

Crearea imaginii unui viitor bun este o sarcină importantă care cere adesea 

concentrarea pe detalii importante. Cum ar arăta mai exact? În dialog cu persoana-

ţintă, facilitatorul (coordonatorul) grafic are sarcina de a găsi imagini care să 

corespundă cu lucrurile care sunt importante pentru persoană. Nu este necesar să fie 

o operă de artă, deşi unii oameni pot crea imagini vii şi impresionante. Mulţi nu 



 

 

îndrăznesc să deseneze, motiv pentru care este foarte important să îi încurajăm să 

îşi descopere şi dezvolte această abilitate. 

Există câteva formate standard pentru planificarea acestor întâlniri precum evaluările 

centrate pe persoană, HARTĂ (Making Action Plans – transformarea acţiunii în plan) 

sau DIRECŢIE (Planning Alternative Tomorrows with Hope – planificarea unui viitor 

alternativ plin de speranţă) sau chiar şi instrumentele pentru rezolvare de probleme 

pot fi folosite în cercurile de suport. 

 

 

 

 

 

MODUL IV Evaluări centrate pe persoană şi dezvoltarea planului 

centrat pe persoană 

 

 

 

 

 

3. Metode și tehnici: observare, interviu, PCP,: 

PATH, MAPS. Cum să creăm un plan centrat pe 

http://personcentredplanning.eu/index.php/ro/knowledge-home-ro/566-koc-ro/centrata-pe-persoana/modul-4-evaluari-centrate-pe-persoana-si-dezvoltarea-planului-centrat-pe-persoana/542-modul-iv-evaluari-centrate-pe-persoana-si-dezvoltarea-planului-centrat-pe-persoana
http://personcentredplanning.eu/index.php/ro/knowledge-home-ro/566-koc-ro/centrata-pe-persoana/modul-4-evaluari-centrate-pe-persoana-si-dezvoltarea-planului-centrat-pe-persoana/542-modul-iv-evaluari-centrate-pe-persoana-si-dezvoltarea-planului-centrat-pe-persoana


 

 

persoană? Factorii care influențează un plan de 

sprijin individual. 

Instrumentele gândirii centrate pe persoană încep cu înţelegerea fundamentală a 

ceea ce este important pentru cineva şi ceea ce îl menţine „sănătos şi în siguranţă” şi 

a face diferenţa între cele două. Lucrătorii şi persoanele de sprijin au nevoie să 

cunoască această informaţie care formează o fundaţie pentru toate celelalte 

instrumente.  Când organizaţiile furnizează un serviciu de îngrijire a persoanelor 

atenţia lor este adesea concentrată în direcţia menţinerii persoanelor sănătoase şi 

siguranţă şi urmăresc aspecte precum hrănirea, administrarea medicaţiei sau să fie 

în siguranţă când traversează strada. Cel mai probabil nu au în vedere oamenii 

semnificativi, locurile, interesele, proprietăţile, rutinele, munca, activitatea, valorile, 

cultura etc. care fac oamenii ceea ce sunt şi care dă sens şi semnificaţie vieţii lor. 

Oricum, pentru a trăi o viaţă fericită şi împlinită noi toţi ne străduim să găsim balanţa 

între ceea ce este important  pentru noi şi ceea ce ne menţine sănătoşi şi în 

siguranţă.Acelaşi lucru este valabil şi pentru oamenii care au nevoie de sprijinul 

altora în vieţile lor din cauza unei dizabilităţi. 

 

 „Cercul relaţiilor” oferă informaţii personalului de sprijin cu privire la cine este 

important în viaţa persoanei, prin desenarea unui cerc în care se vede cât de 

aproape este persoana de ei. Conversaţia le va oferi persoanelor de suport şi 

lucratorilor informaţii cu privire la acele persoane care sunt dorite mai mult în vieţile 

indivizilor şi cine ar putea fi implicat în participarea la evaluări sau în cercul de suport. 

Participanţii vor fi capabili să utilizeze instrumentele în perechi pentru a crea „profilul 

de o pagină” care cuprinde informaţia cheie pe o singură pagină ceea ce oferă 

familiei, prietenilor şi personalului o înţelegere a persoanei şi cum putem să-l 

sprijinim mai bine. Profilul înregistrează declaraţii specifice şi detaliate pe care 



 

 

participanţii le-au dezvoltat în cadrul workshop-ului. O persoană poate avea mai 

multe profile în funcţie de scopul profilului. Persoanele pot avea un profil care să 

cuprindă toate informaţiile pe care personalul trebuie să le cunoască despre ei atunci 

când sunt acasă şi un alt profil care să cuprindă informaţiile pe care personalul 

trebuie să le cunoască atunci când ei sunt la spital. 

http://personcentredplanning.eu/index.php/ro/knowledge-home-ro/564-koc-

ro/centrata-pe-persoana/modulul-2-gandirea-centrata-pe-persoana/540-modulul-ii-

gandirea-centrata-pe-persoana 

GRUPUL sau CERCUL de planificare: 

Cercul de Planificare Centrată pe Persoană nu este același ca și echipa 

multidisciplinară. 

O modalitate bună de a determina membrii acestui grup, este de a sta de vorbă cu 

persoana în focus (și/sau cu persoana reprezentativă, dacă e cazul) și să se 

deseneze harta de relații. Prima întrebare ar fi: ”Cine sunt prietenii tăi cei mai buni?”, 

”Pe cine iubești cel mai mult?”, „Cine te iubește cel mai mult?”. Pe urmă facilitatorul 

poate să completeze harta cu restul membrilor împreună cu persoana și/sau 

reprezentativul persoanei respective. 

Facilitatorul poate întreba de locațiile comunității, frecventate de persoana în focus, și 

cu cine se întâlnește acolo.Odată ce harta este completă, facilitatorul întreabă 

persoana în focus, pe cine vrea să participe în planificare. 

http://personcentredplanning.eu/index.php/ro/knowledge-home-ro/564-koc-ro/centrata-pe-persoana/modulul-2-gandirea-centrata-pe-persoana/540-modulul-ii-gandirea-centrata-pe-persoana
http://personcentredplanning.eu/index.php/ro/knowledge-home-ro/564-koc-ro/centrata-pe-persoana/modulul-2-gandirea-centrata-pe-persoana/540-modulul-ii-gandirea-centrata-pe-persoana
http://personcentredplanning.eu/index.php/ro/knowledge-home-ro/564-koc-ro/centrata-pe-persoana/modulul-2-gandirea-centrata-pe-persoana/540-modulul-ii-gandirea-centrata-pe-persoana


 

 

 

http://rtc.umn.edu/docs/pcpmanual1.pdf 

http://rtc.umn.edu/docs/pcpmanual1.pdf


 

 

 

http://www.inclusion-europe.com/topside/de/site_content/63-communication/244-

circles-of-support 

 

 

 

4. Centrarea nevoilor de sprijin și zonele de aplicare 

și indicatorii conceptului de ”calitate a vieții” 

5. Sprijin individualizat și flexibil 

http://www.inclusion-europe.com/topside/de/site_content/63-communication/244-circles-of-support
http://www.inclusion-europe.com/topside/de/site_content/63-communication/244-circles-of-support


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL PROFILE 

 

http://rtc.umn.edu/docs/pcpmanual1.pdf 

http://rtc.umn.edu/docs/pcpmanual1.pdf


 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5MvabpM32KM 

http://www.inclusion-europe.com/topside/en/site_content/81-person-centred-planning-tools-

eg-passion-audit-relationship-map 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5MvabpM32KM
http://www.inclusion-europe.com/topside/en/site_content/81-person-centred-planning-tools-eg-passion-audit-relationship-map
http://www.inclusion-europe.com/topside/en/site_content/81-person-centred-planning-tools-eg-passion-audit-relationship-map
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MOLDUL 7 – Nevoile de sprijin 
si nivelul organizational de 

planificare a serviciilor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Orientări europene comune asupra tranziţiei 

de la îngrijirea instituţională către cea din 

cadrul comunităţii 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• La sfârșitul sesiunii, participanții vor cunoaște: 

  Conținutul și importanța documentului ”Orientări europene comune asupra 

tranziţiei de la îngrijirea instituţională către cea din cadrul comunităţii ” 

 Conținutul și importanța documentului ”Instrumentar de utilizare a fondurilor 

Uniunii Europene pentru tranziţia de la îngrijirea instituţională către serviciile din 

cadrul comunităţii” 

 Viziune de bază privind trecerea de la îngrijirea instituțională la cea din cadrul 

comunității 



 

 

 

Orientări europene comune asupra tranziţiei 

de la îngrijirea instituţională către cea din cadrul 

comunităţii  

Cuprins 

Cuvânt înainte    

Mulţumiri    

Sumar executiv   

I. Prefaţă   - Scopul şi domeniul de aplicare ale orientărilor 

II. Introducere    

III. Definirea termenilor-cheie   

IV. Tranziţia de la îngrijirea instituţională către serviciile din cadrul comunităţii     

Capitolul 1: Prezetarea argumentelor ce sprijină necesitatea dezvoltării unor  alternative la 

instituţii în cadrul comunităţii   

Capitolul 2: Evaluarea situaţiei    

Capitolul 3: Dezoltarea unei strategii şi a unui plan de acţiune    

Capitolul 4: Stabilirea unei baze legale pentru serviciile din cadrul comunităţii   

Capitolul 5: Dezvoltarea unei serii de servicii în cadrul comunităţii    

Capitolul 6: Alocarea resurselor financiare, materiale şi umane    

Capitolul 7: Dezvoltarea planurilor individuale 

Capitolul 8: Sprijinul acordat indivizilor şi comunităţilor în perioada de tranziţie    

Capitolul 9: Definirea, monitorizarea şi evaluarea calităţii serviciilor   

Capitolul 10: Dezvoltarea forţei de muncă  



 

 

V.  Întrebări frecvente (FAQs)    

Lista casetelor, tabelelor şi graficelor   

Date de contact 

Scopul acestui instrumentar  

Capitolul 1: Principiile de bază şi contextul legal 

Capitolul 2: Programarea 

Capitolul 3: Implementarea  

Capitolul 4: Monitorizarea şi evaluarea 

Anexa 1: Exemplu de susţinere a procesului de dezinstituţionalizare cu ajutorul fondurilor 

structurale 

Anexa 2: Selecţie de rapoarte privind instituţionalizarea copiilor şi adulţilor în ţările ce 

accesează fonduri structurale şi IPA 

 



 

 

 

Orientări europene comune asupra tranziţiei 

de la îngrijirea instituţională către cea din 

cadrul comunităţii  

Mai mult de un milion de copii şi adulţi trăiesc în instituţii pe întregul continent european. 

 Odinioară, instituţiile erau considerate ca fiind cea mai bună modalitate de a avea grijă de 

copiii vulnerabili, de copiii din grupele de risc şi de adulţii care necesitau diverse tipuri de 

sprijin.  

 Cu toate acestea, dovezile atestă faptul că îngrijirea instituţională duce în mod inevitabil la 

rezultate mai slabe în ceea ce priveşte calitatea vieţii, comparativ cu serviciile de calitate din 

cadrul comunităţii, echivalând adesea cu o viaţă întreagă de excludere din societate şi de 

segregare. 

 

Ce este o „instituţie”?  

Orientările definesc instituţia drept orice formă de îngrijire de tip rezidenţial în cadrul căreia:  

•  rezidenţii sunt izolaţi de restul comunităţii şi/sau obligaţi să trăiască laolaltă;  

•  rezidenţii nu dispun de suficient control asupra propriilor vieţi şi asupra deciziilor care îi 

afectează; şi  

•  există tendinţa de a se acorda prioritate cerinţelor organizaţiei, în detrimentul nevoilor 

individuale ale rezidenţilor.  

 

 

 

 



 

 

Zece sfaturi pentru a realiza integrarea în comunitate   

1. Asiguraţi-vă că  factori importanţii pentru integrarea în comunitate sunt implicaţi în 

înfăptuirea schimbării.  

2. Planificarea trebuie să pornească de la nevoile şi preferinţele oamenilor.  

3. Respectaţi experienţa şi rolul familiilor.  

4. Creaţi un cămin real şi sprijin personalizat pentru fiecare individ.   

5. Concentraţi-vă asupra obţinerii unor servicii de calitate şi asiguraţi-vă că oamenii îşi pot 

duce viaţa independent şi în condiţii de siguranţă. 

6. Recrutaţi şi instruiţi personal special calificat.  

7. Angajaţi un parteneriat vast pentru înfăptuirea schimbării.  

8. Stabiliţi un plan şi un calendar pentru crearea serviciilor comunitare necesare astfel încât 

toate instituţiile să devină inutile.  

9. Investiţi în comunicarea eficientă a acestor aspecte către toţi cei afectaţi, inclusiv către 

comunităţile în mijlocul cărora se vor muta oamenii.  

10. Sprijiniţi fiecare persoană în tranziţia către viaţa din cadrul comunităţii.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capitolul 1: Prezentarea argumentelor ce 

sprijină necesitatea dezvoltării unor 

alternative la instituţii în cadrul comunităţii   

  

Acest capitol oferă o prezentare generală a ideilor ce sprijină tranziţia de la îngrijirea 

instituţională către serviciile în cadrul comunităţii la nivel european şi internaţional. Capitolul 

tratează drepturile omului şi valori umane, angajamente politice şi dovezi ştiinţifice şi 

economice.  

Scopul acestui capitol este de a oferi guvernelor dovezi în sprijinul dezinstituţionalizării6 şi de a 

demonstra modul în care aceasta poate fi benefică nu doar pentru persoanele implicate, ci şi 

pentru societate în ansamblul său.  

Guvernele şi alte părţi interesate pot porni de la aceste probe pentru a-şi construi argumentaţia 

în sprijinul tranziţiei, adaptînd-o contextului naţional valabil în fiecare caz. Astfel, acestea vor fi 

capabile să-şi însuşească în mod colectiv responsabilitatea dirijării procesului.  

Componente esenţiale:  

 Prevalenţa îngrijirii instituţionale în Europa  

 Angajamente politice în slujba dezvoltării alternativelor în cadrul comunităţii pentru a 

înlocui îngrijirea instituţională  

 Încălcarea drepturilor omului în îngrijirea instituţională  

 Efectele nocive ale instituţionalizării  

 Utilizarea resurselor în sistemele bazate pe comunitate  

 

 

 



 

 

Capitolul 2: Evaluarea situaţiei   

  

O evaluare a situaţiei este esenţială pentru dezvoltarea unei strategii de dezinstituţionalizare şi 

a unui plan de acţiune complete, care vor corespunde unor nevoi şi probleme reale şi vor utiliza 

în mod eficient resursele disponibile.  

Acest capitol explică motivul pentru care ar trebui să fie examinate, de asemenea, şi piedicile 

din calea accesării serviciilor comunitare convenţionale atunci când obiectivul este garantarea 

incluziunii totale în societate a copiilor, a persoanelor cu dizabilităţi, a persoanelor cu probleme 

de sănătate mentală şi a persoanelor cu vârste înaintate.  

Componente esenţiale:  

• Analiza sistemului  

• Evaluarea resurselor  

• Informaţii asupra serviciilor existente în cadrul comunităţii  

 

Capitolul 3: Dezvoltarea unei strategii şi a unui 

plan de acţiune  

Dezvoltarea unei strategii şi a unui plan de acţiune în vederea dezinstituţionalizării şi stimulării 

serviciilor în cadrul comunităţii trebuie să se bazeze pe analiza situaţională. Acest capitol 

ilustrează modul în care strategia şi planul pot facilita o reformă coordonată, sistemică, 

desfăşurată atât la nivel local, cât şi naţional.   

Componente esenţiale:  

 • Implicarea participanţilor în cadrul procesului  

• Dezvoltarea unei strategii  

• Dezvoltarea unui plan de acţiune.  



 

 

  

Capitolul 4: Stabilirea unei baze legale pentru 

serviciile din cadrul comunităţii  

  

Odată ce a fost luată decizia de a înlocui instituţiile prin alternative disponibile în cadrul familiei 

şi comunităţii, este importantă construirea unei baze legislative pentru incluziunea în societate 

a tuturor grupelor de beneficiari.  

Pe durata desfăşurării acestui proces, este recomandată revizuirea legislaţiei în vigoare şi a 

politicilor existente.  

Trebuie să fie înlăturate toate obstacolele aflate în calea furnizării unor servicii şi a îngrijirii de 

înaltă calitate în cadrul familiei şi comunităţii, precum şi obstacolele din calea accesului la 

serviciile convenţionale sau din calea participării în cadrul societăţii şi implicării beneficiarilor. 

Aceste obstacole trebuie să fie înlocuite de o legislaţie şi de politici ce sprijină incluziunea în 

familie şi societate, precum şi implicarea în cadrul acestora.   

Componente esenţiale:  

 • Dreptul de a trăi în comunitate  

• Accesul la servicii şi facilităţi convenţionale  

• Capacitatea juridică şi tutela   

• Plasamentul involuntar şi tratamentul involuntar  

• Furnizarea serviciilor în cadrul comunităţii 

 

 

 

  



 

 

Capitolul 5: Dezvoltarea unei serii de servicii în 

cadrul comunităţii  

  

Capitolul 5 examinează diferite tipuri de servicii din cadrul comunităţii de care au nevoie diverse 

grupe de beneficiari.  În ceea ce priveşte copiii, se va sublinia necesitatea elaborării unor 

strategii de prevenire a separării de familie, de facilitare a reintegrării în familie şi de încurajare 

a dezvoltării unor opţiuni de îngrijire alternativă de calitate, centrate pe familie. În privinţa altor 

grupe de beneficiari, se va evidenţia importanţa serviciilor din cadrul comunităţii ce sprijină un 

mod de viaţă independent şi a unor soluţii locative care îi ajută pe beneficiari să-şi exercite 

opţiuni şi să aibă o mai mare capacitate de control asupra propriilor vieţi.    

Componente esenţiale:  

• Principii de dezvoltare şi prestare a serviciilor  

• Prevenirea instituţionalizării  

• Măsuri de strategie preventivă  

• Dezvoltarea serviciilor la nivel de comunitate   

• Soluţii locative  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capitolul 6:  Alocarea resurselor financiare, 

materiale şi umane  

  

Acest capitol analizează resursele – financiare, materiale şi umane – implicate în procesul de 

tranziţie de la îngrijirea instituţională către cea din cadrul comunităţii. Dată fiind complexitatea 

sa, acest proces trebuie să fie planificat, coordonat şi controlat cu atenţie. Pentru a garanta 

avansarea reformei, este extrem de important ca politicile să se bazeze pe angajamente de 

finanţare, ca planurile de dezinstituţionalizare să utilizeze toate resursele disponibile şi să fie 

identificate toate resursele suplimentare ce ar putea fi necesare.    

Componente esenţiale:  

 • Planificarea – interconexiunea dintre costuri, necesităţi şi rezultate   

• Consideraţii privitoare la forţa de muncă şi nevoia de personal competent  

• Finanţarea noilor servicii   

• Transformarea obstacolelor în oportunităţi   

Capitolul 7: Dezvoltarea planurilor individuale   

Scopul unui plan individual este asigurarea compatibilităţii dintre nevoile unei persoane, modul 

în care doreşte să-şi trăiască viaţa şi sprijinul pe care îl primeşte. Acest capitol examinează 

diferite elemente ale procesului de planificare şi evidenţiază importanţa asigurării unei 

participări semnificative a beneficiarilor şi (atunci când este cazul) a familiilor şi asistenţilor 

acestora în toate stadiile procesului de planificare.   

Componente esenţiale:  

 Implicarea beneficiarilor în luarea deciziitor privitoare la viitorul lor  

 Realizarea evaluărilor individuale  

 Dezvoltarea planurilor individuale de asistenţă şi sprijin   

 Dificultăţi în cadrul procesului de planificare  



 

 

  

Capitolul 8: Sprijinul acordat indivizilor şi 

comunităţilor în perioada de tranziţie  

  

Tranziţia către comunitate nu constă pur şi simplu în mutarea concretă a unor persoane din 

instituţii la noua lor locuinţă sau în plasament asistat. Pentru a evita reinstituţionalizarea şi 

pentru a asigura obţinerea celor mai bune rezultate pentru beneficiarii acestor servicii, tranziţia 

trebuie sa fie pregătită cu cea mai mare atenţie. Capitolul 8 prezintă idei privitoare la pregătirea 

şi facilitatea procesului de tranziţie. De asemenea, evidenţiază importanţa de a lucra cu 

persoanele ce acordă îngrijire şi comunităţile.   

Componente esenţiale:  

• Sprijinul acordat beneficiarilor acestor servicii în perioada de tranziţie  

• Sprijinul oferit celor ce acordă îngrijire  

• Lucrul în cadrul comunităţilor şi rezolvarea problemelor ridicate de rezistenţa faţă de tranziţie  

  

Capitolul 9: Definirea, monitorizarea şi 

evaluarea calităţii serviciilor  

  

Atât în timpul tranziţiei de la serviciile instituţionale către cele din cadrul comunităţii, cât şi 

odată ce acestea din urmă intră în funcţiune, este extrem de important ca practicile 

caracteristice instituţiilor să nu fie reproduse în cadrul comunităţii.  

Acest capitol stabileşte criteriile ce pot fi utilizate pentru a evalua calitatea serviciilor, 

evidenţiind necesitatea de a monitoriza şi de a evalua permanent serviciile şi prezentând 

modalităţi prin care beneficiarii serviciilor pot fi implicaţi în actul de evaluare a serviciilor.   

Componente esenţiale:  



 

 

• Importanţa definirii standardelor de calitate  

• Implementarea standardelor la diverse niveluri administrative  

• Definirea conţinutului standardelor de calitate   

• Dezvoltarea unor politici şi strategii de monitorizare şi evaluare  

• Examinarea şi evaluarea îngrijirii instituţionale  

   

Capitolul 10: Dezvoltarea forţei de muncă  

  

Există o conexiune puternică între personalul implicat şi dezvoltarea şi întreţinerea eficientă a 

unor servicii de calitate în cadrul comunităţii. Existenţa unui personal bine pregătit şi motivat în 

mijlocul comunităţii influenţează rapiditatea cu care noile servicii pot intra în funcţiune şi poate 

garanta faptul că practicile caracteristice instituţiilor nu vor fi reproduse în contextele din cadrul 

comunităţii. Acest capitol final expune un proces de dezvoltare a forţei de muncă pe care îl pot 

urma statele, pe măsură ce realizează tranziţia de la serviciile instituţionale către cele din cadrul 

comunităţii, pentru a susţine furnizarea unor servicii de calitate în cadrul comunităţii.   

Componente esenţiale:  

 • Planificarea – identificarea abilităţilor, rolurilor şi proceselor  

• Selectarea personalului  

• Instruirea şi reinstruirea  

• Valorile profesionale şi etica profesioniştilor din domeniul asistenţei sociale  

• Obstacolele din calea dezvoltării forţei de muncă   

   

 

 



 

 

 

Definirea termenilor cheie: 

• „Instituţie”  

• Instituţii destinate persoanelor cu probleme de sănătate mentală  

• Instituţii destinate copiilor  

• „Dezinstituţionalizare” 

• „Servicii în cadrul comunităţii”  

• „Prevenire”   

• „Îngrijirea alternativă”  

• „Viaţa independentă” 

• „Grupe de beneficiari” şi „familii” 

Cadrul legal şi cadrul de politică în Europa – p.36: 

• Uniunea Europeană 

• Consiliul Europei 

Cadrul legal şi cadrul de politică la nivel internaţional – p.43 

• ONU – Organizația Națiunilor Unite 

• OMS – Organizația Mondială a Sănătății 

Standarde ale drepturilor omului aplicabile persoanelor aflate sub îngrijire 

instituţională  

În raportul privind drepturile umane ale persoanelor din instituţii (2012), Oficiul Înaltului 

Comisar al ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) a evidenţiat faptul că aceste drepturi sunt 

standarde cu relevanţă specială în cazul copiilor, persoanelor cu dizabilităţi (inclusiv cele cu 

probleme de sănătate mentală) şi persoanelor în etate din medii de îngrijire formală. Acestea 

sunt rezumate în tabelul redat mai jos.  



 

 

Comisarul pentru drepturile omului (2012), The right of people with disabilities to live 

independently and be included in the community.[Dreptul persoanelor cu dizabilităţi de a trăi 

independent şi de a fi incluse în cadrul comunităţii] Strasbourg: Consiliul Europei 

Condiţii de trai  

Standardele relevante privitoare la drepturile omului care prevăd dreptul la un standard de 

viaţă adecvat includ Convenţia privind drepturile copilului (CDC), Orientările privind îngrijirea 

alternativă, Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (CDPD) şi Standardele 

CPT.    

Respect pentru autonomia personală, viaţa de familie şi statutul de cetăţean  

CDC,CDPD, Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Politice şi Civile (PIDPC), Pactul 

Internaţional cu privire la Drepturile Economice, Sociale şi Culturale (PIDESC), Convenţia 

Europeană privind Drepturile Omului (CEDO) etc. stipulează dreptul la o viaţă particulară şi de 

familie, libertatea gândirii, conştiinţei şi religiei, respect pentru opiniile copilului, dreptul de a 

lua parte la viaţa culturală, dreptul de a se căsători şi a întemeia o familie, dreptul de a lua 

parte la viaţa politică şi publică şi altele.       

Asigurarea serviciilor medicale  

PIDESC prevede dreptul persoanelor de a se „bucura de cel mai înalt standard al sănătăţii 

fizice şi mentale”, adăugând că „sănătatea este un drept uman fundamental şi indispensabil 

exercitării altor drepturi ale omului”.  

Deşi există standarde amănunţite pentru asigurarea serviciilor medicale în închisori, nu există 

standarde similare în privinţa îngrijirii instituţionale.        

Personalul  

Calitatea îngrijirii, sau, mai precis, cantitatea şi calitatea personalului, este discutată în 

standarde neobligatorii ale ONU şi ale Consiliului Europei privitoare la copiii plasaţi în îngrijire 

alternativă, persoanele din centrele de sănătate mentală şi persoanele în etate. Aceste 

standarde se referă la atitudinea personalului, la respectul pentru drepturile omului  şi la 

managementul, recrutarea şi instruirea personalului.    

Forţa de muncă  

Dreptul de a munci este prevăzut în PIDESC, CDPD şi Carta Socială Europeană. Principiile BM 

interzic utilizarea muncii forţate şi afirmă că „pacienţii” au dreptul de a fi remuneraţi, 



 

 

asemeni „nonpacienţilor”. De asemenea, principiile încurajează recursul la orientare 

profesională şi instruire, pentru a le permite pacienţilor să-şi asigure şi să-şi păstreze locul de 

muncă în cadrul comunităţii. 

Educaţia  

O serie de tratate privind drepturile omului, şi anume PIDESC, CDPD, CDC şi CEDO prevăd 

dreptul la educaţie. Orientările ONU afirmă: „copiii trebuie să aibă acces la educaţie formală, 

informală şi vocaţională conform drepturilor lor, pe cât posibil în cadrul instituţiilor educative 

din comunitatea locală”. 

Constrângerea şi izolarea  

Standardele privitoare la persoanele private de libertate şi cele care primesc îngrijire 

psihiatrică permit constrângerea şi izolarea indivizilor în anumite circumstanţe. Totuşi, 

acestea trebuie interpretate în lumina CDPD, care nu permite nicio formă de constrângere 

sau tratament administrat cu forţa. Orientările ONU oferă îndrumare cu privire la utilizarea 

constrângerii şi a alor modalităţi de a controla copiii. Standardele CPT recomandă ca izolarea 

şi constrângerea să fie utilizate doar în situaţii de urgenţă şi ca o „ultimă instanţă”, şi chiar 

atunci, numai cu anumite condiţii.  

Reclamaţii şi investigaţii  

Nevoia de a stabili moduri eficiente de a depune reclamaţii şi mecanisme de investigare a 

unor acuzaţii privitoare la încălcarea drepturilor omului este subliniată atât de instumentele 

europene, cât şi de cele internaţionale de protecţie a drepturilor omului, de pildă de CEDO. 

Dacă o persoană moare în circumstanţe care pot constitui o încălcare a Articolului  2 

(dreptul la viaţă) al CEDO, trebuie să aibă loc o investigaţie independentă, capabilă să ducă la 

identificarea şi pedepsirea celor responsabili.  

Perioada ulterioară îngrijirii  

CDPD şi Carta Socială Europeană (revizuită) stipulează drepturile celor care părăsesc îngrijirea 

formală, cum ar fi dreptul la sănătate, dreptul la securitate socială şi accesul la locuinţe, astfel 

încât să poată duce o viaţă independentă.  

 

 

 



 

 

1. ANALIZĂ SISTEMICĂ 

1.1 Analiza necesităţilor la nivel naţional pentru a dezvolta o strategie naţională sau 

regională şi unul sau mai multe planuri de acţiune; şi  

1.2 Analizanecesităţilor de la nivel local şi de analiza fezabilităţii, în scopul de a implementa 

diferite părţi ale strategiei sau ale planului/planurilor de acţiune.  

2. EVALUAREA RESURSELOR 

2.1 Evaluarea resurselor umane  

2.2 Evaluarea resurselor financiare 

3. Evaluarea resurselor materiale  

 

 INFORMAŢII DESPRE SERVICIILE EXISTENTE ÎN CADRUL COMUNITĂŢII 

Exemplu de informaţii despre serviciile existente în cadrul comunităţii   

- Tipul serviciului, de exemplu: centru de consiliere, centru de instruire, mediu de tip 

familial 

- Profilul beneficiarilor, de exemplu: copiii cu dificultăţi de învăţare cu vârste cuprinse 

între 3 şi 7 ani, persoane neputincioase sau în etate  

Localizarea şi accesibilitatea  

Exemplu de informaţii despre serviciile existente în cadrul comunităţii   

Capacitatea, adică numărul de persoane care pot fi găzduite (în cazul unui serviciu rezidenţial) sau 

deservite  

Resursele  

Tipul de proprietate, de exemplu, privată sau a statului  

Sursa de finanţare, de exemplu, finanţare a unui proiect temporar, finanţare de către stat) 

 



 

 

DEZVOLTAREA UNEI STRATEGII ŞI A UNUI 

PLAN DE ACŢIUNE 

1. PARTICIPANŢII ŞI PROIECTUL    

2. STRATEGIA  

• Valori şi principii  

• Măsurile preventive şi tranziţia către viaţa independentă în comunitate   

- măsuri ce încearcă să prevină instituţionalizarea şi necesitatea îngrijirii alternative 

- măsuri menite să readucă în cadrul comunităţii persoanele care se află în prezent sub îngrijire 

instituţională, sprijinind un stil de viaţă independent 

1. PARTICIPANŢII ŞI PROIECTUL    

2. STRATEGIA  

 Finanţarea 

 Incluziunea socială  

 Cadrul legal  

 Competenţa forţei de muncă  

 Competenţa protecţiei copilului şi a sistemelor de asistenţă socială   

 Sporirea gradului de sensibilizare 

 Moratoriile 

 Organizaţiile conduse de beneficiari  

 Taberele de învăţare şi proiectele-pilot  

3. DEZVOLTAREA UNUI PLAN DE ACŢIUNE  

Planificarea desfiinţării instituţiilor  



 

 

Pentru fiecare instituţie desemnată spre desfiinţare, trebuie, de asemenea, să fie dezvoltate 

următoarele planuri. Acestea vor facilita aplicarea planului naţional de acţiune la nivel local.   

! Planurile de dezinstituţionalizare sunt adeseori dezvoltate „în condiţii de ignoranţă maximă şi 

experienţă minimă”.  

 Planuri de pregătire/sprijinire şi tranziţie a beneficiarilor către traiul în comunitate, bazate 

pe necesităţile şi preferinţele lor individuale (capitolele 7 şi 8).  

• Planuri de dezvoltare a serviciilor din cadrul comunităţii, care iau în considerare necesităţile şi 

preferinţele beneficiarilor (capitolul 5).  

Planuri pentru  o nouă repartizare şi instruire a personalului, ţinând cont de preferinţele 

individuale şi de cerinţele noilor servicii (capitolele 10 şi 9).  

• Planul pentru utilizarea alternativă a terenurilor şi/sau clădirilor instituţiei (capitolul 6).  

• Fondurile şi sursele de finanţare (capitolul 6).  

• Pregătirea comunităţii locale – de exemplu, prin sporirea sensibilizării şi activităţi de educare 

(capitolul 8).   

4. PLASAMENTUL INVOLUNTAR ŞI TRATAMENTUL INVOLUNTAR 

5. PRESTAREA SERVICIILOR  ÎN CADRUL COMUNITĂŢII 

- Finanţarea serviciilor 

- Responsabilitate la nivel local pentru populaţia din zona 

- Susţinerea prestării serviciilor de către ONG-uri 

- Reglementări privitoare la sănătate şi siguranţă 

 

 

 



 

 

DEZVOLTAREA UNEI SERII DE SERVICII ÎN 

CADRUL COMUNITĂŢII 

1. PRINCIPII  

- Participarea deplină în cadrul comunităţii  

- Alegeri şi control  

- Sprijinul centrat pe persoană şi centrat pe copil  

- Continuitatea prestării serviciilor  

- Distincţia dintre domiciliu şi serviciile de sprijin   

- Campusurile dispersate /complexurile de locuinţe 

2. PREVENIREA INSTITUŢIONALIZĂRII  

- Necesitatea prevenirii şi importanţa familiei  

- Abuzul/neglijarea în familie  

- Persoanele în etate 

3. MĂSURI INCLUSE ÎN STRATEGIA DE PREVENIRE 

- Accesul universal 

- Reforme la nivelul sistemelor implicate 

- Serviciile din cadrul comunităţii 

- Suplimentarea veniturilor 

- Activităţi de sensibilizare a populaţiei  

4. DEZVOLTAREA SERVICIILOR ÎN CADRUL COMUNITĂŢII 

- Importanţa integrării  

- Integrarea serviciilor 



 

 

- Exemple de servicii în cadrul comunităţii:   

Exemple de servicii în cadrul comunităţii: Asistenţa personală, Adaptarea locuinţelor, 

Dispozitivele tehnice ajutătoare şi tehnologiile de asistenţă, Intervenţia în situaţii de criză şi 

serviciile de urgenţă, Centre respiro, Suport şi consiliere cu voluntari, Serviciile de ajutor şi de 

îngrijire la domiciliu, Promovarea intereselor la nivel individual. 

Exemple de servicii în cadrul comunităţii: Soluţii ce permit copiilor să frecventeze creşe, 

grădiniţe sau şcoli generale, Îngrijirea în afara mediului şcolar şi activităţile ce au loc după ore, 

Consultanţă privind ocuparea unui loc de muncă, Centre de îngrijire pe timpul zilei pentru adulţi 

şi persoane în etate, Servicii de livrare a meselor la domiciliu, Îngrijire sanitară la domiciliu.  

5. MEDIUL DE VIAŢĂ 

- Locuinţele accesibile 

- Asistenţa la domiciliu 

- Opţiuni alternative pentru copii în cadrul familiei 

- Îngrijirea de către persoanele apropiate  

- Asistenţa parentală (de urgenţă, pe termen lung, specializată, de retrimitere sub 

custodie, de degrevare) 

- Adopţia  

- Locuinţele protejate  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALOCAREA RESURSELOR FINANCIARE, 

MATERIALE ŞI UMANE  

1. ETAPA PLANIFICĂRII  

- Comparaţie dintre costul îngrijirii instituţionale şi cel al serviciilor din cadrul comunităţii  

- Structura prestării serviciilor 

- Modalităţile de finanţare 

- Căile de finanţare 

- Cheltuielile iniţiale şi cheltuielile duble de funcţionare 

2. CONSIDERAŢII PRIVITOARE LA FORŢA DE MUNCĂ 

- Păstrarea personalului competent  

- Îngrijirea informală 

3. FINANŢAREA NOILOR SERVICII 

- Izolarea fondurilor  

- Riscuri: „paradoxul finanţării” 

- Finanţarea centralizată sau delegată 

- Îngrijirea „condusă de consumator” 

- Sursele multiple de finanţare 

4. TRANSFORMAREA OBSTACOLELOR ÎN OPORTUNITĂŢI 

- Efectul asupra economiei locale  

- Utilizarea clădirilor existente 

 



 

 

 

DEZVOLTAREA PLANURILOR INDIVIDUALE 

1. IMPLICAREA BENEFICIARILOR (copii, familiile din care provin, adulții) 

2. EVALUAREA INDIVIDUALĂ  

- Cadrul şi metodologia  

- Autoevaluarea 

- Pregătirea şi realizarea evaluării 

3. PLAN INDIVIDUAL DE ASISTENŢĂ ŞI SPRIJIN (copii, adulți, revizuirea planului) 

4. DIFICULTĂŢI ÎN CADRUL PROCESULUI DE PLANIFICARE  

DEZVOLTAREA PLANURILOR INDIVIDUALE 

1. IMPLICAREA BENEFICIARILOR  

2. EVALUAREA INDIVIDUALĂ  

3. PLAN INDIVIDUAL DE ASISTENŢĂ ŞI SPRIJIN 

4. DIFICULTĂŢI ÎN CADRUL PROCESULUI DE PLANIFICARE  

- Metoda „încadrării în şablon” 

- Efectele instituţionalizării 

- Medicalizarea 

 

 



 

 

SPRIJINUL ACORDAT INDIVIZILOR ŞI 

COMUNITĂŢILOR ÎN PERIOADA DE 

TRANZIŢIE  

1. SPRIJINIREA BENEFICIARILOR SERVICIILOR  

- Tranziţia planificată şi treptată  

- Viaţa independentă şi abilităţile necesare vieţii de zi cu zi 

- Promovarea propriilor interese 

- Împărtășirea experienței comune – sprijinul semenilor 

2. SPRIJINIREA PERSOANELOR CE ACORDĂ ÎNGRIJIRE 

3. ACTIVITATEA LA NIVEL DE COMUNITATE 

DEFINIREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 

CALITĂŢII SERVICIILOR  

1.  IMPORTANŢA DEFINIRII STANDARDELOR DE CALITATE 

2. IMPLEMENTAREA STANDARDELOR LA DIFERITE NIVELURI 

- Național 

- Regional 

- Local 

3. DEFINIREA CONŢINUTULUI STANDARDELOR DE CALITATE  

Exemplu: Cadrul privind calitatea vieţii elaborat de Schalock (p.164) 

 

 



 

 

1. IMPORTANŢA DEFINIRII STANDARDELOR DE CALITATE 

2. IMPLEMENTAREA STANDARDELOR LA DIFERITE NIVELURI 

3. DEFINIREA CONŢINUTULUI STANDARDELOR DE CALITATE 

4. MONITORIZARE ŞI EVALUARE  

- Monitorizarea: Mecanismele de reglementare, Măsurarea şi indicatorii de 

performanţă, Sistemele de tratare a plângerilor, Avocatul poporului 

- Evaluarea 

- Implicarea beneficiarilor în evaluarea serviciilor   

1. IMPORTANŢA DEFINIRII STANDARDELOR DE CALITATE 

2. IMPLEMENTAREA STANDARDELOR LA DIFERITE NIVELURI 

3. DEFINIREA CONŢINUTULUI STANDARDELOR DE CALITATE 

4. MONITORIZARE ŞI EVALUARE  

5. INSPECTAREA ŞI EVALUAREA ÎNGRIJIRII INSTITUŢIONALE  

DEZVOLTAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

1. ETAPA DE PLANIFICARE  

- Schimbarea paradigmei 

- Strategia privitoare la forţa de muncă  

2. SELECŢIA PERSONALULUI  

3. INSTRUIREA ŞI REINSTRUIREA  

- Aspecte de ținut cont față de personalul cu mai puțină experiență  

- Aspecte de ținut cont față de personalul cu mai multă experiență 

1. ETAPA DE PLANIFICARE  

2. SELECŢIA PERSONALULUI  



 

 

3. INSTRUIREA ŞI REINSTRUIREA  

4. VALORILE PROFESIONALE ŞI ETICA SPECIALIŞTILOR DIN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE 

Exemplu: Un raport al USAID3 privitor la mediul în care se desfăşoară educaţia şi practica asistenţei 

sociale din Europa şi Eurasia subliniază rolul profesioniştilor bine pregătiţi în domeniul asistenţei 

sociale în crearea unui sistem eficient de servicii sociale.  

5. OBSTACOLE ÎN CALEA DEZVOLTĂRII FORŢEI DE MUNCĂ 

- Rezistenţa manifestată de personal faţă de desfiinţarea instituţiilor  

- Criza personalului specializat și migraţia 

- Probleme asociate cu orientarea politică a conducerii, tratamentul preferenţial şi 

corupţia 

FAQ 

- Ce dimensiuni trebuie să aibă un mediu rezidenţial de îngrijire astfel încât să nu devină 

instituţie? 

- Este posibil ca o instituţie să acorde îngrijire şi sprijin de înaltă calitate?  

- Unii oameni preferă să locuiască în medii rezidenţiale sau în comunităţi separate. 

- Unii copii şi adulţi necesită îngrijire neîntreruptă. În cazul lor, nu este mai bună îngrijirea 

rezidenţială? 

- Viaţa independentă în cadrul comunităţii nu este potrivită persoanelor mai vulnerabile, 

întrucât sănătatea şi siguranţa acestora sunt expuse unor riscuri mai mari. 

- Dezinstituţionalizarea anumitor persoane cu probleme de sănătate mentală ar putea 

reprezenta o ameninţare pentru familiile acestora şi pentru comunitate în general.  

- Cât de mult ar trebui să dureze procesul de dezinstituţionalizare?  

 

 

 



Modul 8:  

Promovarea independenței 

Discutii in grup cu persoane care au iesit din sistem in 

vederea cunoasterii experientei acestora, de a primi un 

feed-back privind lipsurile si partile pozitive ale sistemului 

de asistenta sociala 



MODUL  9 

NEVOI SPECIALE SI COMPLEXE ALE GRUPURILOR TINTA 

 

Îmbătrânirea 

 Slăbirea naturală a facultăților fizice și psihice cauzate de înaintarea în vârstă. 

Este un proces continuu, prezent de la inceputul existenței și comun tuturor ființelor. El 

priveste toate structurile organismului: moleculele, celulele, țesuturile și organele 

specializate.  

 

Mecanism - îmbătrânirea fizică este determinată probabil de factorii genetici și este 

influențată de factorii exteriori. Există două abordări teoretice: 

- Teoriile zise stohastice admit ca principiu că mecanismul îmbătrânirii ar fi legat de 

hazard.  

Printre aceste teorii, se pot distinge: teoria cotelor (fiecare organism ar dispune la 

naștere de un stoc de energie de consumat și ar muri atunci când acesta este epuizat), 

teoria radicalilor liberi (îmbătrânirea ar fi cauzată de efectele nocive ale radicalilor liberi, 

substanțe toxice elaborate prin metabolismul celular normal), teoria "erorilor 

catastrofice" (care explică îmbătrânirea printr-o acumulare de erori succesive în sinteza 

proteinelor, sfârșind cu moartea celulelor) și teoria orologiilor biologice (bazată pe ideea 

unei îmbătrânirii a organelor sub controlul sistemului hormonal sau imunitar). Totuși, 

până în prezent, niciuna dintre aceste teorii nu a fost confirmată. 

 

- Teoriile genetice admit existența genelor de longevitate condiționând durata maximă 

de viață pentru o specie dată (120 de ani la om). Deși recent au fost identificate două 

gene ale longevității, profilul genetic al longevității umane este încă departe de a fi 

definit: mecanismele și consecințele îmbătrânirii biologice rămân în cea mai mare parte 

misterioase.  

http://www.sfatulmedicului.ro/Sanatate-prin-sport/program-de-exercitii-fizice_1600
http://www.sfatulmedicului.ro/Varsta-a-treia/cum-sa-imbatranim-sanatos_1229


 

. 

PREMISELE VULNERABILITĂŢII LA VÂRSTNICI –problematica  vulnerabilităţii la 

vârsta a treia din punct de vedere biologic, psihologic şi social. 

 Termenul de vulnerabilitate sau de fragilitate a apărut în limbajul medical de circa 

20 de ani, în ultimul deceniu al secolului trecut (P. Godeau, 2002).  

 Odată cu înaintarea în vârstă, apare îmbătrânirea biologică, respectiv modificări 

la nivelul tuturor organelor, deteriorarea unui sistem atrăgând după sine deteriorarea 

altuia şi favorizând astfel apariţia vulnerabilităţii. 

  O persoană autonomă poate deveni profund dependentă şi să evolueze spre un 

sindrom de alunecare spre o încheiere fatală. 

  Pentru a descrie aceste fenomene în cascadă, s-a vorbit de teoria dominoului, 

metaforă conform căreia căderea unei plăcuţe antrenează căderea succesivă a 

celorlalte (P. Meire, 2000). 

 Orice ar încerca să facă cineva, modificările apar treptat la nivelul tuturor părţilor 

şi organelor corpului (V. Donca, 2008). Dacă la baza îmbătrânirii biologice stau 

modificările suferite de diferite organe şi sisteme, unele evenimente ce survin în 

existenţa vârstnicului o precipită, adesea bătrâneţea poate să fie însoţită de o 

vulnerabilitate crescută pe plan psihic, numită  îmbătrânire psihologică (H. 

Dumitraşcu, 2006). 

 Potrivit teoriei lui E. Erikson (1968), ultima perioadă din viaţă reprezintă o 

integritate în luptă cu disperarea, dar fiecare persoană vârstnică percepe diferit 

evenimentele ce se petrec în viaţa sa şi aceasta depinde de experienţa de viaţă, de 

situaţia materială sau de relaţiile cu cei din jur (E. Bocsa, 2003). 

 Îmbătrânirii biologice şi celei psihologice li se adaugă îmbătrânirea socială, 

pentru că, din păcate, bătrâneţea a ajuns să fie asociată, de către cei din jur, cu boala, 

cu neputinţa, conservatorismul, lipsa de discernământ, iritabilitatea şi dependenţa de 

alţii. 



 Bătrânii sunt adesea trataţi cu dispreţ şi se uită faptul că în ansamblu ei 

reprezintă o bogăţie a societăţii (V. M. Bucur în A. Muntean şi J. Sagebiel, 2007).  

 De multe ori societatea asociază îmbătrânirea cu pierderea capacităţilor 

senzoriale şi cu schimbările de mobilitate; totuşi, unii cercetători au arătat că pentru 

majoritatea persoanelor în vârstă, aceste schimbări nu sunt nici atât de împovărătoare, 

nici atât de evidente pe cât ne-am putea imagina. 

 Ca atare, are importantă analiza felului în care cei în vârstă percep fenomenul 

îmbătrânirii, în special raportul dintre dorinţa lor de a rămâne activi în viaţa socială şi 

faptul de a fi susţinuţi de alţii în vederea asigurării nevoilor lor.  

Cercetarile  evidenţiază faptul că teoriile sociologice:  

 teoria dezangajării, 

 teoria activităţii, 

 teoria stratificării vârstei,  

 teoria schimbului social şi  

 teoria socio-economică  

sunt cele mai răspândite teorii sociologice care explică îmbătrânirea din punct de 

vedere social, dar conţin şi elementele ce constituie premise pentru acţiunea factorilor 

implicaţi în a atenua sau întârzia efectele îmbătrânirii. 

 Unul dintre cei mai semnificativi  indicatori în ceea ce priveşte calitatea vieţii 

persoanelor de vârsta a treia este starea de sănătate.  

 Este evident că odată ce o persoană vârstnică se confruntă cu o stare de 

sănătate precară, aceasta prezintă riscul pierderii autonomiei. Sunt persoane care 

ajung la vârste foarte înaintate cu un grad ridicat de autonomie tocmai pentru că îşi 

păstrează starea de sănătate. Dar sănătatea este influenţată de un complex de factori, 

motiv pentru care atât persoanele, cât şi familia şi societatea au datoria de a asigura 

calitatea vieţii (şi nu doar la bătrâneţe, ci de la vârste tinere). 

 Trebuie o mai mare responsabilitate şi responsabilizare a societăţii privind 

prelungirea autonomiei vârstnicilor şi valorificarea potenţialului lor fizico-intelectual.  



 Autonomia funcţională este influenţată de exerciţiul cotidian, dar şi de 

sentimentul utilităţii. Dacă în familie sau în societate i se spune unui vârstnic că pentru 

el nu este nimic de făcut, alţii preluându-i activităţile, aceea nu este ocrotire, ci 

condamnare la diminuarea treptată a capacităţilor sale. De aceea este important să fie 

create condiţiile şi activităţile adecvate acestei vârste. Este, de asemenea, valabilă 

reciproca. Cu cât vârstnicul se străduieşte să-şi valorifice potenţialul specific anilor săi, 

cu atât el va atrage atenţia asupra acestui potenţial şi va determina solicitarea lui din 

partea familiei sau a societăţii. Cu alte cuvinte, participarea la viaţa socială implică 

deopotrivă familia, societatea şi pe vârstnici înşişi, iar între această participare şi 

păstrarea autonomiei funcţionale este o relaţie directă, importantă şi benefică. 

 

 Influenţa factorilor de viaţă asupra gradului de autonomie/dependenţă  

 Se constată că factorii care duc la pierderea autonomiei, deci implicit la un grad 

de dependenţă mai mult sau mai puţin accentuat, sunt, în principal, de ordin medical şi 

de ordin social. Factorii medicali sunt reprezentaţi de afecţiuni ale diverselor aparate şi 

sisteme şi duc la un grad de invaliditate, iar dintre factorii sociali sunt de amintit lipsa 

unei locuinţe şi un venit insuficient sau absent. 

 

Comportament solicitant 

 

Analiza funcţională a comportamentelor neadecvate 

 

B. F. Skinner a fost primul care a folosit temenul „‟funcţional‟‟ referindu-se la cauzele 

unui comportament. Şi-a dorit să se poată vorbi despre comportament precum vorbesc 

matematicienii şi fizicienii despre problemele studiate de matematică şi fizică. 

Cercetările s-au concentrat pe importanţa identificării evenimentelor din mediu care sunt 

legate direct de funcţionalitatea comportamentului. A sugerat că atât comportamentele 

adaptative cât şi cele dezadaptative sunt determinate de antecedent şi de consecinţă. 



 

La sfârşitul anilor1970 şi la începutul anilor 1980 se fac primii paşi către crearea unui 

protocol pentru analiza funcţională a comportamentului pentru persoanele cu tulburări în 

dezvoltare De atunci protocolul/procedura a fost perfecţionată după sute de studii şi 

cercetări şi devine parte a analizei aplicate a comportamentului. 

 

 CE ESTE ANALIZA FUNCTIONALĂ? Un set de proceduri care au ca scop 

identificarea cauzelor comportamentelor dezadaptative sau neadecvate social şi 

reducerea lor prin învăţarea unor noi comportamente, nu prin folosirea pedepsei. 

analiza modului în care persoana respectivă a învăţat un anumit comportament şi ce 

anume din prezent menţine acest comportament  

Unul dintre scopurile analizei funcţionale este clasificarea comportamentelor 

dezadaptative dupa fucţia/cauza lor şi apoi selectarea unei intervenţii menite să reducă 

comportamentul 

 

 

CE SUNT COMPORTAMENTELE PROBLEMĂ?  

 

comportamente-problema extreme: ţipătul, aruncatul sau spartul obiectelor, muşcatul 

mâinilor, lovituri, trasul de păr , hiperventilaţia sau crizele de apnee (ţinutul respiratiei) 

autostimulările, stereotipiile, comportamentele obsesive care deşi nu sunt periculoase  

fac persoana neatenta, fiind un obstacol în învăţare şi socializare. Poate fi absorbit de 

jocuri sau activitati autostimulante care îl împiedică să reacţioneze la ceea ce se 

întâmplă în jurul lui şi la cererile celorlalti, sau se poate angaja într-o activitate obsesivă 

din care daca sunt întrerupţi pot declansa crize de furie. 

 

 AUTOSTIMULAREA Persoana emite comportamente care îi produc în mod automat 

senzaţii plăcute de tip: kinestezic (legănat, învârtit) tactil (frecarea degetelor unele de 

celelalte, lovirea palmelor de corp), olfactiv (mirositul diferitelor obiecte), auditiv 

(foşnitul unei hârtii), gustativ (băgatul obiectelor în gură). În categoria 

https://image.slidesharecdn.com/analizafuncionalacomportamentelorneadecvate-120417125734-phpapp02/95/analiza-funcional-a-comportamentelor-neadecvate-4-728.jpg?cb=1334667572


comportamentelor problema pot fi incluse şi ecolalia (imediată sau întârziată) şi 

respiratia greşită; acestea două fiind la rândul lor destul de dificil de controlat. 

 

CARE SUNT FUNCŢIILE/ CAUZELECOMPORTAMENTELOR?  

Funcţie comunicativă  

 Primeşte atenţie 

 Scapă de o sarcină  

Evită o sarcină  

Funcţie autostimulantă 

 

DE CE APARE UN COMPORTAMENT PROBLEMĂ? 

 

A. PERSOANA OBŢINE STIMULI SOCIALI SAU MATERIALI POZITIVI 

(ÎNTĂRITOR POZITIV) 

 

-Este susţinut pozitiv (prin comportamentul problemă) de alte persoane care se apropie 

de el, îi vorbesc, îl ating, îl blochează, îl consolează, îl ceartă (cearta poate fi un stimul 

pozitiv pentru o persoana care este ignorata mult timp). 

 

-Funcţia: atenţia sau obţinerea unor activităţi sau obiecte dorite de el  

EXEMPLE - Copilul începe să plângă sau să ţipe atunci când vrea atenţie şi mama vine 

şi îl ia în braţe; va învăţa că atunci când vrea să fie luat în braţe trebuie să ţipe sau să 

plângă. - Copilul vrea suc şi mama îi spune că nu mai primeşte pentru că a băut destul 

şi el începe să ţipe, în cele din urmă mama cedează şi îi mai dă încă un suc; va învăţa 

că poate să-i manipuleze pe cei din jur pentru a obţine ce vrea.. Dacă astfel de 

comportamente vor fi ignorate ele vor dispărea prin extincţie pentru că nu a existat 

nimic care să le întărească. 

 

B. PERSOANA REUSESTE SA EVITE O SITUATIE PERCEPUTA CA AVERSIVA 

(ÎNTĂRITORNEGATIV). 



Funcţii: scapă sau evită Comportamentul problemă este încurajat negativ în măsura în 

care o situaţie neplăcută încetează sau se reduce. Persoana poate trăi sentimente de 

nelinişte, frică, plictiseală, frustrare, oboseală, senti ment de incapacitate.Dacă recurge 

la comportamentul problemă, astfel de trăiri se reduc sau dispar cu totul, deoarece cel 

care exercită o presiune asupra persoanei renunţă si reduce cerinţa care produce 

discomfort. 

EXEMPLE unui copil la gradinită i se cere să răspundă în mod repetat la fel ca şi ceilalţi 

copii. Atunci copilul adoptă comportamentul de a se muşca de mâini; drept consecinţă 

educatoarea nu îl mai solicită pentru a evita comportamentul neplăcut. Prin reacţia 

educatoarei comportamentul problemă va fi întărit iar copilul va învăţa să-l folosească 

pentru a evita situaţiile în care este solicitat să răspundă. În aceste doua funcţii ale 

comportamentului problemă, efectul produs este extern, este ceva ce se produce în 

mediu şi în relaţiile cu ceilalţi. 

 

 C. EFECTUL OBŢINUT ESTE DE NATURĂ INTERNĂEFECT STIMULATORIU 

SENZORIAL. AUTOSTIMULARE 

 - Persoana emite comportamente care îi produc în mod automat senzaţii plăcute de tip: 

 kinestezic (legănat, învârtit) 

 tactil (frecarea degetelor unele de celelalte, lovirea palmelor de corp), 

 olfactiv (mirositul diferitelor obiecte), 

 auditiv (foşnitul unei hârtii), 

 gustativ (băgatul obiectelor în gură). 

 

Este mai uşor de intervenit asupra primelor doua (A şi B) pentru că acestea sunt întărite 

de consecinţele externe pe care le primeşte persoana;  

daca îi oferim altă consecinţa comportamentul va disparea prin extincţie şi este mult mai 

uşor să-l înlocuim cu un comportament adaptativ; 

în schimb este foarte greu de intervenit asupra celui de-al treilea tip de comportament 

problemă pentru că este întărit prin însăşi plăcerea senzorială pe care o produce. 

dacă persoana se află într-o situaţie de inactivitate, fără implicare directă, cu frecvenţe 

scăzute de input senzorial, creşte mult probabilitatea de emitere a unor comportamente- 
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problemă autostimulante, care în acest caz ar avea o funcţie homeostatică, de 

autoreglare a fluxului de stimuli la intrarea în Sistemul Nervos Central.  

Dar comportamentul-problemă poate servi şi la reducerea unui flux prea puternic de 

input. De exemplu o persoana cu autism aflata în grupuri numeroase de persoane care 

vorbesc cu voce tare şi tipă, pe un fond muzical. 

 

Trebuie să obţinem informaţii şi asupra dinamicii care menţine activ acel comportament:  

- ce funcţie îndeplineşte ( comunicativă sau autostimulantă);  

- ce comportamente alternative pozitive ar putea fi folosite de persoana pentru a 

îndeplini aceleaşi funcţii. 

 o singură manifestare a comportamentului problemă nu ne poate spune totul despre 

el.  

Este absolut necesar să se adune date despre situaţiile în care apare şi consecinţele 

care au urmat pentru a determina cauzele şi funcţiile comportamentului respectiv. 

 

 

CUM CORECTĂM ŞI ÎNLOCUIM COMPORTAMENTELE PROBLEMĂ? 

 

 

Atunci când intervenim trebuie să avem în minte “ Ce vrem să vedem în schimbul acelui 

comportament”? 

 Dacă persdoana loveşte pentru a obţine atenţia, este important să eliminăm lovitul şi să 

o învăţăm moduri adecvate de a atrage atenţia. In loc să lovească poate să spuna "uită-

te, te rog", "ajută- mă" sau să bată uşor pe umăr. 

Daca nu facem acest lucru persoana poate să oprească acel comportament problemă 

şi să dezvolte un nou comportament problemă care să îndeplinească aceaşi funcţie ca 

şi cel iniţial. 

 

INTERVENŢII POSIBILE  

Functia comportamentului  

Interventii posibile:  
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Obţine atenţie sau recompensă întărire diferenţiată (întărire pozitivă +materială 

extincţie)  

Evită sau scapă dintr-o sarcină întărire diferenţiată 

Prompt fizic  

Exerciţiul întâmplător  

OvercorrectionAutostimulare  

Oprirea comportamentului neadecvat într-o manieră neintruzivă  

Redirecţionare învăţarea unor abilităţi noi  

Oferirea unor stimulări alternative acceptate din punct de vedere social. 

 

Trebuie să alegem metoda potrivită de intervenţie pentru fiecare comportament în parte 

Metoda care poate duce la extincţia unui comportament în cazul unei persoane poate 

să întărească comportamentul problemă în cazul alteia. Cea mai frecventă greşeală 

făcuta de ingrijitori şi terapeuţi este că uneori recompensează neintenţionat un 

comportament problemă crezând că de fapt au pedepsit persoana. 

 

IGNORAREA 

 Daca nu este periculos pentru el sau pentru cei din jur uneori este bine să ne prefacem 

că acel comportament nu există. În loc să-i oferim atenţie şi să-i întărim comportamentul 

problemă îl ignoram şi aşteptăm să apară un comportament mai potrivit pentru a-i 

acorda atenţie, fiind entuziaşti şi lăudându-l pentru lucrul bun pe care îl face. În felul 

acesta persoana învată că primeşte atenţie doar pentru comportamentele adecvate. 

 

TREBUIE SĂ FIM ATENŢI LA PROPRIULCOMPORTAMENT 

Unui persoane cu autism îi este oricum foarte greu să discrimineze ce comportamente 

sunt acceptate şi care nu. 

 Exemplu: un părinte/ingrijitor loveste persoana spunând "nu este frumos să loveşti!" 

sau ţipă la ea spunând "nu mai ţipa!". Persoana nu înţelege de ce nu are voie să ţipe 

dacă mama/ingrijitorul ţipă la el sau de ce nu are voie să lovească când acesta îl 

loveşte. Atunci când sunt frustraţi sau supăraţi se vor comporta la fel cum au vazut că 

se poartă ceilalţi membrii ai familiei/ ingrijitori. 



Tulburari provocate de expunerea la substante 

 

1. Dependenta de alcool 

Este o afectiune caracterizata de consecintele nocive ale consumului repetat de alcool, 

de un model compulsiv al acestui exces si uneori de dependenta fiziologica la alcool. 

Aceasta tulburare este diagnosticata doar atunci cand comportamentul devine 

persistent si afecteaza viata de zi cu zi a unei persoane.  

 

2. Dependenta de amfetamina 

Amfetaminele sunt droguri simpatomimetice, stimulatoare ale sistemului nervos central, 

cu proprietati toxice si euforice, care cauzeaza: delir, hipertensiune arteriala, convulsii si 

hipertermie. 

Tratamentul presupune supraveghere medicala, medicatie care 

include benzodiazepine IV (pentru ameliorarea agitatiei, convulsiilor, hipertensiune 

arteriala) si terapie de racire a organismului (in cazul hipertermiei).  

 

3. Dependenta de marijuana (Canabis)  

Marijuana este un drog euforizant care poate cauza sedare sau disforie. Prin utilizarea 

acestea nu se produce supradozajul. Dependenta psihologica se dezvolta doar in urma 

utilizarii cronice, dar s-a demonstrat ca dependenta fizica este scazuta, indiferent de 

consum. Sevrajul este inconfortabil si necesita supraveghere medicala.  

 

4. Dependenta de cocaina 

Cocaina este o substanta simpatomimetica, stimulatoare a sistemului nervos central cu 

proprietati euforizante. Supradozajul poate provoca 

panica, schizofrenie, convulsii, hipertermie, hipertensiune arteriala, aritmii, accident 

vascular cerebral, ischemie intestinala etc. 

Toxicitatea va fi tinuta sub control prin supraveghere medicala, administrarea de 

benzodiazepine IV (pentru agitatie, hipertensiune arteriala si convulsii), tehnici de racire 

a corpului (pentru hipertermie). Sevrajul se manifesta in primul rand prin depresie, 

dificultati de concentrare si somnolenta.  
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5. Dependenta de halucinogene 

Halucinogenele fac parte dintr-un grup de medicamente care provoaca reactii 

imprevizibile, idiosincratice. Intoxicatia cauzeaza halucinatii cu perceptie alterata, 

judecata gresita, depersonalizare. Nu exista niciun sindrom de sevraj stereotip. 

Diagnosticul este clinic.  

 

6. Dependenta de solventi si substante volatile 

Inhalarea de solventi si substante volatile industriale din spray-uri cu aerosoli poate 

conduce la intoxicatie. Utilizarea cronica provoaca neuropatii si toxicitate. Utilizarea de 

solventi volatili (acetati, alcool, cloroform, eter, hidrocarburi aromatice, hidrocarburi 

clorurate, cetone) continua sa fie o problema endemica in randul adolescentilor. 

Produse, precum: cleiuri, adezivi, vopsele, lichide de curatare, contin astfel de 

substante; in consecinta accesul la acestea este facil.  

 

7. Dependenta de nicotina 

Este vorba despre dependenta de produsele din tutun, cauzata de substanta nicotina. 

Fumul care provine de la tigari, pipe, trabucuri contine mii de substante chimice nocive, 

printre care si nicotina. 

Starea de spirit si efectele fizice produse temporar sunt placute, dar folosirea 

indelungata a nicotinei produce dependenta. Renuntarea la fumat provoaca simptome 

de sevraj, iritabilitate si anxietate. 

 

8. Dependenta de opioide 

Opioidele sunt substante euforizante, care in doze mari provoaca sedare si depresie 

respiratorie. Simptomele pot fi tinute sub control prin medicatie specifica (de 

exemplu, naloxon) sau prin intubatii endotraheale si ventilatie mecanica. 

Manifestarile corelate cu renuntarea la opioide sunt: anxietatea, iritabilitatea, cresterea 

frecventei respiratorii, diaforeza, lacrimare, rinoree, midriaza, crampe stomacale; in 

cazurile mai grave apar: frisoane, contractii 

musculare, hipertensiune, tahicardie, anorexie, greata, varsaturisi diaree. 
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Diagnosticul se pune in urma consultului clinic si al testelor de urina. In sevraj, pacientul 

poate fi tratat cu medicatie de substitutie pentru opioide, de 

exemplu, metadona sau buprenorfina. 

 

9. Dependenta de anxiolitice si sedative 

Substantele anxiolitice si sedative (hipnotice) sunt: benzodiazepine, barbiturice si alte 

medicamente similare. Dozele mari pot provoca apatie si deprimare respiratorie, care 

poate fi tinuta sub control prin intubare si ventilatie mecanica. Consumatorii cronici pot 

manifesta in timpul sevrajului agitatie, convulsii etc; din aceasta cauza renuntarea se 

face treptat si va fi insotita de terapia de substitutie (fenobarbital), daca este nevoie. 

 

Persoane cu dizabilitati din spectrul autismului 

 

Ce este autismul? 

Autismul inregistreaza o crestere alarmanta in toate mediile, in toata lumea, estimandu-
se ca in anul 2012 exista 1 copil cu tulburare de spectru autist la 100 de copii. Autismul 
apare mai des la baieti decat la fete (proportia fiind de 4 la 1). 

Autismul este o tulburare de dezvoltare considerata drept una dintre cele mai severe 
tulburari neuropsihiatrice ale copilariei. Autismul este tulburarea centrala din cadrul unui 
intreg spectru de tulburari de dezvoltare, cunoscut sub numele de spectrul tulburarilor 
autismului/autiste sau de tulburari pervazive de dezvoltare.  

Aceste tulburari prezinta o larga varietate de manifestari, presupuse a fi rezultatul unor 
disfunctionalitati de dezvoltare ale sistemului nervos central sau genetice. Cauzele 
specifice sunt inca necunoscute.  

Persoana care prezinta tulburari pervazive de dezvoltare demonstreaza dificultati in mai 
multe arii de dezvoltare si nu doar in  anumite segmente specifice, iar efectele produse 
de dificultatile dintr-o anumita arie au efecte negative asupra dezvoltarii altor zone, 
rezultatul fiind un grup complex de caracteristici si trasaturi. 

Autismul este prezent inca de la nastere si se pastreaza pe durata intregii vietii. Poate 
avea doua tipuri de debut: 

 autismul poate fi observat inca din primul an de viata; sau 
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 autismul se instaleaza in jurul varstei de 2-3 ani, iar copilul, care pana la aceasta 
varsta a avut o evolutie normala, pierde achizitiile (cognitive, de socializare, 
comunicare) si incep sa manifeste si comportamente repetitive si autostimulari.   

 

 Caracteristicile copilului cu autism 

Copilul cu autism poate avea urmatoarele caracteristici: 

 nu raspunde la nume sau la solicitarile adultului (decat cand “vrea”) si pare ca nu 
aude sau nu intelege ceea ce i se cere; 

 nu se uita unde i se arata si nu se uita la adult daca vrea ceva de la el, 
 desi poate tolera alti copii in jurul sau, si chiar poate fi bucuros de prezenta lor, 

nu interactioneaza efectiv cu copiii; 
 protesteaza in momentul in care i se cere ceva si se insista pentru primirea unui 

raspuns; 
 jocul ii este marcat de un caracter stereotip (foloseste obiectele sau jucariile 

mereu in acelasi fel, de exemplu: le inchide/deschide, bate cu obiectele in 
anumite locuri, le invarte etc ), ori nu este atras de jucarii ci mai degraba de sticle 
goale, sfori, pungi etc.; 

 nu foloseste obiectele in scopul lor uzual (le linge, le scutura, plimba sticle pe 
care le umple si le goleste etc); 

 prezinta tulburari senzoriale manifestate uneori prin nevoia de a atinge orice, de 
a linge, de a pipai, iar alte ori prin refuzul de a intra in contact cu anumite texturi, 
de a gusta anumite alimente etc; 

 poate avea comportamente stereotipe: insira si aliniaza obiecte, se invarte ori 
flutura mainile sau obiecte mici etc.. 

 poate prezenta probleme de alimentatie, si probleme ale somnului; 
 nu doreste sau nu poate sa foloseasca cuvinte cu sens de comunicare; 
 merge pe varfuri, ori are miscari bizare are mainilor si ale corpului; 
 ecolalizeaza (repeta la nesfarsit sunete, cuvinte, reclame tv etc). 
 Copilul cu autism introdus intr-un program de terapie intensiv inaintea varstei de 

3 ani are sanse foarte mari sa recupereze intarzierile in dezvoltare si sa isi 
formeze abilitati si comportamente adecvate social. Terapia care si-a dovedit 
eficacitatea in recuperarea copiilor cu autism este terapia comportamentala 
aplicata, ABA. 

 Cercetarile au aratat ca pana la 49% dintre copiii inclusi in programe de 
interventie timpurii si intensive (intre 15 si 40 de ore saptamanal) ajung sa fie 
independenti si sa faca progrese astfel incat comportamentele autiste sa devina 
putin sesizabile.  

 

Ce probleme ridica autismul la adult? 



Se diagnosticheaza in copilarie, simptomele afectiunii pot fi atenuate prin terapie si prin 

medicatie, dar afectiunea nu se vindeca. De aceea, chiar si persoanele care beneficiaza 

in copilarie de terapii specifice se confrunta cu situatii speciale in viata de adult. 

Problemele de comunicare si de socializare, precum si cele de perceptie a realitatii nu 

dispar, dar iau alte forme, mai putin evidente, insa la fel de dificil de gestionat. In 

adolescenta, majoritatatea persoaneleor cu autism au castigat deja abilitatile necesare 

pentru a se integra social, dar raman totusi cu un deficit in capacitatea de a relationa si 

de a-i intelege pe ceilalti. Transformarile pe care le implica adolescenta, inclusiv cele 

legate de sexualizare cresc riscul acestor tineri de a dezvolta tulburari depresive, 

anxietate si atacuri de panica. 

Exista profesii care ii atrag cu predilectie 

Unii adulti cu autism pot fi capabili sa aiba o profesie si o viata independenta. Gradul in 
care un adult cu autism poate duce o viata autonoma depinde de inteligenta si de 
abilitatea de a comunica. Aproximativ 33% sunt capabili sa aiba cel putin o 
independenta partiala. 
La celalalt capat al spectrului tulburarii autiste, adultii cu autism inalt functional au 
adeseori succes in profesia lor si pot trai independent, desi in mod tipic ei continua sa 
aiba unele dificultati in comunicarea cu ceilalti oameni. Aceste persoane au, de obicei, o 
inteligenta medie sau peste medie. Aproximativ 10% din persoanele cu autism au 
anumite forme de abilitati savante, talente deosebite, speciale, dar limitate, cum ar fi 
memoria foarte buna, calcularea datelor calendaristice, desenul sau talent muzical.  

 Nu gusta glumele 

Persoanele cu autism pot avea dificutati de relationare si fiindca nu inteleg rostul 
discutiilor “small-talk”. Ei percep comunicare ca pe un proces in care se face schimb de 
informatii utile, dar nu gasesc nicio placere in discutiile de tatonare si in cele de 
divertisment. Mai mult, ei nu ”gusta”  glumelele, nu au simtul umorului, nu percep 
limbajul cu dulblu sens si aluziile. Din aceste motiv, ei pot fi niste parteneri de discutii 
rigizi, cu care multe persoane nu s-ar simti confortabil. Persoanele cu autism sunt 
interesate doar de anumite subiecte dar acestea nu sunt intotdeuna agreate si de 
ceilati.  Prin urmare, chiar si atunci cand isi doresc socializarea, persoanele cu autism 
pot ajunge la un esec al comunicarii. 

Nu-i amuza jocurile de echipa 

Jocurile de echipa nu sunt punctul forte al persoanelor cu autism. Mai ales daca au o 
componenta sportiva. Acest lucru se explica prin faptul ca abilitatile fine de coordonare 
raman reduse pe tot parcursul vietii. De aceea, chiar si atunci cand este inclusa in jocuri 
de echipa, simtindu-si limitele fizice, o persoana cu autism nu va iesi in evident prin 



performante. In schimb, in jocurile unu la unu, cum este de exemplu sahul, sau alte 
jocuri care implica scheme si principii strategice, persoanele cu autism pot atinge 
rezultate remarcabile. 

 Obsesiile, o lama cu doua taisuri 

Persoanele cu autism pot dezvolta fixatii pentru anumite lucruri. Acestea le ocupa 
majoritatea timpului liber si le pot limita si mai mult sociabilitatea dar, pe de alta parte, 
pot deveni salvatoare pentru cariera lor. De exemplu, pasiunea pentru matematica, 
cifre, mecanica, informatica, ajunge la aceste persoane pana dincolo de aspectele 
comune. De aceea, persoanele cu autism ajung sa fie foarte bine informate si 
competente in respectivele arii de interes. 

Un adult care sufera de o tulburare din spectrul autismului poate avea o viata 
normala, realizata inclusiv din punct de vedere profesional? 

In prezent, multe persoane cu autism, care nu au beneficiat de o terapie intensiva in 

prima parte a copilariei, nu sunt pregatite sa intre in campul muncii, neasistate. 

Interventia timpurie ar fi schimbat traiectoria acestor adulti. 

Probabil multe dintre persoanele nediagnosticate din spectrul autist duc o viata relativ 

normala, intampinand anumite dificultati in ariile descrise mai sus. 
 

E ceva ce tradeaza aceasta tulburare in cazul adultilor? 

 

La adultii cu autism un semn ar fi faptul ca le vine greu sa sustina si sa dezvolte 

relatii stranse de prietenie cu alte persoane. Limitarile lingvistice, dificultatile de a 

asculta activ, comportamentul atipic pot influenta retragerea sociala si orientarea mai 

mult spre sine decat spre ceilalti. 

De asemenea, aceste persoane intampina extrem de mari dificultati in relatiile de iubire, 

avand o scazuta capacitate de comunicare nonverbala. Adultii cu autism intampina 

dificultati in a descifra limbajul nonverbal. Contactul vizual, expresiile faciale, anumite 

gesturi sunt deficitare. 

Prezinta dificultati de procesare senzoriala. Interactiunea si socializarea presupun 

acumulare de noi informatii, mirosuri, sunete, imagini, gusturi noi. Toate aceste detalii 

senzoriale sunt greu de procesat in mod adecvat de catre adultii cu autism. Aceste 

persoane empatizeaza greu cu altii, ceea ce face dificila colaborarea si interactiunea. A 

privi din perspective diferite o anumita situatie de viata este dificil pentru ei. 



Intampina dificulati in identificarea propriilor nevoi si exprimarea lor verbala. 

Interesele acestor persoane sunt limitate, cunoscand extrem de multe intr-un singur 

domeniu de activitate (cum ar fi: aeronautica, istorie, inginerie etc.), dar fiind complet 

lipsiti de interes sau incapabili sa isi focuseze atentia catre alte subiecte de interes 

comun. 

Prezinta un comportament repetitiv in viata de zi cu zi, fiind foarte predictibili in rutina 

zilnica, ceea ce ii impiedica sa interactioneze social. De asemenea, prezinta o rigiditate 

exagerata la schimbare, un egocentrism exagerat si o incapacitate de “a da” si “a 

primi”. 

Adultii cu autism prezinta anumite abilitati exceptionale (matematica, muzica) si o 

memorie extrordinara, dar pot suferi in egala masura de anxietate, tulburari de somn si 

depresie. 

. 

Un astfel de om poate avea o viata de familie armonioasa? Cum va fi relatia sa cu 

sotul/sotia si copiii? 

 

Persoanele cu autism pot avea relatii sexuale functionale. Este adevarat ca nu toate 

persoanele cu autism se vor casatori, cum nu toate persoanele cu autism pot avea un 

loc de munca. 

Unele dintre ele pot avea o viata de familie si copii, cei din familie fiind neurotipici 

(normali) sau facand parte din acelasi spectru autist. 

Pentru a avea o relatie de succes este necesar sa te iubesti si sa te respecti in egala 

masura. Intelegerea de sine si reflectarea interioara sunt dificile pentru persoanele cu 

autism. Manifestarile de iubire pot fi stangace de cele mai multe ori, iar imbratisarile 

stranse pot fi resimtite de persoana cu autism ca fiind inconfortabile. 

Naivitatea persoanei cu autism si dificultatea de a anticipa dorintele celorlalti, de a 

intelege anumite emotii, gesturi si de a intelege ce se ascunde in spatele unei intentii 

incurca mult buna functionare a relatiei de iubire. 
 

 In tara noastra, nu exista niciun studiu cunoscut legat de prevalenta acestei 

tulburari in randul adultilor. Diagnosticul de autism disparea (in cazul in care era pus) 

pana acum cativa ani, dupa varsta de 18 ani, fiind inlocuit cu schizofrenie sau retard 

mental. 

Desi persoanele cu autism intampina dificultati comune, acestea sunt afectate in 

combinatii si grade diferite, din cauza diferitelor manifestari simptomatologice. 



 

Cu siguranta exista in tara noastra mii de adulti nediagnosticati cu autism si care 

nu au acces la servicii potrivite pentru nevoile lor speciale. Din pacate, insa, in tara 

noastra nu exista screening pentru adultii din spectrul autist. Si poate ca multi dintre 

adultii Romaniei isi pun intrebarea daca sufera de o tulburare din spectrul autist. 
 

Diferiți, nu inferiori! Persoanele cu tulburări de spectru autist nu sunt versiuni 
ratate ale persoanelor „normale“. 

Oamenii cu tulburări din spectrul autist fac parte din structura comunității umane de 
foarte multă vreme 

A vorbi despre autism ca despre o dizabilitate comună, care necesită sprijin pe tot 
parcursul vieții este foarte diferit de modurile în care acest subiect este de obicei 
discutat. De obicei, autismul este privit ca ceva nou sub soare și foarte de temut, o 
aberație istorică, tulburarea unică a lumii noastre moderne, în mod unic tulburată. Steve 
Silberman (2016), arată că oamenii cu tulburări de spectru autist au fost o parte din 
structura comunității umane de foarte multă vreme, ascunși în spatele altor etichete, 
cum ar fi „leziuni minime ale creierului“ sau „schizofrenie infantilă.“ În aceleași timp, 
aceștia au fost literalmente ascunși departe de ochii publicului, în instituții de sănătate 
mentală, blocați în spatele zidurilor de rușine, stigmatizare și secret.  

Societatea noastră evoluează de la a vedea persoanele cu autism doar ca liste de 
verificare a deficitelor și a disfuncțiilor – privite exclusiv prin prisma patologiei, numai în 
lumina lucrurilor pe care nu le pot face sau în fața cărora întâmpină dificultăți– la 
înțelegerea autismului ca o altă modalitate de a fi uman, cu propriile sale puteri 
specifice și atribute pozitive dar și cu provocări profunde. 

Respectul neurodiversității, abordare susținută de către activiștii pentru drepturile 
persoanelor cu dizabilități, este o abordare ce poate fi foarte ușor greșit înțeleasă ca 
neluând în serios provocările zilnice pe care persoanele cu tulburări din spectrul autist și 
familiile acestora le au de înfruntat în fiecare zi, cu atât mai mult într-o societate în care 
provocarea de a construi sisteme de sprijin pentru persoanele care gândesc diferit este 
abia tatonată. 

 

Persoane cu probleme de sănătate mentală  

 



A. Dizabilitatea intelectuală sau retardul mintal 

 

Caracteristici comune a dizabilităților intelectuale: 

 Există multe semne a dizabilității intelectuale, de exemplu: 

 Probleme de vorbire; 

 Greutăți de memorizare; 

 Probleme în înțelegerea regulilor sociale; 

 Neconștientizarea consecințelor acțiunilor proprii; 

 Greutăți în rezolvarea anumitor probleme; 

 Probleme de gândire logică; 

 Aproximativ 87% a persoanelor cu dizabilitate intelectuală se manifestă numai în 
a fi mai lent în însușirea unor noi informații sau aptitudini. La vârsta copilăriei aceste 
deficiențe pot fi mai puțin evidente. De multe ori dizabilitatea nici nu este descoperită 
până la vârsta școlarizării. Ajunși la vârstă adultă, majoritatea acestor oameni sunt 
capabili de a duce o viață independentă. 

 Restul de 13% al persoanelor cu dizabilitate intelectuală au un QI sub 50. Aceste 
persoane vor avea dificultăți în familie, la școală și în comunitate și evident vor avea 
nevoie de un suport mai sporit, în majoritatea cazurilor pe parcursul întregii vieți. 

  

 

Despre dizabilitatea intelectuală: dizabilitatea intelectuală nu este o boală psihică sau 
mintală! 

 Conform dicționarelor, dizabilitatea intelectuală este un termen utilizat pentru a 

defini starea unei persoane care are anumite limitări la nivelul funcţionării mintale şi al 

abilităţilor de comunicare, sociale şi de autoservire. Aceasta este o stare permanentă, 

prezentă de la naştere, sau care se dezvoltă înaintea vârstei de 18 ani. Așadar, când 

vorbim / scriem despre dizabilitatea intelectuală este incorect să folosim termenul de 

boală sau afecţiune.  

 

 

Dizabilitatea intelectuală este o stare sau o condiţie.  

 Ea nu este o maladie contagioasă, deci nu poate fi contractată. Dizabilitatea 

intelectuală se caracterizează prin afectarea facultăţilor de inteligenţă la nivel global: 



capacităţile cognitive, de comunicare, motorii şi sociale. Ea poate fi acompaniată de 

anumite restricţii în funcţionarea adaptativă în următoarele domenii: 

 comunicare,  

 viaţă de familie,  

 autoîngrijire,  

 aptitudini sociale / interpersonale,  

 uz de resursele comunităţii, autoconducere,  

 aptitudini şcolare funcţionale,  

 ocupaţie, timp liber,  

 sănătate şi  

 securitate.  

 

 Totodată, este important de reținut că, persoanele cu dizabilități intelectuale, se 

dezvoltă ca și celelalte persoane, doar că au nevoie de o perioadă mai îndelungată de 

timp pentru a însuși anumite deprinderi și abilități. Astfel, ele necesită mai mult timp 

pentru a învăța să vorbească, să meargă, să obțină anumite abilități de autonomie, cum 

ar fi îmbrăcatul, dezbrăcatul, mâncatul etc. De asemenea, ele necesită un suport mai 

mare atunci cînd se duc la grădiniță sau la școală, pentru a înțelege mai bine materia și 

a asimila cele studiate.  

 

Activităţile zilnice ale persoanelor cu dizabilităţi intelectuale nu diferă de ale 

celorlalte persoane. 

 

 Ele pot include comunicarea şi relaţionarea cu alte persoane, locuirea într-un domiciliu, 

grija de sine, luarea deciziilor, petrecerea timpului liber, participarea la activităţile 

sociale, urmarea unei şcoli obişnuite sau obţinerea unui serviciu. Totuşi, unele 

persoane cu dizabilităţi intelectuale pot să nu conștientizeze anumite pericole și riscuri 

cu care se pot confrunta în viața de zi cu zi și care le pot afecta siguranța personală. 

Din aceste considerente, uneori persoanele cu dizabilități intelectuale pot avea nevoie 

de un anumit suport și de supraveghere. 

 

Dizabilitate intelectuală vs retard mintal  

 

Deseori persoanele cu dizabilități intelectuale sînt numite drept persoane cu retard 

mintal. Utilizarea termenului de retard mintal este discriminatorie și condamnă 

persoanele la mai multă suferinţă şi izolare, decît reuşeşte să o facă disfuncţia în sine. 



Din cauza acestei stigmatizări, medicii au înlocuit acest concept cu sintagma 

„dizabilitate intelectuală”. 

 

 Modele de abordare ale dizabilităţii  

Există cîteva modele de abordare ale dizabilităţii: social, medical și caritabil. 

 

 Modelul social, pe care pune accentul acest ghid, se referă la modul în care oamenii 

cu dizabilităţi sînt trataţi de către societate. Conform acestui model, dizabilitatea este o 

condiție de limitare a oportunităţilor de a lua parte la viaţa activă în comunitate, de la 

egal la egal şi se datorează unor bariere fizice sau sociale. Modelul social propune 

înlăturarea barierelor, prin schimbarea societăţii. Astfel, dizabilitatea nu mai e o 

problemă individuală, ci devine un fapt social condiţionat de politică, practici, atitudini şi 

mediul înconjurător. Ea survine în urma discriminărilor instituţionale.  

De exemplu, persoanele cu dizabilitate intelectuală nu îşi pot exercita dreptul la 

educaţie.  

 

Modelul medical defineşte dizabilitatea ca o problemă medicală, ce necesită tratament 

medicamentos. Dizabilitatea este concepută ca o problemă individuală, iar oamenii cu 

asemenea probleme nu sînt acceptaţi în societate decît după ce au fost cît de cît 

„reparaţi”.O astfel de atitudine e incorectă, pentru că persoanele cu dizabilităţi sînt la fel 

ca ceilalţi, iar starea lor de sănătate nu poate fi un argument pentru excluderea lor 

socială. 

 

 Modelul caritabil. În conformitate cu acest model, oamenii cu dizabilităţi sînt 

neputincioşi şi au nevoie de ajutor şi grijă permanentă. Modelul caritabil presupune că 

oamenii trebuie să simtă milă pentru persoanele cu dizabilităţi, în loc să-şi depăşească 

frica sau disconfortul faţă de ele. Însă aceste persoane nu au nevoie de caritate. Ele 

sînt egale cu ceilalţi şi trebuie tratate ca atare. Statul trebuie să asigure drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi intelectuale la trai în comunitate, familie, educație, sănătate, 

muncă.  

 

Diferenţele dintre dizabilitatea intelectuală şi bolile mintale  

 

Dizabilitatea intelectuală se deosebește radical de bolile mintale, fapt pe care vom 

încerca în continuare să-l argumentăm.  



Dizabilitatea intelectuală este o stare caracterizată prin dificultăţi de învăţare şi 

înţelegere, cauzată de o dezvoltare incompletă a inteligenţei. Această stare este 

permanentă și nu poate fi ameliorată cu ajutorul medicamentelor.  

Dizabilitatea intelectuală poate fi determinată de factori genetici sau de mediu, însă nu 

de factori psihologici sau sociali.  

Medicii au identificat mai multe cauze ale dizabilităţii intelectuale, care țin atît de 

problemele genetice, cît și de problemele ce pot apărea în timpul sarcinii sau nașterii  

(vezi tabelul de mai jos). 

 

 Cauzele dizabilității intelectuale  

Cauze genetice:  

• gene modificate moştenite de la părinţi;  

• erori genetice accidentale apărute în procesul de combinare a genelor în timpul 

fecundării;  

• alte cauze aleatorii.  

• dezvoltarea necorespunzătoare a fătului în perioada sarcinii.  

Exemplu: existenţa unei probleme la nivel de diviziune celulară; 13 Un exemplu clasic 

de anomalie genetică este Sindromul Down sau Trisomia 21.  

 

Probleme în timpul sarcinii  

• consumarea băuturilor alcoolice, a drogurilor sau contactarea unei boli contagioase de 

către mamă în timpul sarcinii. 

• dezvoltarea necorespunzătoare a fătului în perioada sarcinii.  

Exemplu: existenţa unei probleme la nivel de diviziune celulară; 

 

Probleme la naştere  

• probleme în perioada de travaliu sau de naştere, cum ar fi oxigenarea deficitară. 

 

Probleme de sănătate.  

• tusea convulsivă, sifilisul, sau meningita tratată necorespunzător;  

• stări extreme de malnutriţie;  

• îngrijire medicală şi afectivă deficitară; 

 • expunerea la anumite substanţe toxice, precum mercurul sau plumbul.  

 

Persoanele cu dizabilităţi intelectuale pot deveni independente! 

 



Deși persoanele cu dizabilități intelectuale întîmpină anumite dificultăți de învățare, ele 

pot avea un anumit grad de independenţă sau chiar pot deveni independente pe deplin. 

Acest lucru depinde de diverşi factori, cum ar fi: educaţia, motivaţia, caracteristicile 

personalităţii, oportunităţile sociale şi profesionale, precum şi condiţiile medicale. 

Educaţia şi terapia ce facilitează şi sprijină dezvoltarea pot îmbunătăţi într-o mare 

măsură abilităţile şi independenţa lor. Identificarea şi intervenţia timpurie a dizabilității 

intelectuale sînt importante pentru a promova recunoaşterea şi dezvoltarea optimă a 

capacităţilor şi autodeterminării persoanelor. Accesul la educaţia incluzivă, instruirea 

vocaţională, oportunităţile de lucru şi serviciile comunitare asigură competenţele şi 

posibilităţile unui trai firesc în cadrul comunităţii. Între 1% şi 3% din populaţie are o 

dizabilitate intelectuală. 

 

 

 

B.  Boala mintală  

Boala mintală este o disfuncţie care afectează sentimentul şi comportamentul 

persoanei; aceasta necesită îngrijire medicală şi psihoterapeutică.  

Ea poate fi vindecată sau ţinută sub control cu ajutorul medicamentelor sau a altor 

sisteme de suport, fiind, de regulă, periodică.  

O persoană cu probleme de sănătate mintală are nevoie de intervenţii de natură 

medicală pentru o perioadă scurtă de timp şi de suport pentru o perioadă mai 

îndelungată.  

Ea poate trăi independent, dacă problema ei mintală este ţinută sub control. Deşi puţine 

boli mintale pot fi prevenite, totuşi majoritatea lor pot fi tratate medical şi vindecate. 

 

 Cauzele bolilor mintale sînt complexe, fiind influenţate de: 

 factori sociali sau psihologici,  

de factori genetici (ereditari),  

experienţe stresante de viaţă (lipsuri, pierderea locului de muncă etc.),  

boli fizice,  

dificultăţi în mediul familial,  

dificultăţi de adaptare etc. 

 

 Acestea implică stări de depresie, anxietate şi confuzie.  

Multe funcţii ale vieţii sînt perturbate: simţul, gîndirea, emoţiile, motivaţia, voinţa şi 

altele. 



  

Atenţie! Nu confunda bolile mintale cu dizabilitatea intelectuală!  

Cele mai frecvente boli mintale sînt: depresia, schizofrenia şi tulburările de anxietate. 

 

 Depresia. Caracteristicile ei sînt: tristeţea care persistă pe perioade îndelungate, 

energia scăzută, lipsa de interes, tulburări de apetit şi somn, sentimente de vinovăţie şi 

disperare. Ea necesită tratament, întrucît are anumite implicaţii asupra minţii 

pacientului.  

Schizofrenia. Caracteristicile ei sînt: halucinaţiile, delirul, comportamentul şi gîndirea 

dezorganizată. Ea afectează limbajul, percepţia şi declanşează stări psihotice. Această 

afecţiune necesită tratament pe toată durata vieţii. Tratamentul medicamentos poate 

ameliora simptomele ei, iar pacientul poate să aibă o viaţă independentă. 

 Tulburările de anxietate. Acestea se caracterizează prin: nelinişte, tensiune, tulburări 

de respiraţie. Persoanele cu asemenea dereglări necesită un tratament diversificat şi 

combinat – medicamente plus şedinţe de psihoterapie, inclusiv terapie de familie etc. 

Persoanele cu probleme de sănătate mintală adesea nu fac faţă presiunilor vieţii 

cotidiene şi îşi pot pierde beneficiile, sînt decăzute din drepturile părinteşti sau sînt 

lipsite de drepturile lor fundamintale. 

 

Statisticile confirmă că 25% din populație dezvoltă tulburări mintale sau de 

comportament la un moment dat în viaţă. 

 Așadar, în rezultatul celor expuse mai sus putem conchide că între boala mintală și 

dizabilitatea intelectuală există diferențe considerabile . 

 

 

Dizabilitatea intelectuală versus boala mintală 

 

Dizabilitate intelectuală  Boală mintală 

este o condiţie care durează întreaga viaţă  
 

este o disfuncţie care afectează 
sentimentele şi comportamentul 

nu se vindecă se vindecă 

apare de obicei înainte de vîrsta de 18 ani poate apărea la orice etapă a vieţii 

afectează coeficientul general de 
inteligenţă 

nu afectează nivelul intelectual, în afară de 
cazul în care este însoţită de o dizabilitate 

întîmpină dificultăți de învățare și 

înțelegere și are nevoie de suport pentru a 

le depăși 

este menţinut un nivel bun de autonomie şi 

de funcţionare în societate 



 

 Dar cea mai mare diferență constă în faptul că, dacă boala mintală poate fi vindecată 

(tratată medicamentos), dizabilitatea intelectuală este o stare caracterizată prin 

dificultăţi de învăţare şi înţelegere şi durează o viaţă  

 
Caracteristici commune al dizabilității intelectuale: 

Poate să aibă: 

 probleme de vorbire 

 probleme de memorie 

 nu înțeleg cum funcționeaz lucrurile  

 au probleme cu înțelegerea normelor sociale 

 au dificultăți în a vedea consecințele acțiunilor proprii 

 au dificultăți în rezolvarea unor probleme și/sau 

 au dificlultăți în a gândii logic 

 

Nevoi comune.  

Avînd probleme comune, persoanele cu dizabilităţi intelectuale şi cele cu boli mintale au 

şi nevoi comune. Astfel, ele au nevoie de următoarele:  

• respect; 

 • cunoaşterea şi înţelegerea situaţiei lor;  

• solidaritate din partea societăţii;  

• oferirea serviciilor sociale, medicale, educaționale de calitate în corespundere cu 

nevoile lor incluziune socială; 
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Orientări europene comune asupra tranziţiei 



 

 

de la îngrijirea instituţională către cea din 

cadrul comunităţii 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• La sfârșitul sesiunii, participanții vor cunoaște: 

  Conținutul și importanța documentului ”Orientări europene comune asupra 

tranziţiei de la îngrijirea instituţională către cea din cadrul comunităţii ” 

 Conținutul și importanța documentului ”Instrumentar de utilizare a fondurilor 

Uniunii Europene pentru tranziţia de la îngrijirea instituţională către serviciile din 

cadrul comunităţii” 

 Viziune de bază privind trecerea de la îngrijirea instituțională la cea din cadrul 

comunității 



 

 

 

Orientări europene comune asupra tranziţiei 

de la îngrijirea instituţională către cea din cadrul 

comunităţii  

Cuprins 

Cuvânt înainte    

Mulţumiri    

Sumar executiv   

I. Prefaţă   - Scopul şi domeniul de aplicare ale orientărilor 

II. Introducere    

III. Definirea termenilor-cheie   

IV. Tranziţia de la îngrijirea instituţională către serviciile din cadrul comunităţii     

Capitolul 1: Prezetarea argumentelor ce sprijină necesitatea dezvoltării unor  alternative la 

instituţii în cadrul comunităţii   

Capitolul 2: Evaluarea situaţiei    

Capitolul 3: Dezoltarea unei strategii şi a unui plan de acţiune    

Capitolul 4: Stabilirea unei baze legale pentru serviciile din cadrul comunităţii   

Capitolul 5: Dezvoltarea unei serii de servicii în cadrul comunităţii    

Capitolul 6: Alocarea resurselor financiare, materiale şi umane    

Capitolul 7: Dezvoltarea planurilor individuale 

Capitolul 8: Sprijinul acordat indivizilor şi comunităţilor în perioada de tranziţie    

Capitolul 9: Definirea, monitorizarea şi evaluarea calităţii serviciilor   

Capitolul 10: Dezvoltarea forţei de muncă  



 

 

V.  Întrebări frecvente (FAQs)    

Lista casetelor, tabelelor şi graficelor   

Date de contact 

Scopul acestui instrumentar  

Capitolul 1: Principiile de bază şi contextul legal 

Capitolul 2: Programarea 

Capitolul 3: Implementarea  

Capitolul 4: Monitorizarea şi evaluarea 

Anexa 1: Exemplu de susţinere a procesului de dezinstituţionalizare cu ajutorul fondurilor 

structurale 

Anexa 2: Selecţie de rapoarte privind instituţionalizarea copiilor şi adulţilor în ţările ce 

accesează fonduri structurale şi IPA 

 



 

 

 

Orientări europene comune asupra tranziţiei 

de la îngrijirea instituţională către cea din 

cadrul comunităţii  

Mai mult de un milion de copii şi adulţi trăiesc în instituţii pe întregul continent european. 

 Odinioară, instituţiile erau considerate ca fiind cea mai bună modalitate de a avea grijă de 

copiii vulnerabili, de copiii din grupele de risc şi de adulţii care necesitau diverse tipuri de 

sprijin.  

 Cu toate acestea, dovezile atestă faptul că îngrijirea instituţională duce în mod inevitabil la 

rezultate mai slabe în ceea ce priveşte calitatea vieţii, comparativ cu serviciile de calitate din 

cadrul comunităţii, echivalând adesea cu o viaţă întreagă de excludere din societate şi de 

segregare. 

 

Ce este o „instituţie”?  

Orientările definesc instituţia drept orice formă de îngrijire de tip rezidenţial în cadrul căreia:  

•  rezidenţii sunt izolaţi de restul comunităţii şi/sau obligaţi să trăiască laolaltă;  

•  rezidenţii nu dispun de suficient control asupra propriilor vieţi şi asupra deciziilor care îi 

afectează; şi  

•  există tendinţa de a se acorda prioritate cerinţelor organizaţiei, în detrimentul nevoilor 

individuale ale rezidenţilor.  

 

 

 

 



 

 

Zece sfaturi pentru a realiza integrarea în comunitate   

1. Asiguraţi-vă că  factori importanţii pentru integrarea în comunitate sunt implicaţi în 

înfăptuirea schimbării.  

2. Planificarea trebuie să pornească de la nevoile şi preferinţele oamenilor.  

3. Respectaţi experienţa şi rolul familiilor.  

4. Creaţi un cămin real şi sprijin personalizat pentru fiecare individ.   

5. Concentraţi-vă asupra obţinerii unor servicii de calitate şi asiguraţi-vă că oamenii îşi pot 

duce viaţa independent şi în condiţii de siguranţă. 

6. Recrutaţi şi instruiţi personal special calificat.  

7. Angajaţi un parteneriat vast pentru înfăptuirea schimbării.  

8. Stabiliţi un plan şi un calendar pentru crearea serviciilor comunitare necesare astfel încât 

toate instituţiile să devină inutile.  

9. Investiţi în comunicarea eficientă a acestor aspecte către toţi cei afectaţi, inclusiv către 

comunităţile în mijlocul cărora se vor muta oamenii.  

10. Sprijiniţi fiecare persoană în tranziţia către viaţa din cadrul comunităţii.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capitolul 1: Prezentarea argumentelor ce 

sprijină necesitatea dezvoltării unor 

alternative la instituţii în cadrul comunităţii   

  

Acest capitol oferă o prezentare generală a ideilor ce sprijină tranziţia de la îngrijirea 

instituţională către serviciile în cadrul comunităţii la nivel european şi internaţional. Capitolul 

tratează drepturile omului şi valori umane, angajamente politice şi dovezi ştiinţifice şi 

economice.  

Scopul acestui capitol este de a oferi guvernelor dovezi în sprijinul dezinstituţionalizării6 şi de a 

demonstra modul în care aceasta poate fi benefică nu doar pentru persoanele implicate, ci şi 

pentru societate în ansamblul său.  

Guvernele şi alte părţi interesate pot porni de la aceste probe pentru a-şi construi argumentaţia 

în sprijinul tranziţiei, adaptînd-o contextului naţional valabil în fiecare caz. Astfel, acestea vor fi 

capabile să-şi însuşească în mod colectiv responsabilitatea dirijării procesului.  

Componente esenţiale:  

 Prevalenţa îngrijirii instituţionale în Europa  

 Angajamente politice în slujba dezvoltării alternativelor în cadrul comunităţii pentru a 

înlocui îngrijirea instituţională  

 Încălcarea drepturilor omului în îngrijirea instituţională  

 Efectele nocive ale instituţionalizării  

 Utilizarea resurselor în sistemele bazate pe comunitate  

 

 

 



 

 

Capitolul 2: Evaluarea situaţiei   

  

O evaluare a situaţiei este esenţială pentru dezvoltarea unei strategii de dezinstituţionalizare şi 

a unui plan de acţiune complete, care vor corespunde unor nevoi şi probleme reale şi vor utiliza 

în mod eficient resursele disponibile.  

Acest capitol explică motivul pentru care ar trebui să fie examinate, de asemenea, şi piedicile 

din calea accesării serviciilor comunitare convenţionale atunci când obiectivul este garantarea 

incluziunii totale în societate a copiilor, a persoanelor cu dizabilităţi, a persoanelor cu probleme 

de sănătate mentală şi a persoanelor cu vârste înaintate.  

Componente esenţiale:  

• Analiza sistemului  

• Evaluarea resurselor  

• Informaţii asupra serviciilor existente în cadrul comunităţii  

 

Capitolul 3: Dezvoltarea unei strategii şi a unui 

plan de acţiune  

Dezvoltarea unei strategii şi a unui plan de acţiune în vederea dezinstituţionalizării şi stimulării 

serviciilor în cadrul comunităţii trebuie să se bazeze pe analiza situaţională. Acest capitol 

ilustrează modul în care strategia şi planul pot facilita o reformă coordonată, sistemică, 

desfăşurată atât la nivel local, cât şi naţional.   

Componente esenţiale:  

 • Implicarea participanţilor în cadrul procesului  

• Dezvoltarea unei strategii  

• Dezvoltarea unui plan de acţiune.  



 

 

  

Capitolul 4: Stabilirea unei baze legale pentru 

serviciile din cadrul comunităţii  

  

Odată ce a fost luată decizia de a înlocui instituţiile prin alternative disponibile în cadrul familiei 

şi comunităţii, este importantă construirea unei baze legislative pentru incluziunea în societate 

a tuturor grupelor de beneficiari.  

Pe durata desfăşurării acestui proces, este recomandată revizuirea legislaţiei în vigoare şi a 

politicilor existente.  

Trebuie să fie înlăturate toate obstacolele aflate în calea furnizării unor servicii şi a îngrijirii de 

înaltă calitate în cadrul familiei şi comunităţii, precum şi obstacolele din calea accesului la 

serviciile convenţionale sau din calea participării în cadrul societăţii şi implicării beneficiarilor. 

Aceste obstacole trebuie să fie înlocuite de o legislaţie şi de politici ce sprijină incluziunea în 

familie şi societate, precum şi implicarea în cadrul acestora.   

Componente esenţiale:  

 • Dreptul de a trăi în comunitate  

• Accesul la servicii şi facilităţi convenţionale  

• Capacitatea juridică şi tutela   

• Plasamentul involuntar şi tratamentul involuntar  

• Furnizarea serviciilor în cadrul comunităţii 

 

 

 

  



 

 

Capitolul 5: Dezvoltarea unei serii de servicii în 

cadrul comunităţii  

  

Capitolul 5 examinează diferite tipuri de servicii din cadrul comunităţii de care au nevoie diverse 

grupe de beneficiari.  În ceea ce priveşte copiii, se va sublinia necesitatea elaborării unor 

strategii de prevenire a separării de familie, de facilitare a reintegrării în familie şi de încurajare 

a dezvoltării unor opţiuni de îngrijire alternativă de calitate, centrate pe familie. În privinţa altor 

grupe de beneficiari, se va evidenţia importanţa serviciilor din cadrul comunităţii ce sprijină un 

mod de viaţă independent şi a unor soluţii locative care îi ajută pe beneficiari să-şi exercite 

opţiuni şi să aibă o mai mare capacitate de control asupra propriilor vieţi.    

Componente esenţiale:  

• Principii de dezvoltare şi prestare a serviciilor  

• Prevenirea instituţionalizării  

• Măsuri de strategie preventivă  

• Dezvoltarea serviciilor la nivel de comunitate   

• Soluţii locative  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capitolul 6:  Alocarea resurselor financiare, 

materiale şi umane  

  

Acest capitol analizează resursele – financiare, materiale şi umane – implicate în procesul de 

tranziţie de la îngrijirea instituţională către cea din cadrul comunităţii. Dată fiind complexitatea 

sa, acest proces trebuie să fie planificat, coordonat şi controlat cu atenţie. Pentru a garanta 

avansarea reformei, este extrem de important ca politicile să se bazeze pe angajamente de 

finanţare, ca planurile de dezinstituţionalizare să utilizeze toate resursele disponibile şi să fie 

identificate toate resursele suplimentare ce ar putea fi necesare.    

Componente esenţiale:  

 • Planificarea – interconexiunea dintre costuri, necesităţi şi rezultate   

• Consideraţii privitoare la forţa de muncă şi nevoia de personal competent  

• Finanţarea noilor servicii   

• Transformarea obstacolelor în oportunităţi   

Capitolul 7: Dezvoltarea planurilor individuale   

Scopul unui plan individual este asigurarea compatibilităţii dintre nevoile unei persoane, modul 

în care doreşte să-şi trăiască viaţa şi sprijinul pe care îl primeşte. Acest capitol examinează 

diferite elemente ale procesului de planificare şi evidenţiază importanţa asigurării unei 

participări semnificative a beneficiarilor şi (atunci când este cazul) a familiilor şi asistenţilor 

acestora în toate stadiile procesului de planificare.   

Componente esenţiale:  

 Implicarea beneficiarilor în luarea deciziitor privitoare la viitorul lor  

 Realizarea evaluărilor individuale  

 Dezvoltarea planurilor individuale de asistenţă şi sprijin   

 Dificultăţi în cadrul procesului de planificare  



 

 

  

Capitolul 8: Sprijinul acordat indivizilor şi 

comunităţilor în perioada de tranziţie  

  

Tranziţia către comunitate nu constă pur şi simplu în mutarea concretă a unor persoane din 

instituţii la noua lor locuinţă sau în plasament asistat. Pentru a evita reinstituţionalizarea şi 

pentru a asigura obţinerea celor mai bune rezultate pentru beneficiarii acestor servicii, tranziţia 

trebuie sa fie pregătită cu cea mai mare atenţie. Capitolul 8 prezintă idei privitoare la pregătirea 

şi facilitatea procesului de tranziţie. De asemenea, evidenţiază importanţa de a lucra cu 

persoanele ce acordă îngrijire şi comunităţile.   

Componente esenţiale:  

• Sprijinul acordat beneficiarilor acestor servicii în perioada de tranziţie  

• Sprijinul oferit celor ce acordă îngrijire  

• Lucrul în cadrul comunităţilor şi rezolvarea problemelor ridicate de rezistenţa faţă de tranziţie  

  

Capitolul 9: Definirea, monitorizarea şi 

evaluarea calităţii serviciilor  

  

Atât în timpul tranziţiei de la serviciile instituţionale către cele din cadrul comunităţii, cât şi 

odată ce acestea din urmă intră în funcţiune, este extrem de important ca practicile 

caracteristice instituţiilor să nu fie reproduse în cadrul comunităţii.  

Acest capitol stabileşte criteriile ce pot fi utilizate pentru a evalua calitatea serviciilor, 

evidenţiind necesitatea de a monitoriza şi de a evalua permanent serviciile şi prezentând 

modalităţi prin care beneficiarii serviciilor pot fi implicaţi în actul de evaluare a serviciilor.   

Componente esenţiale:  



 

 

• Importanţa definirii standardelor de calitate  

• Implementarea standardelor la diverse niveluri administrative  

• Definirea conţinutului standardelor de calitate   

• Dezvoltarea unor politici şi strategii de monitorizare şi evaluare  

• Examinarea şi evaluarea îngrijirii instituţionale  

   

Capitolul 10: Dezvoltarea forţei de muncă  

  

Există o conexiune puternică între personalul implicat şi dezvoltarea şi întreţinerea eficientă a 

unor servicii de calitate în cadrul comunităţii. Existenţa unui personal bine pregătit şi motivat în 

mijlocul comunităţii influenţează rapiditatea cu care noile servicii pot intra în funcţiune şi poate 

garanta faptul că practicile caracteristice instituţiilor nu vor fi reproduse în contextele din cadrul 

comunităţii. Acest capitol final expune un proces de dezvoltare a forţei de muncă pe care îl pot 

urma statele, pe măsură ce realizează tranziţia de la serviciile instituţionale către cele din cadrul 

comunităţii, pentru a susţine furnizarea unor servicii de calitate în cadrul comunităţii.   

Componente esenţiale:  

 • Planificarea – identificarea abilităţilor, rolurilor şi proceselor  

• Selectarea personalului  

• Instruirea şi reinstruirea  

• Valorile profesionale şi etica profesioniştilor din domeniul asistenţei sociale  

• Obstacolele din calea dezvoltării forţei de muncă   

   

 

 



 

 

 

Definirea termenilor cheie: 

• „Instituţie”  

• Instituţii destinate persoanelor cu probleme de sănătate mentală  

• Instituţii destinate copiilor  

• „Dezinstituţionalizare” 

• „Servicii în cadrul comunităţii”  

• „Prevenire”   

• „Îngrijirea alternativă”  

• „Viaţa independentă” 

• „Grupe de beneficiari” şi „familii” 

Cadrul legal şi cadrul de politică în Europa – p.36: 

• Uniunea Europeană 

• Consiliul Europei 

Cadrul legal şi cadrul de politică la nivel internaţional – p.43 

• ONU – Organizația Națiunilor Unite 

• OMS – Organizația Mondială a Sănătății 

Standarde ale drepturilor omului aplicabile persoanelor aflate sub îngrijire 

instituţională  

În raportul privind drepturile umane ale persoanelor din instituţii (2012), Oficiul Înaltului 

Comisar al ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) a evidenţiat faptul că aceste drepturi sunt 

standarde cu relevanţă specială în cazul copiilor, persoanelor cu dizabilităţi (inclusiv cele cu 

probleme de sănătate mentală) şi persoanelor în etate din medii de îngrijire formală. Acestea 

sunt rezumate în tabelul redat mai jos.  



 

 

Comisarul pentru drepturile omului (2012), The right of people with disabilities to live 

independently and be included in the community.[Dreptul persoanelor cu dizabilităţi de a trăi 

independent şi de a fi incluse în cadrul comunităţii] Strasbourg: Consiliul Europei 

Condiţii de trai  

Standardele relevante privitoare la drepturile omului care prevăd dreptul la un standard de 

viaţă adecvat includ Convenţia privind drepturile copilului (CDC), Orientările privind îngrijirea 

alternativă, Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (CDPD) şi Standardele 

CPT.    

Respect pentru autonomia personală, viaţa de familie şi statutul de cetăţean  

CDC,CDPD, Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Politice şi Civile (PIDPC), Pactul 

Internaţional cu privire la Drepturile Economice, Sociale şi Culturale (PIDESC), Convenţia 

Europeană privind Drepturile Omului (CEDO) etc. stipulează dreptul la o viaţă particulară şi de 

familie, libertatea gândirii, conştiinţei şi religiei, respect pentru opiniile copilului, dreptul de a 

lua parte la viaţa culturală, dreptul de a se căsători şi a întemeia o familie, dreptul de a lua 

parte la viaţa politică şi publică şi altele.       

Asigurarea serviciilor medicale  

PIDESC prevede dreptul persoanelor de a se „bucura de cel mai înalt standard al sănătăţii 

fizice şi mentale”, adăugând că „sănătatea este un drept uman fundamental şi indispensabil 

exercitării altor drepturi ale omului”.  

Deşi există standarde amănunţite pentru asigurarea serviciilor medicale în închisori, nu există 

standarde similare în privinţa îngrijirii instituţionale.        

Personalul  

Calitatea îngrijirii, sau, mai precis, cantitatea şi calitatea personalului, este discutată în 

standarde neobligatorii ale ONU şi ale Consiliului Europei privitoare la copiii plasaţi în îngrijire 

alternativă, persoanele din centrele de sănătate mentală şi persoanele în etate. Aceste 

standarde se referă la atitudinea personalului, la respectul pentru drepturile omului  şi la 

managementul, recrutarea şi instruirea personalului.    

Forţa de muncă  

Dreptul de a munci este prevăzut în PIDESC, CDPD şi Carta Socială Europeană. Principiile BM 

interzic utilizarea muncii forţate şi afirmă că „pacienţii” au dreptul de a fi remuneraţi, 



 

 

asemeni „nonpacienţilor”. De asemenea, principiile încurajează recursul la orientare 

profesională şi instruire, pentru a le permite pacienţilor să-şi asigure şi să-şi păstreze locul de 

muncă în cadrul comunităţii. 

Educaţia  

O serie de tratate privind drepturile omului, şi anume PIDESC, CDPD, CDC şi CEDO prevăd 

dreptul la educaţie. Orientările ONU afirmă: „copiii trebuie să aibă acces la educaţie formală, 

informală şi vocaţională conform drepturilor lor, pe cât posibil în cadrul instituţiilor educative 

din comunitatea locală”. 

Constrângerea şi izolarea  

Standardele privitoare la persoanele private de libertate şi cele care primesc îngrijire 

psihiatrică permit constrângerea şi izolarea indivizilor în anumite circumstanţe. Totuşi, 

acestea trebuie interpretate în lumina CDPD, care nu permite nicio formă de constrângere 

sau tratament administrat cu forţa. Orientările ONU oferă îndrumare cu privire la utilizarea 

constrângerii şi a alor modalităţi de a controla copiii. Standardele CPT recomandă ca izolarea 

şi constrângerea să fie utilizate doar în situaţii de urgenţă şi ca o „ultimă instanţă”, şi chiar 

atunci, numai cu anumite condiţii.  

Reclamaţii şi investigaţii  

Nevoia de a stabili moduri eficiente de a depune reclamaţii şi mecanisme de investigare a 

unor acuzaţii privitoare la încălcarea drepturilor omului este subliniată atât de instumentele 

europene, cât şi de cele internaţionale de protecţie a drepturilor omului, de pildă de CEDO. 

Dacă o persoană moare în circumstanţe care pot constitui o încălcare a Articolului  2 

(dreptul la viaţă) al CEDO, trebuie să aibă loc o investigaţie independentă, capabilă să ducă la 

identificarea şi pedepsirea celor responsabili.  

Perioada ulterioară îngrijirii  

CDPD şi Carta Socială Europeană (revizuită) stipulează drepturile celor care părăsesc îngrijirea 

formală, cum ar fi dreptul la sănătate, dreptul la securitate socială şi accesul la locuinţe, astfel 

încât să poată duce o viaţă independentă.  

 

 

 



 

 

1. ANALIZĂ SISTEMICĂ 

1.1 Analiza necesităţilor la nivel naţional pentru a dezvolta o strategie naţională sau 

regională şi unul sau mai multe planuri de acţiune; şi  

1.2 Analizanecesităţilor de la nivel local şi de analiza fezabilităţii, în scopul de a implementa 

diferite părţi ale strategiei sau ale planului/planurilor de acţiune.  

2. EVALUAREA RESURSELOR 

2.1 Evaluarea resurselor umane  

2.2 Evaluarea resurselor financiare 

3. Evaluarea resurselor materiale  

 

 INFORMAŢII DESPRE SERVICIILE EXISTENTE ÎN CADRUL COMUNITĂŢII 

Exemplu de informaţii despre serviciile existente în cadrul comunităţii   

- Tipul serviciului, de exemplu: centru de consiliere, centru de instruire, mediu de tip 

familial 

- Profilul beneficiarilor, de exemplu: copiii cu dificultăţi de învăţare cu vârste cuprinse 

între 3 şi 7 ani, persoane neputincioase sau în etate  

Localizarea şi accesibilitatea  

Exemplu de informaţii despre serviciile existente în cadrul comunităţii   

Capacitatea, adică numărul de persoane care pot fi găzduite (în cazul unui serviciu rezidenţial) sau 

deservite  

Resursele  

Tipul de proprietate, de exemplu, privată sau a statului  

Sursa de finanţare, de exemplu, finanţare a unui proiect temporar, finanţare de către stat) 

 



 

 

DEZVOLTAREA UNEI STRATEGII ŞI A UNUI 

PLAN DE ACŢIUNE 

1. PARTICIPANŢII ŞI PROIECTUL    

2. STRATEGIA  

• Valori şi principii  

• Măsurile preventive şi tranziţia către viaţa independentă în comunitate   

- măsuri ce încearcă să prevină instituţionalizarea şi necesitatea îngrijirii alternative 

- măsuri menite să readucă în cadrul comunităţii persoanele care se află în prezent sub îngrijire 

instituţională, sprijinind un stil de viaţă independent 

1. PARTICIPANŢII ŞI PROIECTUL    

2. STRATEGIA  

 Finanţarea 

 Incluziunea socială  

 Cadrul legal  

 Competenţa forţei de muncă  

 Competenţa protecţiei copilului şi a sistemelor de asistenţă socială   

 Sporirea gradului de sensibilizare 

 Moratoriile 

 Organizaţiile conduse de beneficiari  

 Taberele de învăţare şi proiectele-pilot  

3. DEZVOLTAREA UNUI PLAN DE ACŢIUNE  

Planificarea desfiinţării instituţiilor  



 

 

Pentru fiecare instituţie desemnată spre desfiinţare, trebuie, de asemenea, să fie dezvoltate 

următoarele planuri. Acestea vor facilita aplicarea planului naţional de acţiune la nivel local.   

! Planurile de dezinstituţionalizare sunt adeseori dezvoltate „în condiţii de ignoranţă maximă şi 

experienţă minimă”.  

 Planuri de pregătire/sprijinire şi tranziţie a beneficiarilor către traiul în comunitate, bazate 

pe necesităţile şi preferinţele lor individuale (capitolele 7 şi 8).  

• Planuri de dezvoltare a serviciilor din cadrul comunităţii, care iau în considerare necesităţile şi 

preferinţele beneficiarilor (capitolul 5).  

Planuri pentru  o nouă repartizare şi instruire a personalului, ţinând cont de preferinţele 

individuale şi de cerinţele noilor servicii (capitolele 10 şi 9).  

• Planul pentru utilizarea alternativă a terenurilor şi/sau clădirilor instituţiei (capitolul 6).  

• Fondurile şi sursele de finanţare (capitolul 6).  

• Pregătirea comunităţii locale – de exemplu, prin sporirea sensibilizării şi activităţi de educare 

(capitolul 8).   

4. PLASAMENTUL INVOLUNTAR ŞI TRATAMENTUL INVOLUNTAR 

5. PRESTAREA SERVICIILOR  ÎN CADRUL COMUNITĂŢII 

- Finanţarea serviciilor 

- Responsabilitate la nivel local pentru populaţia din zona 

- Susţinerea prestării serviciilor de către ONG-uri 

- Reglementări privitoare la sănătate şi siguranţă 

 

 

 



 

 

DEZVOLTAREA UNEI SERII DE SERVICII ÎN 

CADRUL COMUNITĂŢII 

1. PRINCIPII  

- Participarea deplină în cadrul comunităţii  

- Alegeri şi control  

- Sprijinul centrat pe persoană şi centrat pe copil  

- Continuitatea prestării serviciilor  

- Distincţia dintre domiciliu şi serviciile de sprijin   

- Campusurile dispersate /complexurile de locuinţe 

2. PREVENIREA INSTITUŢIONALIZĂRII  

- Necesitatea prevenirii şi importanţa familiei  

- Abuzul/neglijarea în familie  

- Persoanele în etate 

3. MĂSURI INCLUSE ÎN STRATEGIA DE PREVENIRE 

- Accesul universal 

- Reforme la nivelul sistemelor implicate 

- Serviciile din cadrul comunităţii 

- Suplimentarea veniturilor 

- Activităţi de sensibilizare a populaţiei  

4. DEZVOLTAREA SERVICIILOR ÎN CADRUL COMUNITĂŢII 

- Importanţa integrării  

- Integrarea serviciilor 



 

 

- Exemple de servicii în cadrul comunităţii:   

Exemple de servicii în cadrul comunităţii: Asistenţa personală, Adaptarea locuinţelor, 

Dispozitivele tehnice ajutătoare şi tehnologiile de asistenţă, Intervenţia în situaţii de criză şi 

serviciile de urgenţă, Centre respiro, Suport şi consiliere cu voluntari, Serviciile de ajutor şi de 

îngrijire la domiciliu, Promovarea intereselor la nivel individual. 

Exemple de servicii în cadrul comunităţii: Soluţii ce permit copiilor să frecventeze creşe, 

grădiniţe sau şcoli generale, Îngrijirea în afara mediului şcolar şi activităţile ce au loc după ore, 

Consultanţă privind ocuparea unui loc de muncă, Centre de îngrijire pe timpul zilei pentru adulţi 

şi persoane în etate, Servicii de livrare a meselor la domiciliu, Îngrijire sanitară la domiciliu.  

5. MEDIUL DE VIAŢĂ 

- Locuinţele accesibile 

- Asistenţa la domiciliu 

- Opţiuni alternative pentru copii în cadrul familiei 

- Îngrijirea de către persoanele apropiate  

- Asistenţa parentală (de urgenţă, pe termen lung, specializată, de retrimitere sub 

custodie, de degrevare) 

- Adopţia  

- Locuinţele protejate  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALOCAREA RESURSELOR FINANCIARE, 

MATERIALE ŞI UMANE  

1. ETAPA PLANIFICĂRII  

- Comparaţie dintre costul îngrijirii instituţionale şi cel al serviciilor din cadrul comunităţii  

- Structura prestării serviciilor 

- Modalităţile de finanţare 

- Căile de finanţare 

- Cheltuielile iniţiale şi cheltuielile duble de funcţionare 

2. CONSIDERAŢII PRIVITOARE LA FORŢA DE MUNCĂ 

- Păstrarea personalului competent  

- Îngrijirea informală 

3. FINANŢAREA NOILOR SERVICII 

- Izolarea fondurilor  

- Riscuri: „paradoxul finanţării” 

- Finanţarea centralizată sau delegată 

- Îngrijirea „condusă de consumator” 

- Sursele multiple de finanţare 

4. TRANSFORMAREA OBSTACOLELOR ÎN OPORTUNITĂŢI 

- Efectul asupra economiei locale  

- Utilizarea clădirilor existente 

 



 

 

 

DEZVOLTAREA PLANURILOR INDIVIDUALE 

1. IMPLICAREA BENEFICIARILOR (copii, familiile din care provin, adulții) 

2. EVALUAREA INDIVIDUALĂ  

- Cadrul şi metodologia  

- Autoevaluarea 

- Pregătirea şi realizarea evaluării 

3. PLAN INDIVIDUAL DE ASISTENŢĂ ŞI SPRIJIN (copii, adulți, revizuirea planului) 

4. DIFICULTĂŢI ÎN CADRUL PROCESULUI DE PLANIFICARE  

DEZVOLTAREA PLANURILOR INDIVIDUALE 

1. IMPLICAREA BENEFICIARILOR  

2. EVALUAREA INDIVIDUALĂ  

3. PLAN INDIVIDUAL DE ASISTENŢĂ ŞI SPRIJIN 

4. DIFICULTĂŢI ÎN CADRUL PROCESULUI DE PLANIFICARE  

- Metoda „încadrării în şablon” 

- Efectele instituţionalizării 

- Medicalizarea 

 

 



 

 

SPRIJINUL ACORDAT INDIVIZILOR ŞI 

COMUNITĂŢILOR ÎN PERIOADA DE 

TRANZIŢIE  

1. SPRIJINIREA BENEFICIARILOR SERVICIILOR  

- Tranziţia planificată şi treptată  

- Viaţa independentă şi abilităţile necesare vieţii de zi cu zi 

- Promovarea propriilor interese 

- Împărtășirea experienței comune – sprijinul semenilor 

2. SPRIJINIREA PERSOANELOR CE ACORDĂ ÎNGRIJIRE 

3. ACTIVITATEA LA NIVEL DE COMUNITATE 

DEFINIREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 

CALITĂŢII SERVICIILOR  

1.  IMPORTANŢA DEFINIRII STANDARDELOR DE CALITATE 

2. IMPLEMENTAREA STANDARDELOR LA DIFERITE NIVELURI 

- Național 

- Regional 

- Local 

3. DEFINIREA CONŢINUTULUI STANDARDELOR DE CALITATE  

Exemplu: Cadrul privind calitatea vieţii elaborat de Schalock (p.164) 

 

 



 

 

1. IMPORTANŢA DEFINIRII STANDARDELOR DE CALITATE 

2. IMPLEMENTAREA STANDARDELOR LA DIFERITE NIVELURI 

3. DEFINIREA CONŢINUTULUI STANDARDELOR DE CALITATE 

4. MONITORIZARE ŞI EVALUARE  

- Monitorizarea: Mecanismele de reglementare, Măsurarea şi indicatorii de 

performanţă, Sistemele de tratare a plângerilor, Avocatul poporului 

- Evaluarea 

- Implicarea beneficiarilor în evaluarea serviciilor   

1. IMPORTANŢA DEFINIRII STANDARDELOR DE CALITATE 

2. IMPLEMENTAREA STANDARDELOR LA DIFERITE NIVELURI 

3. DEFINIREA CONŢINUTULUI STANDARDELOR DE CALITATE 

4. MONITORIZARE ŞI EVALUARE  

5. INSPECTAREA ŞI EVALUAREA ÎNGRIJIRII INSTITUŢIONALE  

DEZVOLTAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

1. ETAPA DE PLANIFICARE  

- Schimbarea paradigmei 

- Strategia privitoare la forţa de muncă  

2. SELECŢIA PERSONALULUI  

3. INSTRUIREA ŞI REINSTRUIREA  

- Aspecte de ținut cont față de personalul cu mai puțină experiență  

- Aspecte de ținut cont față de personalul cu mai multă experiență 

1. ETAPA DE PLANIFICARE  

2. SELECŢIA PERSONALULUI  



 

 

3. INSTRUIREA ŞI REINSTRUIREA  

4. VALORILE PROFESIONALE ŞI ETICA SPECIALIŞTILOR DIN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE 

Exemplu: Un raport al USAID3 privitor la mediul în care se desfăşoară educaţia şi practica asistenţei 

sociale din Europa şi Eurasia subliniază rolul profesioniştilor bine pregătiţi în domeniul asistenţei 

sociale în crearea unui sistem eficient de servicii sociale.  

5. OBSTACOLE ÎN CALEA DEZVOLTĂRII FORŢEI DE MUNCĂ 

- Rezistenţa manifestată de personal faţă de desfiinţarea instituţiilor  

- Criza personalului specializat și migraţia 

- Probleme asociate cu orientarea politică a conducerii, tratamentul preferenţial şi 

corupţia 

FAQ 

- Ce dimensiuni trebuie să aibă un mediu rezidenţial de îngrijire astfel încât să nu devină 

instituţie? 

- Este posibil ca o instituţie să acorde îngrijire şi sprijin de înaltă calitate?  

- Unii oameni preferă să locuiască în medii rezidenţiale sau în comunităţi separate. 

- Unii copii şi adulţi necesită îngrijire neîntreruptă. În cazul lor, nu este mai bună îngrijirea 

rezidenţială? 

- Viaţa independentă în cadrul comunităţii nu este potrivită persoanelor mai vulnerabile, 

întrucât sănătatea şi siguranţa acestora sunt expuse unor riscuri mai mari. 

- Dezinstituţionalizarea anumitor persoane cu probleme de sănătate mentală ar putea 

reprezenta o ameninţare pentru familiile acestora şi pentru comunitate în general.  

- Cât de mult ar trebui să dureze procesul de dezinstituţionalizare?  
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Modul 11  

Metode de impartasire a informatiilor si de 

comunicare. 

Noi modalitati de impartasire 

 

 

 

 

SCOP:  

Participantii vor invata si vor experimenta strategiile comunicationale care 

por fi implementate in cadrul organizatiei, precum si in cadrul relatiilor 

externe 

 

Temele modulului: 

• Implicarea actionarilor 

• Cooperarea intre profesii, cooperare inter-profesionala, abordare 

interdisciplinara 

• Metode de comunicare interna 

• DI ca factor inovator in amplasament, servicii creative si noi 

• Dezvoltarea comunitatii 
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Introducere în comunicare 
 

Comunicarea este o parte importantă a vieţii noastre, zi-de-zi, 70-80% din timpul 

de  muncă îl petrecem comunicând într-o formă sau alta. Este un proces complex, 

care presupune cel puțin un emiţător şi un receptor. 

 

• ascultarea – o abilitatea de comunicare foarte des invocată recent – doar un 

sfert din ceea ce ni se spune ascutăm, iar restul timpului visăm sau ne 

decontectam cu totul 

 

Ca și modalitate de comunicare putem să scriem (9%), să citim (16%), să vorbim 

(30%) respectiv să ascultăm(45%).  

 

• În şedinţe (utilizate pentru luarea deciziilor) – ascultăm, scriem, vorbim  

• Potrivit unui studiu in USA se pierd anual 37 mild. dolari din cauza unor 

şedinţe inutile  

•  

Când comunicăm: 

• Ce vrem să spunem? 

• Ce spunem, de fapt? 

• Ce aude cealaltă persoană? 

• Ce crede că aude cealaltă persoană? 

• Ce vrea să spună cealaltă persoană? 

• Ce spunde, de fapt, cealaltă persoană? 

• Ce aud că spune cealaltă persoană? 

• Ce cred că aud că spune cealaltă persoană? 

• Comunicarea poate fi confuză!!!! 

•  Dacă nu ştim să comunică eficient este ca şi când am vorbi o altă limbă!  

•  

Comunicarea: 

• Intrapersonală 
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• Interpersonală 

• Grupuri mici 

• Organizaţională 

• De masă  

• Publică 

 

COMUNICAREA INTERPERSONALĂ 

• Exercitiu: 

 În tren 

  

Principiile comunicării interpresonale 

• Principiul 1: Comunicarea interpresonală nu poate fi evitată (NU se poate să 

NU comunicăm!!!) 

• Principiul 2: Comunicarea interpresonală este ireversibilă 

• Principiul 3: Comunicarea interpresonală este simbolistică  

• Principul 4: Comunicarea interpresonală presupune respectarea unor reguli  

• Principiul 5: Comunicarea interpresonală se învaţă 

• Principiul 6: Comunicarea interpersonală presupune conţinut şi relaţie  

•  

Mituri despre comunicarea interpersonală: 

• Comunicarea interpersonală rezolvă toate probemele 

• Comunicarea interpersonală este întotdeauna un lucru bun 

• Comunicarea interpersonală este ceva banal 

• Comunicarea interpresonală este sinonimă cu relaţiile interpersonale 
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• În tabelul următor treceţi trei circumstanţe pe care aţi dori să le schimbaţi! 

Pentru fiecare menţionaţi cum vă simţiţi: 

 

 

Emoţiile..... 

• ne fac să simţim că trăim  

• ne ajută să luăm decizii mai bune 

• pun energie în acţiunile noastre 

• sunt o parte din noi (nu reprezintă toată identitatea noastră) 

• Emoţiile  sunt un instrument  are trebuie să ne ajute şi nu să ne controleze în 

acţiunile noastre! 

Primul pas în controlul emoţiilor îl reprezintă cunoaştera acestora! 
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Gândurile... 

• Se referă la conversaţii, gânduri şi convingeri pe care o persoană le are cu 

sine însăşi despre sine, despre alţii, despre un anumit context.  

• Conversaţii pe care persoanele le poartă cu ele însele 

• Pot sau nu pot să aibă legătură cu ceea ce spun alţii 

 

 

Subconștientul 

 

Mesajele primite de la subconştinet ne spun ceea ce credem: 

- Despre noi 

- Cât de în siguranţă sunt alţi oameni 

- Ce este bine, rău sau înspăimântător 

- Ce înseamnă anumite lucruri. 

- Cum funcţionează subconştientul?  

- Exemplu: Într-o zi când tocmai încerca să-i spună şefului său noua idee, 

sunconştientul  a observat că şeful se încruntă. Atunci când se încruntă şeful, 

el ştie că este o problemă.  



 
 

PATH OF DEINSTITUTIONALISATION 
 
 

 
 

- Subconştienul îi spune: „Şefului nu-i place ideea mea!Încep să mă simt 

stânjenit!Cum de mi-a trecut prin cap că aş putea avea idei valoroase?”  

- A înregistrat mesajul, încetează în a-şi mai împărtăşi ideea şi îşi cere scuze 

său. 

Exemple de situaţii (când), gănduri (ce îmi spun mie) şi sentimente (ce simt) 
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Exerciţiu: 

Priviţi imaginea de mai sus. Ce observaţi: 

• un bărbat cu un şerveţel cu care îşi sterge nasul  

• un vecin curios  

• un extraterescu pregătit ă să invadeze Pământul  

• un vecin, costumat în marţian, care te spionează  

• altceva. 

 

 

a) FEEDBACK-UL  

Conform dicţionarului MacMillan (2002), feedback-ul reprezintă un comentariu vis 

à vis de cât de bine sau de rău a realizat cineva ceva, cu scopul de a recompensa 

sau pedepsi acel comportament. 

  

 Principalul rol pe care îl are feed-back-ul în comunicare este pentru emiţător 

de a se asigura că ceea ce a dorit să transmită prin comunicare este corect înţeles, 

iar pentru receptor că a înţeles ceea ce se doreşte de la el.  

• Fereastra lui Johari 

Modelul Johari a fost descoperit în anii „50 de către psihologii americani Joseph 

Luft şi Harry Ingham. Numele acestui model derivă din combinaţia numelor 
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celor doi - JoHari.  

În cadrul acestui model informaţia este împărţită în patru cadrane care 

formează o fereastră (mai este cunoscut şi dupa denumirea fereastra JoHari):  

• Fereastra lui Johari 

Modelul Johari a fost descoperit în anii „50 de către psihologii americani Joseph 

Luft şi Harry Ingham. Numele acestui model derivă din combinaţia numelor 

celor doi - JoHari.  

În cadrul acestui model informaţia este împărţită în patru cadrane care 

formează o fereastră (mai este cunoscut şi dupa denumirea fereastra JoHari):  

 

 

 

• 1. “Eu ştiu şi ceilalţi ştiu” (arena)  

 “Arena” reprezintă ceea ce tu ştii despre tine şi ceea ce ştiu şi altii despre tine. 

În arenă împărtăşeşti informaţii despre tine: fapte, sentimente, motive, 

comportamente, nevoi şi dorinţe.  

 “Arena” este benefică pentru comunicare şi lucrul în echipa. 

• 2. “Eu nu ştiu, înşă ceilalţi ştiu” (unghiul mort - zona oarbă 

 “Unghiul mort” reprezintă ceea ce tu nu ştii despre tine, dar ceilalţi observă la 

tine. Poate fi vorba de o pata de pe haina sau despre obiceiul tău de evita privirea 

interlocutorului. Aceste informaţii sunt utile, deoarece îţi oferă o imagine “din 

exterior” asupra noastra, ajutându-ne să ne vedem cu mai multă obiectivitate.  

 Pentru a diminua “unghiul mort”, cuvântul cheie este: întreabă. Cere feedback 

şi fii pregătit să asculti ceea ce ceilalţi observă la tine!  

• 3. “Eu ştiu, însă ceilalţi nu ştiu” (faţada sau aria ascunsă) 

 Aici regăsim informaţiile pe care tu le ştii despre tine, dar ceilalţi nu. Fiecare 

avem informaţii pe care dorim să le ţinem pentru noi (de exemplu detalii personale 

sau nerelavante pentru grup), iar în acest caz faţada se dovedeşte folositoare.  
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 Mai sunt şi alte situaţii. De exemplu, nu împărtăşesc informaţii despre mine 

pentru ca nu cred că sunt suficient de interesante pentru ceilalţi.  

 Cuvantul cheie este aici este: împărtăşeşte. Spune celorlalţi despre ceea ce 

faci, ceea ce simti, ceea ce esti si comunicarea va deveni mai facilă.  

4. “Nici eu nu ştiu şi nici ceilalţi nu ştiu” (necunoscutul) 

 Aici găsim necunoscutul, ceea ce încă nu ştim despre noi şi nici ceilalţi nu au 

avut ocazia să descopere.  

 Este zona cea mai dificil de explorat, deoarece încă nu este conştientizată. 

Sunt aici resursele tale nebănuite - lucruri pe care ai putea să le faci şi până acum 

nici măcar nu ai încercat.  

 Cheia care deschide acest taram este dezvoltarea personala. Printr-un demers 

reusit de dezvoltare personala, adecvat noua, putem deschide aceasta fereastra 

catre inconstient.  

• Fereastra JoHari poate fi un audit foarte bun al comunicării şi integrării într-un 

grup sau echipă de lucru.  

 

Cu cât “arena” este mai mare, cu atât schimburile (de idei, de afecte) între 

membrii echipei sunt mai intense.  

Totodată, este un indicator foarte bun al brandingului personal - în ce măsură 

ceea ce ştiu ceilalti despre tine este si ceea ce ai dori tu să le comunici?  

Fie că este vorba despre clienţi sau despre colegi. 

 

 

Comunicarea prin scris 

• Caz:  

Şeful lui X i-a cerut să scrie un memo privind programul de terapie ocupationala 

(olarit) pe care Centrul Z il initiaza si il pune la dispozitia celor interesati din 

comunitate. 

Deasemenea trebuie sa scrie un material prin care sa informeze beneficiarii centrului 

despre noul program. Şeful i-a cerut ca aceste materiale să fie scurte şi la obiect.  

• X a înţeles că trebuie sa explice cum se va desfăşura programul de olarit. A 

început să scrie. Mai întâi a descris pe o pagină experienţa ei în legătură cu 

programele anterioare de terapie ocupationala. Apoi a explicat experienţa a 
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două dintre prietenele ei. Apoi a vorbit despre câteva astfel de programe 

despre care a citit în ziare. A încheiat cele 5 pagini şi s-a semnat! 

ADEVĂRAT SAU FALS?  

• Atunci când scrii pentru alticineva este foarte important să-ţi cunoşti cititorul.  

• Sunt 3C ai unui rezumat de succes: clar, concis, corect 

•  Mailurile de afaceri pot utiliza texte si imagini predefinite sau argou-uri.  

• Scrisorile de intenţie pot avea până la 2 pagini lungime.  

 

 

COMUNICAREA PRIN SCRIS 

Atunci când scrii/redactezi un document trebuie să existe un scop clar definit! 

• Cum poţi fi sigur că cineva îţi va citi documentul scris? 

• Cum poţi fi sigur că cineva îşi va aminti ce ai scris în document? 

Comunicarea în scris:  

–  să convingi  

–  să explici  

–  să descrii  

Reguli pentu o comunicare scrisă eficientă: 

• Scrie cele două propoziţii care să rezume ce vrei să comunici înainte de orice 

altceva 

• Stabileşte dacă motivul pentru care scrii e să convingi, explici sau descrii 

• Nu include propoziţii care nu au legătură cu scopul propus.  

• A scrie pentru cel care citeşte (receptorul mesajului).... 
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• Cine sunt cei care vor citi textul pe care l-ai scris? 

Întrebări pe care să ţi le pui despre cititorii textului tău: 

• Cine sunt ei? 

• Ce vor să ştie despre acel subiect? 

• Care este atitudinea lor faţă de acel subiect? 

• De ce i-ar interesa acel subiect? 

Înainte de a scrie un text, trebuie sa ştii: 

• Ce poţi să spui 

• Ce nu poţi să spui 

• La ce se aşteaptă cei care îl vor citi 

Regului de a scrie un text pentru un anumit cititor/receptor: 

• Aminteşte-ţi că tot ceea ce scrii  este pentru o anumită persoană/anumite 

persoane 

• Înainte de a începe să scrii află cât mai multe despre acea persoană  

• Axează-te pe ceea îl interesează pe receptor 

• NU omite nici o informaţie importantă pentru cal care citeşte 

• UITĂ că atitudinea celui care citeşte va influenţa modul în care va răspunde la 

ceea ce ai scris 

• NICIODATĂ nu face presupuneri că cel care citeşte cunoaşte lucruri pe care de 

fapt nu le cunoaşte 

 

 

Comunicarea nonverbală 
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Exercițiu 

• La specialiști 

• Competenţele de comunicare nonverbală presupun codare şi decodarea unor 

mesaje nonverbale.  

• Indivizii tind să se adapteze comportamentului altora; cu cât se adaptează mai 

bine , cu atât sunt mai capabili să înţeleagă conţinutul unui mesaj.  

• Principiul 1: Comunicarea nonverbală este adesea ambiguă – poate avea 

înţelesuri diferite pentru persoane diferite 

35% 

65% 

Comunicarea interpersonală 

Comunicare verbală

Comunicare nonverbală
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• Principiul 2: Comunicarea nonverbală sprijină conversaţia  

• Principiul 3: Comunicarea nonverbală este mai credibilă decât ce averbală  

• Principul 4: Comunicarea nonverbală poate intra în conflict cu cea verbală  

• Coduri ale comunicării non-verbale 

 

 

a. Coduri audio-vizuale  

• Chinetica – miscările corpului şi cum le utilizează indivizii pentru a comunica  

• Cele mai importante elemente sunt gesturile şi postura corpului 

Gesturile: 

• Trebuie analizate în funcţie de context 
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• Gesturile pot fi: de confirmare, care anunţă ceva, caută ceva sau care oferă 

permisiunea 

Poziţia corpului: 

• Postura corpului este rezultatul stării de tensiune pe care o avem 

• Poziţia corpului este dată de orientarea picioarelor, a umerilor, a capului  

Atractivitatea fizică: 

• - joacă un rol important în felul în care ne judecă alţii 

• - dimensiunea corporală, culoarea pielii, culoarea şi forma coafurii, 

caracteristicile feţei 

• - foarte importante sunt lucrurile pe care le purtăm 

Expresia feţei: 

• - expresiile faciale acoperă toată gama de emoţii, de la furie la exuberanţă 

• - ochiii sunt parte a feţei cu cel mai puternic potenţial pentru comunicare 

• - zâmbetul este unul dintre comportamentele non-verbale universale 

Paralimbajul (vocea):  

• - tonul şi tremurul vocii 

• - pauzele de tăcere 

Exerciţiu: 

• Încercaţi să spuneţi următoarea frază, exprimând exasperarea, învinovăţirea şi 

preţiurea: 

„Chiar ai facut-o de data asta!” 

b.) Contactul  

- Se referă la atingeri şi la la spaţiul personal 

Atingerea poate avea câteva funcţii: 

• Utilizată pentru a exprima afecţiunea (sprijinul, aprecierea, afecţiunea) 

• Utilizată pentru a controla sau direcţiona comportamentul cuiva 

• Ţin de ritualuri zilnice (strânsul de mână) 

•  Poate intra în sarcinile de serviciu (dentist, hair-style) 

• Pentru a exprima afecţiunea şi a felicita pe cineva în acelaşi timp  

• Se poate intâmpla accidental 

c. Spaţiul personal: 

• Se referă la distanţa dintre noi şi ceilalţi  
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• Spaţiul intim – rezervat persoanelor foarte apropiate (prieteni apropiaţi, 

membri familie, parteneri) / - până în 0.45 m 

• Spaţiul personal – este spaţiul pe care îl folosim în conversaţii (de la 0.45 m la 

1.21m) 

• Spaţiul social – este rezervat relaţiilor profesionale şi a celor interpersonale 

formale (între 1.21 m şi 3.65 m) 

• Spaţiul public – acest spaţiu (peste 3.65 m) permite vorbitorului să vadă tot 

auditoriul căruia îî vorbeşte la un moment dat 

• Comunicarea nonverbală 

d. Locul şi timpul  

• Comunicarea non-verbală include şi locul (mediul) şi timpul  

Mediul fizic: 

• mirosul, suntelele, dezordinea 

Trei factori importanţi care afectează comunicarea interpersonală: 

• culoarea  

• lumina  

• amenajarea încăperii 

Timpul: 

• comunicarea poate influenţa perdeperea timpului, iar timpul restricţionează 

comunicarea  

Trei sisteme de timp: 

• timpul tehnic : măsurarea ştiinţifică a timpului  

• timpul formal: învăţat din societate 

timpul informal: punctualitate, durată 

 

Căi pentru eficientizarea comunicării non-verbale: 

• corelarea comunicării verbale cu cea non-verbală 

• nu trebuie uitat caracterul ambiguu al comunicării non-verbale; interpretează 

corect  

• monitorizează-ţi propriul comportament non-verbal (fi conştient de cum spui, 

de proximitatea ta cu alte persoane, de modul în care foloseşti contactul fizic 

sau tăcerea) 

• cere părerea altora  
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• plasează comunicarea nonverbală în context 

 

 

 

Ascultarea eficientă 

• Ascultarea eficientă – diferenţa dintre a auzi şi a asculta  

• A auzi – unda sonoră ajunge în urechea internă, fără ca stimulul să fie 

interpretat 

• A asculta – a recepta, aminti, evalua şi răspunde la stimuluii sonori 

A recepta: 

• suntem selectivi în a recepta mesaje sonore datorită relevanţei acestora 

pentru noi sau gradului de concentrare asupra lor 

Îmbunătăţirea receptării:  

• trebuie eliminate orice zgomote suplimentare sau bariere fizice care pot afecta 

receptarea mesajului sonor 

• nu trebuie întreruptă receptarea mesajului  

A răspunde: 

• a oferi feed-back celuilalt participant la comunicarea interpersonală  

• feed-backul poate fi verbal şi/sau nonverbal (bunii ascultători oferă feed-back 

păstrând contactul vizual cu cel care comunică şi având o postură deschisă a 

corpului) 

Îmbunătăţirea răspunsului: 

• acceptarea punctului de vedere al celuilalt  

• asumă-ţi propriile idei şi cuvinte, nu le amesteca cu ale celuilalt  

• nu pleca de la presupunrea că ideile tale sunt universale 

Evaluarea mesajului 

 Atunci când ascultăm critic, evaluăm mesajul din trei puncte de vedere: 

• stabilim dacă suntem de acord sau nu cu ceea ce se transmite 

• plasăm mesajul într-un anumit context 

• evaluăm dacă mesajul are sau nu valoare pentru noi 

Atunci când evaluăm un mesaj trebuie să înţelegem diferenţa între: 

• Fapte 

• si 
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• opinii 

Recomandări pentru îmbunătăţirea abilităţii de a evalua mesaje: 

• încearcă să înţelegi ce vrea să spună  

• trebuie sa fi pregătit să-ţi schimbi opinia  

Ascultăm pentru: 

• a acumula informaţii 

• a primi un sfat 

•  amuzament 

•  a-i ajuta pe alţii 

•  înţelegere culturală.  

Ascultarea este importantă pentru: 

• relaţiile pe care le avem cu alţii 

• este utilizată de trei ori mai mult decât vorbitul şi de patru ori mai mult decât 

scrisul şi cititul  

• angajatorii apreciază ascultarea ca una dintre cele mai importante abilităţi la 

locul de muncă  

• este apreciată ca fiind abilitatea secolului 21 

Bariere: de ce nu ascultăm? 

• Din cauza zgomotului 

• Din cauza unei cantităţi prea mari de informaţii 

• Din cauza complexităţii mesajului  

• Din cauza lipsei de pregătire 

• Din cauza preocupării  

• Din cauza diferenţei de timp între interpretarea cuvintelor şi viteza cu care 

sunt receptate de creier  

• Din lipsa obiceiului de a asculta 

• Ascultare selectivă  

Stiluri de ascultare  

• Stilul centrat pe oameni 

• Stilul centrat pe acţiune 

• Stilul centrat pe conţinut 

• Stilul centrat pe timp 

Alegeri pentru o ascultare eficientă: 
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• Evaluarea abilităţilor curente de a asculta  

• Pregătirea pentru a asculta  

• Empatia 

• Feed-back lipsit de judecare 
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1 Person Centred Planning.   What is it? 
 
What are Person Centred Approaches? 
 
Person Centred Approaches are about discovering and acting on what is important to a person 
and what is important for them and finding the balance between them. It is a process of 
continual listening and learning, focusing on what is important to someone now and in their 
future, and acting on this. The listening is used to understand a person’s capacities and choices. 
Person Centred Approaches form a basis for problem solving and negotiation to mobilise the 
necessary resources to pursue a person’s aspirations. These resources may be obtained from 
someone’s own network, service providers offer non-specialist, non-service sources 
(Department of Health 2001).  
 
 
The principles of Person Centred Practice are fundamental to the use of Person Centred Tools. 
These principles are about listening, sharing power, responsive action and connecting with 
citizenship. In writing about these principles Thompson et al (2008) suggest they are written with 
an implicit hierarchy and that each principle underpins and interconnects with the others. As an 
example they suggest it is not possible to share professional power effectively without listening 
to what is important to a person first. Each of these four principles is described below. 
 
Listening 
 
Listening in person centred planning and approaches involves earnest attention and intention. 
Attention to body language, words, meaning, inspirations and aspirations. There is an intention 
to understand, to know, to connect with, to make possible, to be alongside and to support a 
person. Listening with intention and attention is important to create conditions that give voice to 
those who are at risk of or have been silenced or ignored.  
 
Listening in person centred practice involves listening both to what is important to someone and 
what is important for them. 
 
Sharing power 
 
Person centred planning supports self-determination by offering ways to listen to what is 
important to act upon these things. Person centred approaches challenges power balances 
between people with learning disabilities and professionals. In the past the power to know what 
a person needs was located with professionals who then figured out how to meet this 
professionally identified need using service structures. Person centred approaches focus on 
working with people and not doing things to them. 
 
Responsive action 
 
Listening alone is insufficient if there is not a sense of a clear intention of acting on what is 
heard. Responsive action involves being clear about what we are responsible for in our 
professional roles with people and what is outside our sphere of influence or none of our 
business. In the exchange model there is a core assumption that the person is the expert on 
their own life problems, and professional expertise lies in helping to create a shared 
understanding of the person in the situation, to go shaking, problem-solving and co-designing 
solutions. 
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What are Person Centred Tools? 
 
Person Centred Tools support person centred thinking and skills.  Person Centred  Tools can be 
used in a variety of situations and  help to plan, organise, understand and connect with others.  
 
When should I use Person Centred Planning? 
 

Person Centred Planning can be used in a variety of situations such as when you are 
supporting someone to plan for their future within a range of different life situations e.g. 
in education, socially or through work. 

• Help people to work out what they want in their lives. 

• Understand better what support a person needs to pursue their dreams and 
aspirations. 

• Help to shape and clarify contributions made from different services and agencies to 
ensure they are effective in helping people meet their goals. 

• Bring together people who have a part to play in supporting people for joint problem 
solving. 

• Energise and motivate people based upon better understanding of and commitment 
to a person. 

• Show service agencies how they can adjust their activities at both operational and 
strategic level in order to better support people to achieve their goals.  

 

2 Why should I use Person Centred Planning? 
 

The Children and Families Act 2014 
 
The Children and Families Act sets out clear principles for supporting and involving children and 
young people in all aspects of the support and planning of their special educational need.  Local 
Authorities must have regard to the views, wishes and feelings of the CYP and his or her parent.  
There is a duty to ensure participation as fully as possible in decisions, and to be provided with 
the information to ensure the enablement of participation in those decisions.   
 
There must be mechanisms in place which support their parent/carer to facilitate the 
development of the CYP, and to help him or her to achieve the best possible outcomes. 

 
The Special Educational Needs and Disability Code of Practice: 0 – 25 years provides the 
statutory guidance relating to part 3 of the Children and Families Act 2014.  Embedded in its 
principles is the need for a stronger focus on the participation of children, young people and 
their parents/carers in decision making at both individual and strategic levels.  The use of 
Person Centred Approaches provides the opportunity to fulfil those principles.  Working in this 
way ensures the CYP and their parents/carers are at the centre of all decision making and 
future planning.   
 
It provides an opportunity to engage directly with children and young people to discuss their 
needs, and plan how they can achieve the best possible outcomes.  This should be integral to 
all planning for children and young people with Special Educational Need and Disability (SEND) 
throughout their lives. 
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3 Planning 
 

P.A.T.H. 
 
What is P.A.T.H? (Planning Alternative Tomorrows with Hope) 
 
PATH was developed by John O’Brien, Marsha Forest and Jack Pearpoint.  It is a 
graphical model for planning that helps people find direction and build strength. 
 
When to use PATH? 
 
• You are stuck and have nothing to look forward to. 

• You have people who care about you but don’t know how to help. 

• You have a sense of a better future, but need help to say what it is. 

• You like the idea of a planning event for you, your family and friends. 
 
 
How PATH. Works?  
 
Steps:- 
 
1) The Dream – Always start with the dream, also known as the North Star. 

2) The Goal – This is where we think of possible of positive outcomes looking forward 
to 12 months in the future. 

3) Now – Describe in words how you feel now, think about current situations and how 
they make you feel. 

4) Enrol – All the people in the room are invited to sign up and make a commitment to 
the PATH.  Think about people who are important to the cause who may not be 
there.  You can sign on their behalf. 

5) Stronger – What are the things we need to keep us strong and motivate us to keep 
up our commitment to the PATH? 

6) Six months in the future. 

7) Next Month – Named actions for the next three months.  Include who and when. 

8) First Steps – Immediate actions, preferably in the next 24 to 48 hours.  Naming who 
has made the commitment.  This must include the person for whom the PATH is for.  
Ensure the actions are realistic and manageable. 

9) Invite people to name the PATH.  This will establish ownership and identity. 

10) Finally invite everybody to say in one word how they are feeling right now. 
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P.A.T.H. Graphic Explanation 
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M.A.P.S. 
 
What is M.A.P.S? (Map Action Planning System) 
 
MAPS was developed by John O’Brien, Marsha Forest, Jack Pearpoint, Judith Snow 
and David Hasbury.  It asks a series of questions which individuals can use to develop a 
plan of action to head towards their dream and away from the nightmare. 
 
When to use MAPS? 

 
• You need to see whether you have been in the past to see where you are going 

next. 

• You want people to recognise your gifts and strengths. 

• You want people to look at your fears. 
 
 
How MAPS Works? 
 
Steps:- 

 
1) Identify who the MAP is for and invite all in the room to introduce themselves and 

describe their relationship with the person. 

2) This is where the person tells their story and why they are here.  The person can 
describe in detail situations past and present.  If this is difficult the person can 
nominate someone to tell their story.  The story should be recorded and then agreed 
by the person.  This will allow the person to tell the story once. 

3) The dream is an opportunity for the person to say what they want to change about 
their life and express what their aspirations, hopes and dreams are. 

4) The person is then asked to talk through their fears and worries in preparing for the 
dream.  This is referred to as the nightmare. 

5) The group then support the person by identifying and listing their gifts, strengths and 
talents. 

6) The group then thinks about the best way to move forward towards the dream and 
away from the nightmare for the person. 

7) The next stage of the process is to develop the action plan, listing who will do what, 
where and when. 
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M.A.P.S. Graphic Explanation 
 
 

 



 
Page 10 of 36 Person Centred Planning March 2015 
 

4. Planning Tools 
 
 
4+1 Questions 
 
When to Use 4+1 Questions? 
 
• We can use 4+1 Questions when a more gentle approach is needed, to support 

ongoing efforts. 

• People in the CYP’s life are stuck and don’t know what to try next or lots of different 
approaches have been tried with little success.  

 
 

How 4+1 Questions Work? 
 
Set out four sheets of paper which are headed with the following questions:- 

• What’s been tried? 

• What we’ve learnt? 

• What we are pleased about? 

• What we are concerned about? 

• Based on what we know what should we do next? 
 
The 4+1 questions are a quick way to work out better ways of supporting people, and 
staff are less likely to continue to do what is on the ‘what are we concerned about’ list. 
 
This method may also be used as a way to conduct an interim or follow up review.
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4+1 Questions Template 
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Like and Admire 
 

When Suitable to Use? 
 
• The CYP has a negative reputation or has very low self esteem. 

• Care-givers and others view the CYP as a problem first. 

• This is also a great way for evoking positivity for the CYP and everybody involved 
in planning and reviewing. 

 
How to Deliver? 
 

• Use as part of the welcoming process by asking people to write what they ‘like or 
admire’ about the CYP on a flipchart. 

• You could also ask everybody in the room to write one thing they like or admire 
about the CYP on a sticky note and ask the CYP to read out in turn what 
everybody has written whilst attaching them to the flip chart paper. 
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Like and Admire Template 
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What’s Working / What’s Not Working 
 
When Suitable to Use? 
 

• A direct approach to gain different views about what is the best way forward for 
the CYP. 

• Where those involved are just seeing an issue from one side and are missing the 
whole view. 

 
How to Deliver? 
 

• On a flipchart. 

• Ask each person to write on their row what they feel is working/not working for the 
CYP at the moment. 

• Working and not working from different perspectives contains two of the core 
principles of negotiation. 

• When you get each person’s perspective on paper, they feel listened to. 

• When you tease situations apart in enough detail, you can find areas of 
agreement.  This enables you to start on common ground. 
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What’s Working / What’s Not Working Template 
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Important To / Important For 
 
What Suitable to Use? 
 

• The CYP is not being ‘heard’ about what matters to them. 

• Where the CYP is withdrawn and has limited opportunities for self-advocacy. 

• Where there have been changes in the CYP’s physical or mental health. 
 

How to Deliver? 
 
To:- 
 

• Depending on the learning style and ability of the CYP this can be a written 
exercise or could use images. 

• The aim is to develop two lists. 

• Firstly, gather information on what is ‘important to…’ them.  Important to… means 
anything that if it was taken away then the person would greatly miss it.  These 
are the things that are necessary for that person to have a good quality of life.  It 
is important to be mindful that children and young people don’t always have the 
voice, power or control to ensure these things are present.  Examples of this are: 
a mobile to text friends when down, DVD collection to relax or a teacher they can 
turn to. 
 

For:- 
 
• What is important for people are the things that help people become or stay 

healthy and safe, whether it is important to them or not.  An example:- It is 
important for me that when people are asking me to do something that they use 
my communication dictionary and sings that are contained within it, to help me to 
understand what they are saying. 
 

It is important to get a balance of the two lists in order that effective support is 
given. 
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Important To/Important For Template 
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Good Day / Bad Day 
 
 
When Suitable to Use? 
 

• Good day/bad day is a person-centred thinking tool that simply asks the CYP to 
describe what a typical day is like, starting with when they wake up and continuing 
until they go to bed. 

• Then you can ask for the same detailed information about what an especially 
good day is like and a particularly bad day. 
 

How to Deliver? 
 

• Ask the CYP to think back to the last bad day they had. 

• Ask them to describe what happened and why this was bad. 

• Discuss with them what could have helped to support them on this bad day. 

• Now ask the CYP to describe what would make a good day? 

• Who helped to make this day good and what did they do? 

• Some people cannot describe a good day or a bad day, but can tell you about the 
last week in detail, so that you can gently ask which bits of the day were good and 
which not so good. 

• If the CYP has not had good days for some time, they may be able to tell you 
about a good day from their past. 

• When the CYP cannot tell you directly themselves, then family or support staff can 
help. 
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Good Day / Bad Day Template 
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Matching Tool 

 
 

When Suitable to Use? 
 

• Getting a good match between the person supporting and the CYP being 
supported – whether paid or unpaid can be difficult. 

• This matching tool is a simple way to record what is needed to give a CYP the 
best match between those who use services and those who provide them. 

• It is important to remember that children and young people are entitled to have 
support workers who like being with them. 

• If there is a successful match the CYP who is being supported will be much 
happier and the person supporting them will be to. 

• This tool can be used to match existing staff within a team to particular individuals 
to recruit new people to a team or to recruit personal assistants or find volunteers. 
 

How to Deliver? 
 

Ask the CYP to think about the following questions:- 
 
1) Who will these people be? 

2) What is their personality like? 

3) What skills do they need? 

4) What common interests do they have with you? 
 

• When using this tool think about the people who enjoy being with the CYP, who 
knows them best and is helpful on good days.  Also try and think about the people 
they avoid or are around on bad days. 

• This tool works best if you have used ‘important to and important for’ (4.4.3) 
first, this will ensure that the person supporting them will have the skills to ensure 
the CYP is both healthy and safe. 

• If staffing has been unsuccessful and reallocating workers is not an option, discuss 
with the CYP what could the current staff do to be more like the ideal support? 
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Matching Tool Template 
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Relationship Circles 
 
What is a Relationship Circle? 
 
A Relationship Circle is a tool that can be used to help learn whom the CYP knows, how 
they know them and how they can support the CYP to achieve their goals and 
aspirations. 
 
When to use a Relationship Circle? 
 
We can use a Relationship Circle when we want to:- 
 

• Learn more about who is important in the CYP’s life. 

• Discover any relationship issues. 

• Who can be supportive to the CYP in developing a plan. 

• Strengthen and support relationships. 
 

How a Relationship Circle Works? 
 

• Relationships can be represented as a circle with the name or picture of the CYP 
in the middle. 

• Around their name or picture you would add the names or pictures of the people 
closest to them.  This may not always mean family, it could be a professional or 
friend. 

• The second circle would be people the CYP likes. 

• The outer circle would include people who are paid but still are significant in the 
CYP’s life i.e. support staff, health workers or GPs. 

• A Relationship Circle may highlight a CYPs need to build relationships. 

• It can be useful in helping a CYP decide who to invite to a planning/review 
meeting. 

• The Relationship Circle seeks to identify not only who is important to them but 
how to stay in contact and strengthen those relationships. 

• It can also show you if other people can offer support and share ideas. 
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Relationship Circle Template 
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5. One Page Profile 
 

What is a One Page Profile? 
 
• It can be used as a starting point in planning for a person. 

• A way of parents and professionals to share their knowledge, understanding and 
expertise about the CYP they are planning for.  This could include things that 
have been learnt through experience, observations and from direct 
communication with the CYP. 

• A one page profile will tell you great things about a person, what is important to 
them and for them, what makes them happy and how best they would like you to 
support them in achieving the things they want to do and achieve in a safe and 
healthy way. 

 
When to Use a One Page Profile? 
 
• A one page profile can be used to get to know a person quickly and introduce 

them to new or unfamiliar surrounds. 

• It can describe a person and their support needs while within a particular 
environment i.e. school, college, home or the workplace. 

• It can be extremely supportive in times of change for the CYP and people who 
may not know them well e.g. new school, social activity or workplace. 

• To share things that are important to the CYP and things that people who work or 
come into contact with the CYP needs to know e.g. how they communicate?, 
medical needs etc. 

• The one page profile should also provide up to date information about who the 
CYP is now.  It is important for this reason that it is updated regularly. 
 

  How it Works?  
 

• The one page profile provides consistency of support and a better understanding 
of how to engage positively and effectively with a CYP. 

• It is written with the CYP as well as with people that know them really well, family, 
professionals who have worked with them for a period of time, work colleagues or 
friends. 

• They can be produced without the need for a facilitator or outside help. 
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Bringing Together a One Page Profile 
 
The information gathering within a one page profile can be collated using a collection 
of Person Centred Tools, things that should be included in a one page profile are: 

 
• What people ‘Like and Admire’ about a CYP. (Positive) 

• What’s ‘Important to’ a CYP. (In their own words) 

• How best to support the CYP. (Using the balance of ‘Important to and Important 
for’ what we have learned) 

 
The presentation of a one page profile should always be produced with the CYP and 
they should be supported to include visuals and pictures.  You can involve them in 
uploading pictures and information on to their profile page.  You should always enlist 
the help of people who know them well or are close to them i.e. family, school teacher 
and professionals. 
 
• Write positively and respectfully, there should be enough detail to show someone 

who is supporting the CYP who they are and how to support them effectively. 

• Be specific. (Who, What and When) 

• The One Page Profile should be clear and easy to read and understand.  No 
jargon or acronyms. 

• Include illustrations and photographs relevant to the CYP.  Ideally this should be 
led as much as possible by the CYP themselves. 
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One Page Profile Template 
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One Page Profile Template (example) 
 

Charlie 
A good goal 

scorer 
 

Kind to his 
friends 
Always tries 

Extremely Helpful 
 

Makes everybody happy 
with his smile 

 

When	  I	  am	  playing	  football	  
with	  my	  friends	  Alex	  and	  
George.	  

Pizza	  and	  apple	  sandwiches	  

When	  Mrs	  Hope	  tells	  me	  I	  
have	  done	  a	  good	  job!	  

When	  I	  get	  a	  badge	  at	  cub	  
scouts.	  

Playing	  on	  my	  trampoline	  
	  
Playing	  with	  my	  puppy	  Lou 

“To	  go	  camping	  
with	  the	  cub	  
scouts.”	  

“To	  go	  to	  assembly	  
on	  my	  own	  with	  
George	  and	  Alex.”	  

 

I don’t like shouting and loud 
noises.” 
 
“I like doing jobs for Mrs Hope.” 
“Sometimes I like time on my own, 
but   sometimes I like George to 
come with me too.” 
 

• Charlie	  doesn’t	  like	  change	  and	  needs	  lots	  of	  reassurance	  when	  
meeting	  new	  people	  or	  going	  to	  new	  places.	  

• A	  routine	  is	  important	  and	  Charlie	  needs	  to	  know	  what	  he	  is	  doing	  
next	  in	  advance.	  

• Charlie	  communicates	  using	  a	  communication	  dictionary.	  There	  is	  
one	  kept	  in	  his	  school	  drawer	  and	  one	  in	  his	  school	  bag	  for	  home.	  

• Charlie	  becomes	  agitated	  in	  busy	  load	  environments	  and	  may	  need	  
a	  quiet	  space.	  

• If	  Charlie	  spins	  round	  or	  flaps	  his	  hands	  up	  and	  down	  he	  may	  need	  
to	  relax	  in	  a	  quiet	  space	  with	  his	  football	  cards,	  this	  means	  
he	  is	  anxious.	  Mrs	  Gibbson	  can	  help	  Charlie	  with	  this.	  

 Mrs Hope and Charlie 
 24/01/14 

 

Mum (Angelica) and Dad (Robin) 
225 7756 
Mrs Hope (Class Teacher)   Mrs 
Gibbson (Learning support 
Assistant) 
Nadia Hobbs (Speech and 
Language Therapist) 
343 6743 
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6. Person Centred Planning/Review Meeting 
 
Who Should We Invite? 

 
• The CYP and their family. 

• A Local Authority representative. 

• Representatives from any outside agencies who may be involved e.g. Speech and 
Language, Occupational Therapist. 

• If the review meeting is at a transition point a representative from the receiving 
school, college etc. 

• If the meeting is for planning the young person and their family decide who 
attends.  For the purpose of the review the people who are important for the 
young person also need to attend. 
 

Supporting and Preparing a CYP for a Planning/Review Meeting 
 

• Support the CYP to gather information from their point of view, their likes and 
dislikes, hopes, dreams and aspirations and what support they need to stay 
healthy and safe.  This will ensure the young person can fully contribute.  The 
CYP may express this through drawings, pictures, symbols or maybe even a short 
film/slide show.  There are a range of PCP tools you can use to help with this 
including ‘Good Day/Bad Day’, 4+1 Questions’ and ‘One Page Profile’ etc. 

• People invited to the meeting should also be asked to think about questions prior 
to the meeting.  These could include what do you ‘Like and Admire’ about the 
person and what is ‘Important To’ and ‘Important For’ them now.  These 
questions could be included in the invitation to the meeting. 

• The focus should be on how they feel about themselves, school and their 
learning.  Focus should be on the CYP’s aspirations and what they want to 
achieve in the future and what support they will need to achieve this. 

• The CYP and family should be involved from the outset in deciding where the 
meeting should be held and when.  This may not necessarily mean at school or 
during school time.  They should also be fully involved in preparing the meeting 
invitations and deciding who the attendees should be.  It is important that a CYP’s 
planning meeting should include the people who they want there and who are 
important to the young person e.g. friends, professionals or PAs they may have a 
close relationship with.  A review meeting would include people who are important 
for the CYP e.g. Social Workers, Health Workers etc.  You can use the PCT tool 
‘Relationship Circle’ if this is difficult for them. 

• It is important that the CYP should be able to express themselves fully at the 
Planning/Review meeting.  This may include playing their favourite music at the 
review meeting and sharing their favourite snacks or even bringing along items 
that are important and meaningful to them. 
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• If the CYP has communication needs involve the communication support 
specialist for advice i.e. Speech and Language, and seek advice from them on 
how best to support the CYP in being as involved as possible with their plan, this 
could include the use of Makaton, British Sign Language, Picture Exchange 
Communication System etc. 
 

Setting the Scene 
 

• Think about the environment and whether it will meet the needs of the person and 
if extra support is needed who will be supporting them. 

• Ensure the headed paper is visible and accessible to everybody. 

• Music/refreshments. 

• If you are conducting the meeting in someone’s home ask permission to use any 
wall space.  Alternatively, portable freeze boards can be used. 
 

Equipment: 
 

• Plenty of extra flip chart paper; 

• Different colour pens; 

• Masking tape. 
 

Meeting Overview 
 

• The delivery should take approximately an hour and half, maybe a little less or 
more depending on the number of people in attendance. 

• Always allow extra time for interpretation if needed. 

• The focus of the meeting is to identify what is important to and for the CYP, what’s 
going well and not so well and agree what support is needed to support the CYP 
in achieving their goals, targets and aspirations. 

• It is important to meet with the CYP and family prior to discuss the appropriate 
time and place for the meeting and agree on who will facilitate.  It is also essential 
that the CYP and the family are involved in who will attend the meeting.  Ensure 
that the CYP is supported in writing their own invitations. 

• If you are conducting a Planning Meeting this would also be a good time to 
disucss with the family the differing PCP tools and identify which is the most 
appropriate tool to use.  There are lots of different tools you can use for planning 
including P.A.T.H. and M.A.P.  (See toolkit for more information) 

• It is important that you consider all options and possibilities with the family to 
ensure you are using the right Person Centred Tool.  Be mindful that they can be 
adapted and are there to help guide you in planning for a CYP’s future. 
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Poster Headings used for Review could include:- 
 
1) Ground Rules 

2) Parking 

3) Who is here 

4) Like and Admire 

5) What’s Working/Not Working 

6) My Outcomes (prepare prior to the meeting) 

7) Important to and for (now) 

8) Important to and for (future) 

9) Action Plan/Outcomes 
 
The Meeting 

 
• Prepare flip chart sheets beforehand with the headings for each element of the 

meeting written clearly.  Graphics and symbols may be used throughout when 
recording.  Keep things colourful and as visual as possible to keep everything 
person friendly. 

• Participants will be asked to introduce themselves and briefly explain their 
relationship with the family and CYP.  This information will be recorded under the 
heading ‘Who’s Here’.  The facilitator records all the information on the headed 
paper sheets which should be clearly visible to all in the room.  This should 
happen throughout the whole meeting with the facilitator relaying back the 
information to the participants after each element of the meeting, to ensure clarity 
of what has been recorded and ensure nothing has been missed or anything 
further needs to be added. 

• The facilitator will ensure that all contributions are positive and possible and that 
everybody stays on track.  It is also the facilitator’s job to ensure that everybody is 
included in the discussions. 

• It would also be useful to have a separate sheet to record any issues raised which 
take longer than five minutes to discuss.  It is very unlikely that these issues will 
be resolved in the room and may need future discussions.  These would be 
recorded to ensure there are future discussions and that the issues have been 
acknowledged.  This could be described as the ‘Parking Board’. 

• Following the introductions the facilitator will introduce the ‘Ground Rules’.  Once 
the facilitator has explained the ground rules there should be an opportunity 
offered to everybody to add to the ground rules.  The ground rules can be adapted 
to the environment of the meeting and also to the needs and wishes of the family 
i.e. time allowed for interpretation, personal wishes if meeting is within someone’s 
home etc. 
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Ground Rules 
 
1) No Jargon – avoid professional terminology (everyday language); 

2) All contributions are valued; 

3) Spelling misSTOOKs are ok; 

4) Confidentiality; 

5) Switch off phones; 

6) Commit to the time allocated for the meeting. 
 

• The facilitator will give a brief explanation of all the headings and what they mean. 

• The facilitator will ask everybody in turn what they ‘Like and Admire’ about the 
CYP.  This introduction will be recorded under Like and Admire.  This should 
include abilities, strengths, personal qualities, characteristics and all have a 
positive focus. 

• It may be helpful for the CYP if some of the preparatory work done with the young 
person is recorded under the headings ‘Important To/Important For’ (now and in 
the future), before the meeting.  This should also include ‘My Outcomes’ as 
outlined in the current EHC Plan if one has been issued or their current Statement 
of Educational Needs. 

• The next stage is about what is ‘Important To’ and ‘Important For’ the young 
person.  This should reflect what is important to and for the CYP through 
education, socially and include any health needs.  This should be asked of all the 
people attending the meeting including the CYP. 
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k at the support the CYP currently receives and what progress they have made 
and what support is needed for future progress.  The facilitator can support this by 
drawing on suggestions and statements made throughout the meeting under the 
previous headings.  All suggestions and comments should be recorded.  The 
facilitator will have already listed objectives and provisions that are currently set 
out in the previous EHC Plan.  It should be discussed whether these objectives 
and provisions are still relevant or need to be changed. 

• Everyone will need to look at ‘What is Working’ and ‘What’s not Working’.  The 
facilitator will record all issues, comments and suggestions.  Remember the option 
at any time to relay issues that may be discussed longer than five minutes can be 
recorded on the ‘Parking Board’.  This will gain an insight and understanding of 
how things are from all perspectives and support the next step.  
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Action Plan 
 

• The ‘Action Plan’ should be developed together as a group and clearly outline 
who is going to do what and when.  Actions should be SMART (Specific, 
Measurable, Achievable, Realistic and Timebound).  Actions will also need to 
include dates and timescales. 

• Identify priorities for discussion.  Support people to review, discuss and action 
from the information gathered under the headings. 

• It is important to identify who the person is who will pursue the outcomes and 
check that the action plan is being followed. 
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Closing the Meeting 
 

• The facilitator will finish by asking everybody what they appreciated about the 
meeting. 

• Offer people the chance to share their thoughts and feelings about the process 
and make suggestions for improvement.  This will inform the next meeting. 

• Check who will be putting together the meeting notes and distributing them. 

• Follow up or interim reviews can often be led using the ‘4 + 1’ tool.  The four 
questions can be a good indicator of progress and also inform any next steps 
which may be needed. 

 

Invitation Letter 
 
Why the Invitation Letter is Important? 
 
• Giving the CYP the opportunity to make choices. 

• Putting the CYP in control. 

• Making plans/first steps to planning and reviewing. 

• Creating an opportunity for discussion. 

• Setting the scene, an explanation of what is going to happen next. 
 
How it Works? 
 
The letter should be written by the CYP offering the opportunity to the family to support 
them in writing it.  It may be that the CYP is supported by someone close or who 
knows them well i.e. class teacher or teaching assistant, close friend or colleague. 
 
Preparing the Invitation Letter 
 
The invitation letter is an opportunity for the CYP to express who they are and the 
invitation should reflect their identity.  Support the CYP to be creative in personalising 
their invitation i.e. using symbols or pictures that represent the things they like or that 
are important to them. 
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Invitation Letter Template 
 
 
 

	  

	   	  
	  
	  
Dear	  ……….,	  
	  
Please	  come	  to	  my	  Review/Planning	  meeting	  on	  ………..	  at……………….	  
	  
People	  at	  the	  meeting	  will	  include	  my	  family,	  my	  teacher	  and	  other	  adults	  who	  know	  me.	  
At	  the	  meeting	  we	  will	  write	  about	  and	  talk	  about:	  
	  

•	  What	  you	  like	  and	  admire	  about	  me;	  

•	  What	  is	  important	  for	  me	  and	  my	  future?	  

•	  What	  is	  working	  and	  what’s	  not	  working	  now;	  

•	  My	  support	  –	  what’s	  in	  place	  and	  what	  needs	  to	  be	  put	  in	  place	  for	  me?	  
	  
We	  will	  also	  talk	  about	  my	  progress	  in	  school	  and	  my	  Individual	  Assessment	  Plan/	  Education,	  Health	  
and	  Social	  Care	  Plan.	  
	  
Then	  we	  will	  make	  an	  Action	  Plan	  for	  my	  future.	  
	  
Please	  let	  me	  know	  if	  you	  can	  come.	  
	  
Yours	  sincerely,	  
	  
CYP	  	  
	  
	  

	  	  .	   	  
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Review/Agenda 
 

• Introduction/Ground Rules: 

The facilitators should introduce themselves and explain how the review will be 
held.  Everyone in turn should introduce themselves and agree the ground rules. 

 

• Record who is at the meeting: 

Everyone should record their names on the who’s here sheet. 

 

• Like and Admire: 

Everyone in turn to say what they like and admire about the CYP.  This includes 
strengths, personal qualities and characteristics. 

 

• What’s Important To the CYP and What’s Important For the CYP: 

Everyone to say what they think is important to the CYP and what they think is 
important for them. 

 

• What’s Working and What’s Not Working: 

The chair/facilitator will summarise what is working and what is not working from 
the issues raised, for everyone to agree. 

 

• Reviewing and Action Planning: 

This is the time to develop the actions that need to be taken and describe what 
the action is, who will take it and by when.  It is important to date the actions 
giving an indication as to when the actions are to be reviewed regarding progress. 

 

• Closing the Meeting: 
The facilitator will finish by asking everyone what they appreciated about the 
meeting.  Clarify who will be putting together notes and distributing them. 
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 Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi 
 

 

Adunarea generală, 

Evocând hotărârea acesteia 56/168 din 19 decembrie 2001 prin care stabilea un Comitet Ad-hoc, 

deschis participării tuturor statelor membre şi observatorilor Naţiunilor Unite, în vederea analizării 

propunerilor pentru o convenţie internaţională cuprinzătoare şi integratoare de promovare şi protecţie a 

drepturilor şi demnităţii persoanelor cu dizabilităţi, în baza unei abordări holistice în munca din domeniile 

dezvoltării sociale, drepturilor omului şi nediscriminării şi ţinând cont de recomandările Comisiei pentru 

Drepturile Omului şi Comisiei pentru Dezvoltare Socială , 

Evocând de asemenea hotărârile relevante anterioare acesteia, dintre care cea mai recentă a fost 

hotărârea 60/232 din 23 decembrie 2005, precum şi ale Comisiei pentru Dezvoltare Socială şi Comisiei 

pentru Drepturile Omului, 

Apreciind contribuţiile valoroase aduse la activitatea Comitetului Ad-hoc de către organizaţiile 

guvernamentale şi neguvernamentale şi de instituţiile naţionale pentru drepturile omului, 

1. Îşi exprimă aprecierea faţă de faptul că s-a finalizat de către Comitetul Ad-hoc elaborarea 

proiectului pentru Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi şi proiectul Protocolului 

Opţional la Convenţie;  

2. Adoptă Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi şi Protocolul Opţional la 

Convenţie anexat la prezenta hotărâre care se vor deschide pentru semnare la Sediul Naţiunilor Unite din 

New York, începând cu data de 30 martie 2007; 

3. Solicită statelor membre să aibă în vedere semnarea şi ratificarea Convenţiei şi Protocolului 

Opţional ca o prioritate şi îşi exprimă speranţa că acestea vor intra în vigoare cât mai curând; 

4. Solicită Secretarului General să asigure personalul şi facilităţile necesare pentru îndeplinirea 

efectivă a funcţiilor Conferinţei Statelor Parte şi ale Comitetului conform Convenţiei şi Protocolului 

Opţional după intrarea în vigoare a Convenţiei, precum şi pentru diseminarea informaţiilor despre Convenţie 

şi Protocolul Opţional; 

5. Solicită de asemenea Secretarului General să implementeze treptat standardele şi 

instrucţiunile pentru accesibilizarea facilităţilor şi serviciilor sistemului Naţiunilor Unite, având în vedere 

prevederile relevante ale Convenţiei, în special atunci când se întreprind reînnoiri; 

6. Solicită agenţiilor şi organizaţiilor Naţiunilor Unite şi invită organizaţiile guvernamentale şi 

neguvernamentale să depună eforturi pentru a disemina informaţiile despre Convenţie şi Protocol ul Opţional 

şi pentru a promova înţelegerea acestora;  

7. Solicită Secretarului General să prezinte Adunării Generale, la cea de-a 62-a sesiune a 

acesteia, un raport despre stadiul Convenţiei şi Protocolului Opţional şi implementarea prezentei hotărâri, 

într-un sub-articol intitulat „Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi”. 

 

Anexa I 

Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi 
 

Preambul 
 

Statele Părţi la prezenta Convenţie, 

(a) Reamintind principiile proclamate în Carta Naţiunilor Unite care recunoaşte demnitatea 

intrinsecă, valoarea şi drepturile egale şi inalienabile ale omului ca fundament al libertăţii, dreptăţii şi păcii 

în lume, 

(b) Recunoscând faptul că în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului precum şi în convenţiile 

internaţionale privind drepturile omului, Naţiunile Unite au proclamat şi au consimţit că orice persoană este 

îndreptăţită să beneficieze de toate drepturile şi libertăţile prevăzute de acestea, fără nici un fel de 
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diferenţiere, 

(c) Reafirmând universalitatea, indivizibilitatea, interdependenţa şi inter-relaţionarea tuturor 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi necesitatea ca persoanelor cu dizabilităţi să li se 

garanteze dreptul de a beneficia pe deplin de acestea, fără discriminare, 

(d) Reamintind Convenţia internaţională privind drepturile economice, sociale şi culturale, 

Convenţia internaţională privind drepturile civile şi politice, Convenţia internaţională privind eliminarea 

tuturor formelor de discriminare rasială, Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de 

discriminare împotriva femeilor, Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse sau tratamente crude, 

inumane sau degradante, Convenţia privind Drepturile Copilului şi Convenţia internaţională privind 

protecţia drepturilor tuturor muncitorilor migranţi şi ale membrilor familiilor acestora, 

(e) Recunoscând faptul că dizabilitatea este un concept în evoluţie şi că acesta rezultă din 

interacţiunea dintre persoanele cu deficienţe şi barierele de atitudine şi de mediu care împiedică participarea 

lor deplină şi efectivă în societate în condiţii de egalitate cu ceilalţi, 

(f) Recunoscând importanţa principiilor şi orientărilor politice cuprinse în Programul Mondial de 

Acţiune privind Persoanele cu Dizabilităţi şi în Regulile Standard privind Egalizarea Şanselor pentru 

Persoanele cu Dizabilităţi în influenţarea promovării, formulării şi evaluării politicilor, planurilor, 

programelor şi acţiunilor la nivel naţional, regional şi internaţional, în vederea continuării egalizării şanselor 

pentru persoanele cu dizabilităţi,  

(g) Subliniind importanţa problematicii dizabilităţii ca parte integrantă a strategiilor relevante ale 

dezvoltării durabile, 

(h) Recunoscând de asemenea faptul că discriminarea oricărei persoane pe criterii de dizabilitate 

este o încălcare a demnităţii şi valorii inerente a omului, 

(i) Recunoscând, pe de altă parte, diversitatea persoanelor cu dizabilităţi, 

(j) Recunoscând necesitatea de a promova şi proteja drepturile omului pentru toate persoanele cu 

dizabilităţi, inclusiv pentru cele care au nevoie de mai mult sprijin, 

(k) Preocupate de faptul că, în ciuda acestor instrumente şi responsabilităţi diverse, persoanele cu 

dizabilităţi continuă să se confrunte cu bariere în participarea lor ca membri egali ai societăţii, precum şi cu 

încălcări ale drepturilor omului, peste tot în lume,  

(l) Recunoscând importanţa cooperării internaţionale pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 

persoanelor cu dizabilităţi în fiecare ţară, în special în ţările în curs de dezvoltare, 

(m) Recunoscând contribuţiile valoroase – existente şi de perspectivă – aduse de persoanele cu 

dizabilităţi la bunăstarea generală şi la diversitatea comunităţilor din care fac parte, precum şi faptul că 

promovarea exercitării depline a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale de către persoanele cu 

dizabilităţi şi deplina participare a lor vor avea ca rezultat întărirea sentimentului de apartenenţă şi 

dezvoltarea semnificativă a societăţii în plan uman, social şi economic, precum şi eradicarea sărăciei,  

(n) Recunoscând importanţa, pentru persoanele cu dizabilităţi, a autonomiei personale şi a 

independenţei, inclusiv a libertăţii de decizie,  

(o) Având în vedere faptul că persoanele cu dizabilităţi trebuie să aibă posibilitatea să se implice 

activ în procesele de luare a deciziilor, în elaborarea de politici şi programe, inclusiv a celor care le privesc 

în mod direct,  

(p) Preocupate de condiţiile dificile cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi supuse unor 

forme multiple sau agravate de discriminare pe criterii de rasă, culoare, sex, limbă, religie sau opinii politice 

ori de alt fel, de origine naţională, etnică, indigenă sau socială, proprietate, naştere, vârstă sau alt statut,  

(q) Recunoscând faptul că femeile şi fetele cu dizabilităţi sunt expuse adesea unui risc mai mare, 

atât în familie, cât şi în afara acesteia, la violenţă, vătămare sau abuz, neglijare sau lipsa îngrijirilor, 

maltratare sau exploatare, 
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(r) Recunoscând faptul că minorii cu dizabilităţi ar trebui să se bucure pe deplin de toate 

drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, în condiţii de egalitate cu ceilalţi copii, şi reamintind 

obligaţiile pe care, în acest scop, şi le-au asumat Statele Părţi la Convenţia privind Drepturile Copilului, 

(s) Subliniind necesitatea de a integra principiul egalităţii sexelor în toate eforturile de promovare 

a deplinei exercitări a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către persoanele cu dizabilităţi, 

(t) Accentuând faptul că majoritatea persoanelor cu dizabilităţi trăiesc în sărăcie şi, în acest sens, 

recunoscând necesitatea esenţială de a-şi îndrepta atenţia asupra impactului negativ al sărăciei asupra 

persoanelor cu dizabilităţi, 

(u) Conştiente că o protecţie reală a persoanelor cu dizabilităţi presupune condiţii de pace şi 

securitate bazate pe o deplină adeziune la scopurile şi principiile Cartei Naţiunilor Unite şi pe respectarea 

instrumentelor în domeniul drepturilor omului aplicabile, în special, în caz de conflict armat şi ocupaţie 

străină; 

(v) Recunoscând importanţa accesibilităţii la mediul fizic, social, economic  şi cultural, la sănătate 

şi educaţie şi la informare şi comunicare, pentru a da posibilitatea persoanelor cu dizabilităţi să se bucure pe 

deplin de toate drepturile şi libertăţile fundamentale  ale omului, 

(w) Realizând faptul că individul, având îndatoriri faţă de alţi indivizi şi faţă de comunitatea 

căreia îi aparţine, are responsabilitatea de a lupta pentru promovarea şi respectarea drepturilor recunoscute 

în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului , 

(x) Convinse că familia este celula de bază şi fundamentală a societăţii şi că are dreptul să fie 

protejată de societate şi de stat şi că persoanele cu dizabilităţi şi membrii familiilor lor ar trebui să primească 

protecţia şi asistenţa necesară pentru a da posibilitatea familiilor să contribuie la exercitarea deplină şi egală 

a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, 

(y) Convinse de faptul că o convenţie internaţională comprehensivă şi integrantă care să 

promoveze şi să protejeze drepturile şi demnitatea persoanelor cu dizabilităţi va aduce o contribuţie 

semnificativă la redresarea dezavantajului social profund al persoanelor cu dizabilităţi şi va promova 

participarea acestora în domeniul civil, politic, economic, social şi cultural cu şanse egale, atât în ţările în 

curs de dezvoltare, cât şi în cele dezvoltate, 

Au hotărât următoarele: 

 

Articolul 1 

Scop 
 

Scopul prezentei Convenţii este de a promova, proteja şi asigura exercitarea deplină şi în condiţii 

de egalitate  a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către toate persoanele cu 

dizabilităţi şi de a promova respectul pentru demnitatea lor intrinsecă. 

Persoanele cu dizabilităţi includ acele persoane care au deficienţe fizice, mentale, intelectuale sau 

senzoriale de durată, deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină şi 

efectivă a persoanelor în societate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi. 

 

Articolul 2 

Definiţii 
 

În sensul prezentei Convenţii:  

„Comunicare” include limbaje, afişare de text, Braille, comunicare tactilă, imprimare cu corp mare 

de literă, mijloace multimedia accesibile, precum şi modalităţi de exprimare în scris, audio, în limbaj 

simplu, prin cititor uman şi moduri augmentative şi alternative, mijloace şi formate de comunicare, inclusiv 

informaţie accesibilă şi tehnologie de comunicare;  

„Limbaj” include limbajele vorbite şi ale semnelor şi alte forme de limbaje non-verbale; 

„Discriminare pe criterii de dizabilitate” înseamnă orice diferenţiere, excludere sau restricţie pe 
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criterii de dizabilitate, care are ca scop sau efect diminuarea sau prejudicierea recunoaşterii, beneficiului sau 

exercitării în condiţii de egalitate cu ceilalţi a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în 

domeniul politic, economic, social, cultural, civil sau în orice alt domeniu. Termenul include toate formele 

de discriminare, inclusiv refuzul de a asigura o adaptare rezonabilă; 

„Adaptare rezonabilă” înseamnă modificările şi ajustările necesare şi adecvate, care nu impun un 

efort disproporţionat sau nejustificat atunci când este necesar într-un caz particular, pentru a permite 

persoanelor cu dizabilităţi să se bucure sau să-şi exercite, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, toate drepturile 

şi libertăţile fundamentale ale omului; 

„Design Universal” înseamnă proiectarea produselor, mediului, programelor şi serviciilor, astfel 

încât să poată fi utilizate de către toate persoanele, pe cât este posibil, fără să fie nevoie de o adaptare sau de 

o proiectare specializate. Design Universal nu va exclude dispozitivele de asistare pentru anumite grupuri de 

persoane cu dizabilităţi, atunci când este necesar. 

 

Articolul 3 

Principii generale 
 

Principiile prezentei Convenţii sunt: 

(a) Respectarea demnităţii inalienabile, a autonomiei individuale, inclusiv a libertăţii de a face 

propriile alegeri, şi a independenţei persoanelor; 

(b) Nediscriminarea; 

(c) Participarea şi integrarea deplină şi efectivă în societate; 

(d) Respectul pentru diversitate şi acceptarea persoanelor cu dizabilităţi ca parte a diversităţii 

umane şi a umanităţii; 

(e) Egalitatea de şanse;  

(f) Accesibilitatea; 

(g) Egalitatea între bărbaţi şi femei; 

(h) Respectul pentru capacităţile de evoluţie ale copiilor cu dizabilităţi şi respectul pentru dreptul  

copiilor cu dizabilităţi de a-şi păstra propria identitate. 

 

Articolul 4 

Obligaţii generale 
 

1. Statele Părţi se angajează să asigure şi să promoveze exercitarea deplină a tuturor drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului pentru toate persoanele cu dizabilităţi, fără nici un fel de discriminare 

pe criterii de dizabilitate. În acest scop, Statele Părţi se angajează: 

(a) Să adopte toate măsurile adecvate legislative, administrative şi de altă natură pentru 

implementarea drepturilor recunoscute prin prezenta Convenţie; 

(b) Să ia toate măsurile corespunzătoare, inclusiv cele legislative, pentru a modifica sau abroga 

legile, reglementările, cutumele şi practicile existente care constituie discriminare împotriva persoanelor cu 

dizabilităţi; 

(c) Să ia în considerare protecţia şi promovarea drepturilor omului pentru persoanele cu 

dizabilităţi în toate politicile şi programele; 

(d) Să se abţină de la a se angaja în orice act sau practică ce contravine prezentei Convenţii şi să 

se asigure că autorităţile şi instituţiile publice acţionează în conformitate cu prezenta Convenţie;  

(e) Să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a elimina discriminarea pe criterii de dizabilitate 

de către orice persoană, organizaţie sau întreprindere privată; 

(f) Să iniţieze sau să promoveze cercetarea şi dezvoltarea bunurilor, serviciilor, echipamentelor şi 
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facilităţilor concepute pe baza Design-ului Universal, aşa cum este definit acesta în articolul 2 al prezentei 

Convenţii, care ar presupune o adaptare minimă şi la cel mai scăzut cost, pentru a răspunde nevoilor 

specifice ale persoanelor cu dizabilităţi, să promoveze existenţa şi să încurajeze utilizarea acestor bunuri, 

servicii, echipamente şi facilităţi concepute pe baza Design-ului Universal, precum şi să promoveze Design-

ul Universal în elaborarea standardelor şi liniilor directoare; 

(g) Să întreprindă sau să promoveze cercetarea şi dezvoltarea, să facă cunoscută oferta şi să 

încurajeze utilizarea de noi tehnologii, inclusiv tehnologii informatice şi de comunicaţii, dispozitive de 

suport pentru mobilitate, dispozitive şi tehnologii de asistare, adecvate persoanelor cu dizabilităţi, acordând 

prioritate tehnologiilor cu preţuri accesibile; 

(h) Să furnizeze informaţii accesibile persoanelor cu dizabilităţi despre dispozitivele auxiliare 

pentru mobilitate, dispozitivele şi tehnologiile de asistare, inclusiv noile tehnologii, precum şi alte forme de 

asistenţă, servicii de suport şi facilităţi;  

(i) Să susţină formarea, în domeniul drepturilor recunoscute de această Convenţie, a 

profesioniştilor şi a personalului care lucrează  cu persoane cu dizabilităţi, în vederea îmbunătăţirii furnizării 

asistenţei şi serviciilor. 

2. În privinţa drepturilor economice, sociale şi culturale, fiecare Stat Parte se angajează să 

acţioneze cu toate resursele disponibile şi în cadrul cooperării internaţionale, dacă este cazul, pentru a 

asigura, în mod progresiv, exercitarea deplină  a acestor drepturi, fără a aduce vreun prejudiciu obligaţiilor cu 

aplicabilitate imediată, cuprinse în prezenta Convenţie, în conformitate cu dreptul internaţional.  

3. În dezvoltarea şi implementarea legislaţiei şi a politicilor de implementare a prezentei 

Convenţii, ca şi în alte procese de luare a deciziilor referitoare la problemele privind persoanele cu 

dizabilităţi, Statele Părţi se vor consulta îndeaproape  şi vor implica în mod activ  persoanele cu dizabilităţi,  

inclusiv copiii cu dizabilităţi, prin organizaţiile care îi reprezintă.  

4. Nimic din ceea ce conţine prezenta Convenţie nu va afecta vreo prevedere care este mai 

favorabilă respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi care poate fi cuprinsă în legislaţia unui Stat 

Parte sau în legislaţia internaţională în vigoare pentru acel stat. Nu va exista nici  o restricţie sau derogare de 

la nici un drept al omului şi de la nici o libertate fundamentală recunoscută sau existentă în oricare dintre 

Statele Părţi la prezenta Convenţie conform legii, convenţiilor, reglementărilor sau cutumelor, sub pretextul 

că prezenta Convenţie nu recunoaşte asemenea drepturi sau libertăţi sau că le recunoaşte într -o mai mică 

măsură. 

5. Prevederile prezentei Convenţii se vor extinde asupra tuturor unităţilor administrative ale 

statelor federale, fără nicio limitare sau excepţie . 

 

 

Articolul 5 

Egalitatea şi nediscriminarea  
 

1. Statele Părţi recunosc faptul că toate persoanele sunt egale în faţa legii şi sub incidenţa legii şi 

au dreptul fără niciun fel  de discriminare la protecţie egală şi beneficiu egal al legii.   

2. Statele Părţi vor interzice toate tipurile de discriminare pe criterii de dizabilitate şi vor garanta 

tuturor persoanelor cu dizabilităţi protecţie juridică egală şi efectivă împotriva discriminării de orice fel.  

3. Pentru a promova egalitatea şi a elimina discriminarea, Statele Părţi vor lua toate măsurile 

adecvate pentru a se asigura adaptarea rezonabilă. 

4. Măsurile specifice care sunt necesare pentru a accelera sau obţine egalitatea de facto a 

persoanelor cu dizabilităţi nu vor fi considerate o discriminare potrivit prezentei Convenţii. 
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Articolul 6 

Femei cu dizabilităţi 
 

1. Statele Părţi recunosc faptul că femeile şi fetele cu dizabilităţi sunt supuse discriminărilor 

multiple şi în această privinţă vor lua măsuri pentru a se asigura că acestea beneficiază de toate drepturile şi 

libertăţile fundamentale ale omului. 

2. Statele Părţi vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura pe deplin dezvoltarea, 

progresul şi implicarea femeilor pentru ca acestea să-şi exercite şi să se bucure de drepturile şi libertăţile 

fundamentale ale omului prevăzute în prezenta Convenţie. 

 

Articolul 7 

Copii cu dizabilităţi 
 

1. Statele Părţi vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că minorii cu dizabilităţi se 

bucură pe deplin de toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, în condiţii de egalitate cu ceilalţi 

copii. 

2. În toate acţiunile care privesc copiii cu dizabilităţi, va fi luat în considerare cu prioritate 

interesul superior al copilului. 

3. Statele Părţi vor asigura copiilor cu dizabilităţi dreptul de a-şi exprima liber opiniile în toate 

aspectele care îi privesc, ţinând seamă de opiniile lor în funcţie de vârstă şi gradul de maturitate, în condiţii 

de egalitate cu ceilalţi copii, şi că, în realizarea acestui drept, li se asigură asistenţa adecvată dizabilităţii şi 

vârstei. 

 

Articolul 8 

Creşterea gradului de conştientizare  
 

1. Statele Părţi se angajează să adopte măsuri imediate, eficiente şi adecvate pentru: 

(a) Creşterea gradului de conştientizare în societate, inclusiv la nivelul familiei, în legătură cu  

persoanele cu dizabilităţi şi pentru promovarea respectării drepturilor şi demnităţii acestora; 

(b)  Combaterea stereotipurilor, prejudecăţilor şi practicilor dăunătoare la adresa persoanelor cu 

dizabilităţi, inclusiv cele pe criterii de sex şi vârstă, în toate domeniile vieţii; 

(c) Promovarea recunoaşterii capacităţilor şi contribuţiilor persoanelor cu dizabilităţi. 

2. Măsurile, în acest scop, includ: 

(a) Iniţierea şi dezvoltarea de campanii publice eficiente de conştientizare destinate: 

(i) Să încurajeze receptivitatea faţă de drepturile persoanelor cu dizabilităţi; 

(ii) Să încurajeze percepţiile pozitive şi conştientizarea societăţii intr-un grad mai mare, cu privire 

la persoanele cu dizabilităţi; 

(iii) Să promoveze recunoaşterea calificărilor, meritelor şi abilităţilor persoanelor cu dizabilităţi şi 

a contribuţiei acestora la locul de muncă  şi pe piaţa muncii; 

(b) Cultivarea la toate nivelurile sistemului de educaţie, inclusiv la toţi copiii, de la o vârstă 

fragedă, a unei atitudini de respect faţă de drepturile persoanelor cu dizabilităţi; 

(c) Încurajarea mass-media să prezinte persoanele cu dizabilităţi într-un mod conform cu scopul 

prezentei Convenţii; 

(d) Promovarea programelor de informare care să crească gradul de conştientizare a problematicii 

persoanelor cu dizabilităţi şi a drepturilor acestora. 

  

 

Articolul 9 
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Accesibilitate  
 

1. Pentru a da persoanelor cu dizabilităţi posibilitatea să trăiască independent şi să participe pe 

deplin la toate aspectele vieţii, Statele Părţi vor lua măsurile adecvate pentru a asigura acestor persoane 

accesul, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la mediul fizic, la transport, informaţie şi mijloace de 

comunicare, inclusiv la tehnologiile şi sistemele informatice şi de comunicaţii şi la alte facilităţi şi servicii 

deschise sau furnizate publicului, atât în zonele urbane, cât şi rurale. Aceste măsuri, care includ identificarea 

şi eliminarea obstacolelor şi barierelor faţă de accesul deplin, trebuie aplicate, printre altele la:  

(a) Clădiri, drumuri, mijloace de transport şi alte facilităţi interioare sau exterioare, inclusiv şcoli, 

locuinţe, unităţi medicale şi locuri de muncă; 

(b) Serviciile de informare, comunicaţii şi de altă natură, inclusiv serviciile electronice şi de 

urgenţă. 

2. Statele Părţi vor lua, de asemenea, măsuri potrivite pentru:  

(a)  A elabora, promulga şi monitoriza implementarea standardelor minime şi instrucţiunilor 

pentru accesibilizarea facilităţilor şi serviciilor deschise publicului sau oferite acestuia;  

(b)  A se asigura că entităţile private care oferă facilităţi şi servicii deschise publicului sau oferite 

acestuia ţin cont de toate aspectele legate de accesibilitate, pentru persoanele cu dizabilităţi;  

(c)  A asigura părţilor implicate formare pe probleme de accesibilitate cu care se confruntă 

persoanele cu dizabilităţi; 

(d) A asigura, în clădiri şi alte spaţii publice, semne în limbaj Braille şi forme uşor de citit şi de 

înţeles;  

(e)   A furniza forme de asistenţă vie şi intermediere, inclusiv ghizi, cititori şi interpreţi 

profesionişti de limbaj mimico-gestual, pentru a facilita accesul în clădiri şi în alte spaţii publice;  

(f) A promova alte forme adecvate de asistenţă şi sprijin pentru persoanele cu dizabilităţi în 

vederea asigurării accesului acestora la informaţie;  

(g) A promova accesul persoanelor cu dizabilităţi la noi tehnologii şi sisteme informatice şi de 

comunicaţii, inclusiv la Internet; 

(h) A promova proiectarea, dezvoltarea, producerea şi distribuirea de tehnologii şi sisteme 

informatice şi de comunicaţii accesibile, încă din fazele incipiente, astfel încât aceste tehnologii şi sisteme 

să devină accesibile la costuri minime.  

 

Articolul 10 

Dreptul la viaţă  
 

Statele Părţi reafirmă că fiecare fiinţă umană are dreptul inalienabil la viaţă şi vor lua toate 

măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele cu dizabilităţi se bucură efectiv de acest drept în condiţii 

de egalitate cu ceilalţi. 

 

Articolul 11 

Situaţii de risc şi urgenţe umanitare  
 

Statele Părţi vor lua, în conformitate cu obligaţiile ce decurg din dreptul internaţional, inclusiv din 

dreptul internaţional umanitar şi din legislaţia internaţională a drepturilor omului, toate măsurile necesare 

pentru a asigura protecţia şi siguranţa persoanelor cu dizabilităţi în situaţii de risc, inclusiv în situaţii de 

conflict armat, de urgenţe umanitare şi de apariţie de dezastre naturale. 

 

Articolul 12 

Recunoaştere egală în faţa legii 
 

1. Statele Părţi reafirmă că persoanele cu dizabilităţi au dreptul la recunoaşterea, oriunde s-ar 

afla, a capacităţii lor juridice.  
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2. Statele Părţi vor recunoaşte faptul că persoanele cu dizabilităţi se bucură de asistenţă juridică 

în condiţii de egalitate cu ceilalţi, în toate domeniile vieţii.  

3. Statele Părţi vor lua toate măsurile adecvate pentru a asigura accesul persoanelor cu 

dizabilităţi la sprijinul de care ar putea avea nevoie în exercitarea capacităţii lor juridice. 

4. Statele Părţi se vor asigura că toate măsurile legate de exercitarea capacităţii juridice prevăd 

protecţia adecvată şi eficientă pentru prevenirea abuzurilor, conform legislaţiei internaţionale privind 

drepturile omului. O astfel de protecţie va garanta că măsurile referitoare la exercitarea capacităţii juridice 

respectă drepturile, voinţa şi preferinţele persoanei , nu prezintă conflict de interese şi nu au o influenţă 

necorespunzătoare, sunt proporţionale şi adaptate la situaţia persoanei, se aplică pentru cea mai  scurtă 

perioadă posibilă şi se supun revizuirii periodice de către o autoritate competentă, independentă şi imparţială 

sau de către un organ juridic. Măsurile de protecţie vor fi proporţionale cu gradul în care asemenea măsuri 

afectează drepturile şi interesele persoanei. 

5. În conformitate cu prevederile acestui articol, Statele Părţi vor lua toate măsurile adecvate şi 

eficiente pentru a asigura dreptul egal al persoanelor cu dizabilităţi de a deţine sau moşteni proprietăţi, de   

a-şi gestiona propriile venituri şi de a avea acces egal la împrumuturi bancare, ipoteci şi alte forme de credit 

financiar şi se vor asigura că persoanele cu dizabilităţi nu sunt deposedate în mod arbitrar de bunurile lor.  

 

Articolul 13 

Accesul la justiţie 
 

1. Statele Părţi vor asigura acces efectiv la actul de justiţie pentru persoanele cu dizabilităţi, în 

condiţii de egalitate cu ceilalţi, inclusiv prin asigurarea de ajustări de ordin procedural şi adecvate vârstei, 

pentru a le facilita un rol activ ca participanţi direcţi şi indirecţi, inclusiv ca martori, în toate procedurile 

legale, inclusiv etapele de investigaţie şi alte etape preliminare.  

2. Pentru a sprijini accesul efectiv la actul de justiţie al persoanelor cu dizabilităţi, Statele Părţi 

vor promova formarea corespunzătoare a celor care lucrează în domeniul administrării justiţiei, inclusiv a 

personalului din poliţie şi penitenciare. 

 

Articolul 14 

Libertatea şi siguranţa persoanei 
 

1. Statele Părţi se vor asigura că persoanele cu dizabilităţi, în condiţii de egalitate cu ceilalţi: 

(a) Se bucură de dreptul la libertate şi siguranţă a persoanei; 

(b) Nu sunt lipsite de libertate în mod ilegal sau arbitrar şi că orice lipsire de libertate se face 

conform legii şi că existenţa unei dizabilităţi nu va justifica în nici un fel lipsirea de libertate. 

2. Statele Părţi se vor asigura că, în cazul în care persoanele cu dizabilităţi sunt lipsite de 

libertate, ca urmare a oricărui proces, acestea au dreptul, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la garanţii, 

conform legislaţiei internaţionale privind drepturile omului şi că vor fi tratate în conformitate cu obiectivele 

şi principiile prezentei Convenţii, inclusiv prin asigurarea unor adaptări rezonabile. 

 

Articolul 15 

Nimeni nu poate fi supus torturii şi niciunui fel de pedeapsă sau de tratament crud, inuman sau 

degradant   

 
 

1. Nimeni nu poate fi supus torturii şi niciunui fel de tratament crud, inuman sau degradant. În 

mod special, nimeni nu va fi supus, fără consimţământul său liber exprimat, unor experimente medicale sau 

ştiinţifice. 

2. Statele Părţi vor lua toate măsurile legislative, administrative, judiciare sau alte măsuri pentru 

a preveni ca persoanele cu dizabilităţi să fie supuse torturii, tratamentelor ori pedepselor crude, inumane sau 

degradante, în condiţii de egalitate cu ceilalţi. 
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Articolul 16 

Nimeni nu poate fi supus exploatării, violenţei şi abuzului 
 

1. Statele Părţi vor lua toate măsurile legislative, administrative, sociale, educaţionale şi alte 

măsuri adecvate, pentru a proteja persoanele cu dizabilităţi, atât în familie, cât şi în afara acesteia, împotriva 

tuturor formelor de exploatare, violenţă şi abuz, inclusiv împotriva celor pe criterii de sex. 

2. Statele Părţi vor lua de asemenea toate măsurile adecvate pentru a preveni orice formă de 

exploatare, violenţă şi abuz prin asigurarea, printre altele, a unor forme adecvate de asistenţă şi sprijin 

pentru persoanele cu dizabilităţi, familiile şi îngrijitorii lor, în funcţie de sex şi vârstă, inclusiv prin 

furnizarea de informaţii şi educaţie despre modul în care se pot evita, recunoaşte şi raporta cazurile de 

exploatare, violenţă şi abuz. Statele Părţi se vor asigura că serviciile de protecţie răspund problemelor de 

vârstă, sex şi dizabilităţi. 

3. Pentru a preveni apariţia oricăror forme de exploatare, violenţă şi abuz , Statele Părţi se vor 

asigura că toate facilităţile şi programele destinate să servească persoanelor  cu dizabilităţi sunt eficient 

monitorizate de autorităţi independente. 

4. Statele Părţi vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a sprijini recuperarea fizică, 

cognitivă şi psihologică, reabilitarea şi reintegrarea socială a persoanelor  cu dizabilităţi care devin victime 

ale oricărei forme de exploatare, violenţă sau abuz, inclusiv prin acordarea de servicii de protecţie. 

Recuperarea şi reintegrarea vor avea loc într-un mediu care favorizează sănătatea, bunăstarea, respectul de 

sine, demnitatea şi autonomia persoanei şi care ţine cont de necesităţile specifice sexului şi vârstei. 

5. Statele Părţi vor implementa legi şi politici eficiente, inclusiv legislaţie şi politici axate pe 

problematica femeii şi a copilului pentru a asigura, atunci când este necesar, identificarea, investigarea şi 

judecarea cazurilor de exploatare, violenţă şi abuz împotriva persoanelor cu dizabilităţi. 

 

Articolul 17 

Protejarea integrităţii persoanei 
 

Fiecare persoană cu dizabilităţi are dreptul de a-i fi respectată integritatea fizică şi mentală, în 

condiţii de egalitate cu ceilalţi. 

 

Articolul 18 

Libertatea de mişcare şi cetăţenia 
 

1. Statele Părţi vor recunoaşte dreptul persoanelor cu dizabilităţi la libertatea de mişcare, la  

libertatea de a-şi alege reşedinţa şi dreptul la o cetăţenie, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, inclusiv prin 

asigurarea că persoanele cu dizabilităţi: 

(a) Au dreptul să obţină şi să-şi schimbe cetăţenia şi nu sunt lipsite de cetăţenia lor în mod 

arbitrar sau pe criterii de dizabilitate; 

(b) Nu sunt lipsite, pe criterii de dizabilitate, de posibilitatea de a obţine, deţine şi utiliza acte 

care le atestă cetăţenia sau alte documente de identificare, ori de a utiliza proceduri relevante, cum ar fi cele 

de imigrare, care pot fi necesare pentru a facilita exercitarea dreptului la libertatea de mişcare ; 

(c) Sunt libere să părăsească orice ţară, inclusiv pe cea proprie ; 

(d) Nu sunt lipsite, în mod arbitrar sau pe criterii de dizabilitate, de dreptul de a intra în propria 

ţară. 

2. Copiii cu dizabilităţi vor fi înregistraţi imediat după naştere şi vor avea dreptul , prin naştere, 

la un nume, dreptul de a obţine o cetăţenie şi, pe cât posibil, dreptul de a-şi cunoaşte părinţii şi de a fi 

îngrijiţi de aceştia. 

Articolul 19 

Viaţă independentă şi integrare în comunitate 
 

Statele Părţi la această Convenţie recunosc dreptul egal al tuturor persoanelor cu dizabilităţi de a 
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trăi în comunitate, cu şanse egale cu ale celorlalţi, şi vor lua măsuri eficiente şi adecvate pentru a se asigura 

că persoanele cu dizabilităţi se bucură pe deplin de acest drept şi de deplina integrare în comunitate şi 

participare la viaţa acesteia, inclusiv asigurându-se că: 

(a) Persoanele cu dizabilităţi au posibilitatea de a-şi alege locul de reşedinţă, unde şi cu cine să 

trăiască, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, şi nu sunt obligate să trăiască într-un anume mediu de viaţă; 

(b) Persoanele cu dizabilităţi au acces la o gamă de servicii la domiciliu, rezidenţiale şi alte  

servicii comunitare de suport, inclusiv la asistenţă personală necesară vieţii şi integrării în comunitate, ca şi 

pentru prevenirea izolării sau segregării de comunitate; 

(c) Serviciile şi facilităţile comunitare pentru populaţie în general sunt disponibile în aceeaşi 

măsură persoanelor cu dizabilităţi şi răspund nevoilor acestora. 

 

Articolul 20 

Mobilitatea personală 
 

Statele Părţi vor lua măsuri eficiente pentru a asigura o mobilitate personală, în cel mai înalt grad 

posibil de independenţă a persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv prin: 

(a) Facilitarea mobilităţii persoanelor cu dizabilităţi în modul şi în momentul ales de acestea şi la 

un cost accesibil; 

(b) Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la mijloace, dispozitive de mobilitate, 

tehnologii de asistare şi forme active de asistenţă şi de intermediere de calitate, inclusiv prin punerea 

acestora la dispoziţia lor, la un cost accesibil; 

(c) Furnizarea de formare pentru dezvoltarea de abilităţi de mobilitate a persoanelor cu 

dizabilităţi şi pentru personalul specializat care lucrează cu persoanele cu dizabilităţi; 

(d) Încurajarea entităţilor care produc dispozitive de sprijin pentru mobilitate, dispozitive şi 

tehnologii de asistare, să ţină cont de toate aspectele legate de mobilitatea persoanelor cu dizabilităţi. 

 

Articolul 21 

Libertatea de expresie şi opinie şi accesul la informaţie 
 

Statele Părţi vor lua toate măsurile adecvate pentru a se asigura că persoanele cu dizabilităţi îşi pot 

exercita dreptul la libertatea de expresie şi opinie, inclusiv libertatea de a căuta, primi şi împărtăşi informaţii 

şi idei, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, prin toate formele de comunicare alese de ele, după cum sunt 

definite în articolul 2 din prezenta Convenţie, inclusiv prin: 

(a) Furnizarea informaţiilor destinate publicului larg, către persoanele cu dizabilităţi, în formate 

accesibile şi cu tehnologii adecvate diverselor tipuri de dizabilităţi, la timp şi fără  cost suplimentar; 

(b) Acceptarea şi facilitarea, în relaţiile oficiale, a utilizării limbajelor mimico-gestuale, scrierii 

Braille, comunicării augmentative şi alternative şi a tuturor celorlalte mijloace, moduri şi formate de 

comunicare accesibile, în funcţie de opţiunea proprie; 

(c) Determinarea organismelor private care furnizează servicii către publicul larg, inclusiv prin 

intermediul Internetului, să furnizeze informaţii şi servicii în formate accesibile şi uşor de utilizat pentru 

persoanele cu dizabilităţi; 

(d) Încurajarea mass-media, inclusiv a furnizorilor de informaţii prin Internet, să-şi facă serviciile 

accesibile pentru persoanele cu dizabilităţi; 

(e) Recunoaşterea şi promovarea limbajelor mimico-gestuale. 

 

Articolul 22 

Dreptul la viaţă personală  
 

1. Nicio persoană cu dizabilităţi, indiferent de locul sau tipul de reşedinţă, nu va fi supusă 
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intruziunii arbitrare sau nelegale în viaţa personală, familia, căminul sau corespondenţa sa, sau în alte tipuri 

de comunicare ori atacurilor ilegale la onoarea şi reputaţia sa. Persoanele cu dizabilităţi au dreptul la 

protecţia legii împotriva unor asemenea intruziuni sau atacuri. 

2. Statele Părţi vor proteja confidenţialitatea informaţiilor referitoare la datele personale, medicale 

şi de reabilitare ale persoanelor cu dizabilităţi, în condiţii de egalitate cu ceilalţi. 

 

Articolul 23 

Respectul pentru cămin şi familie 
 

1. Statele Părţi vor lua măsuri eficiente şi adecvate pentru a elimina discriminarea împotriva 

persoanelor cu dizabilităţi în toate chestiunile referitoare la căsătorie, familie, statutul de părinte şi relaţii le 

interpersonale, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, astfel încât să asigure:  

(a) Recunoaşterea dreptului tuturor persoanelor cu dizabilităţi care sunt la vârsta căsătoriei de a 

întemeia o familie în baza consimţământului liber şi deplin al viitorilor soţi; 

(b) Recunoaşterea dreptului persoanelor cu dizabilităţi de a decide liber şi responsabil asupra 

numărului de copii şi a intervalului dintre naşteri şi dreptului de a avea acces la informaţii corespunzătoare 

vârstei, la educaţie referitoare la reproducere şi planificare familială şi la mijloacele necesare care le oferă 

posibilitatea de a-şi exercita aceste drepturi;  

(c) Persoanele cu dizabilităţi, inclusiv copiii, îşi controlează fertilitatea în condiţii de egalitate cu 

ceilalţi.  

2. Statele Părţi vor asigura respectarea drepturilor şi responsabilităţilor persoanelor cu dizabilităţi, 

în legătură cu tutela, custodia, curatela, adopţia copiilor sau altele asemenea, atunci când aceste concepte 

există în legislaţia naţională; în toate cazurile va avea prioritate interesul superior al copilului. Statele Părţi 

vor acorda asistenţă adecvată persoanelor cu dizabilităţi în îndeplinirea responsabilităţilor care le revin în 

creşterea copiilor lor. 

3. Statele Părţi vor asigura copiilor cu dizabilităţi drepturi egale în viaţa de familie. În vederea 

exercitării acestor drepturi şi pentru a preveni ascunderea, abandonarea, neglijarea şi segregarea copiilor cu 

dizabilităţi, Statele Părţi se vor angaja să furnizeze din timp informaţii complete, servicii şi asistenţă copiilor 

cu dizabilităţi şi familiilor acestora.  

4. Statele Părţi se vor asigura că un copil nu va fi separat de părinţii lui împotriva voinţei sale, 

exceptând cazul în care autorităţile competente, în urma unui control judiciar stabilesc, în conformitate cu 

legea şi procedurile în vigoare, că această separare este necesară în interesul superior al copilului. Copilul nu 

va fi separat în nici un caz de părinţi pe criterii de dizabilitate, fie a copilului, fie a unuia sau ambilor părinţi.  

5. Atunci când familia restrânsă nu poate îngriji un copil cu dizabilităţi, Statele Părţi vor depune 

toate eforturile pentru a asigura îngrijirea alternativă în cadrul familiei lărgite şi, în cazul în care aceasta nu 

este posibilă, în cadrul comunităţii, într-un mediu de tip familial. 

 

Articolul 24 

Educaţia 
 

1. Statele Părţi recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi la educaţie. În vederea realizării acestui 

drept, fără discriminare şi cu respectarea principiului egalităţii de şanse , Statele Părţi vor asigura un sistem 

educaţional incluziv la toate nivelurile, precum şi formarea continuă, îndreptată spre: 

(a) Dezvoltarea pe deplin a potenţialului uman, a simţului demnităţii şi a propriei valori, 

consolidarea respectului pentru drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi pentru diversitatea 

umană;  

(b)   Dezvoltarea personalităţii, talentelor şi creativităţii  proprii persoanelor cu dizabilităţi, precum 

şi a abilităţilor lor mentale şi fizice, la potenţial maxim; 

(c)    A da posibilitatea persoanelor cu dizabilităţi să participe efectiv la o societate liberă. 
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2. În îndeplinirea acestui drept, Statele Părţi se vor asigura că: 

(a) Persoanele cu dizabilităţi nu sunt excluse din sistemul educaţional pe criterii de dizabilitate, 

iar copiii cu dizabilităţi nu sunt excluşi din învăţământul primar gratuit şi obligatoriu sau din învăţământul 

secundar din cauza dizabilităţii; 

(b) Persoanele cu dizabilităţi au acces la învăţământ primar incluziv, de calitate şi gratuit şi la 

învăţământ secundar, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, în comunităţile în care trăiesc; 

(c) Se asigură adaptarea rezonabilă a condiţiilor la nevoile individuale;  

(d) Persoanele cu dizabilităţi primesc sprijinul necesar, în cadrul sistemului educaţional, pentru 

a li se facilita o educaţie efectivă; 

(e)  Se iau măsuri eficiente de sprijin individualizat în amenajarea mediului care să maximizeze 

progresul şcolar şi socializarea în conformitate cu obiectivul de integrare deplină . 

3. Statele Părţi vor asigura persoanelor cu dizabilităţi posibilitatea de a-şi dezvolta competenţe care 

să le faciliteze participarea deplină şi egală la procesul de învăţământ şi ca membri ai comunităţii . În acest 

scop, Statele Părţi vor lua măsurile adecvate, inclusiv prin:  

(a) Facilitarea învăţării caracterelor Braille, a sistemelor alternative de scriere, a mijloacelor 

augmentative şi alternative, a mijloacelor şi formelor de comunicare şi orientare şi a aptitudinilor de 

mobilitate precum şi facilitarea sprijinului şi îndrumării între persoanele cu aceleaşi probleme ;  

 (b) Facilitarea învăţării limbajului mimico-gestual şi promovarea identităţii lingvistice a 

persoanelor cu deficienţe de auz;  

(c)  Asigurarea educaţiei persoanelor şi mai ales a copiilor, care sunt nevăzători, surzi  sau  cu 

surdo-cecitate, prin cele mai adecvate şi individualizate limbaje, căi şi modalităţi, precum şi în medii care să 

le favorizeze o maximă dezvoltare şcolară şi socială. 

4. Pentru a sprijini exercitarea  acestui drept, Statele Părţi vor lua măsurile adecvate pentru 

angajarea de profesori, inclusiv profesori cu dizabilităţi, calificaţi în limbajul mimico-gestual şi/sau Braille, 

şi  pentru formarea profesioniştilor şi personalului care lucrează la toate nivelurile educaţionale. O astfel de 

formare va presupune 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.   

5. Statele Părţi se vor asigura că persoanele cu dizabilităţi pot avea acces la învăţământ superior, 

formare vocaţională, educaţie pentru adulţi şi formare continuă, fără discriminare şi în condiţii de egalitate 

cu ceilalţi. În acest scop, Statele Părţi se vor asigura că persoanelor cu dizabilităţi li se oferă adaptări 

adecvate. 

 

Articolul 25 

Sănătatea 
 

Statele Părţi recunosc faptul că persoanele cu dizabilităţi au dreptul să se bucure de cea mai bună 

stare de sănătate, fără discriminare pe criterii de dizabilitate. Statele Părţi vor lua toate măsurile adecvate 

pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi la serviciile de sănătate care acordă atenţie problemelor 

specifice de gen, inclusiv refacerea stării de sănătate. În special, Statele Părţi vor:  

(a) Furniza  persoanelor cu dizabilităţi aceeaşi gamă de servicii,  la acelaşi nivel de calitate şi 

standard de îngrijire şi programe medicale gratuite ori la preţuri accesibile, precum cele furnizate celorlalte 

persoane, inclusiv în domeniul sănătăţii sexuale şi reproductive  şi al programelor publice de sănătate pentru 

populaţie;  

(b) Furniza acele servicii de sănătate specifice, necesare  persoanelor cu  dizabilităţi, inclusiv 

servicii adecvate de diagnosticare şi de intervenţie timpurie şi servicii menite să prevină riscul apariţiei altor 

dizabilităţi, inclusiv în rândul copiilor şi persoanelor vârstnice; 
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 (c) Furniza aceste servicii de sănătate cât mai aproape posibil de comunităţile în care trăiesc 

aceste persoane, inclusiv în mediul rural;  

(d) Solicita profesioniştilor din domeniul medical să furnizeze persoanelor cu dizabilităţi 

îngrijire de aceeaşi calitate ca şi celorlalţi, inclusiv pe baza consimţământului conştient şi  liber exprimat, 

printre altele, prin creşterea gradului de conştientizare privind  drepturile omului, demnitatea, autonomia şi 

nevoile persoanelor cu dizabilităţi, prin instruire şi prin promovarea de standarde etice în domeniul  

serviciilor de sănătate publice şi private; 

(e) Interzice discriminarea persoanelor cu dizabilităţi în ceea ce priveşte dreptul la asigurare de 

sănătate  sau  de viaţă,  în cazul în care legislaţia naţională permite acest lucru, accesul la acest tip de 

asigurări realizându-se într-o manieră corectă şi adecvată;  

(f) Împiedica orice refuz discriminator de acordare a îngrijirilor de sănătate ori a serviciilor 

medicale sau a  unor alimente ori lichide pe criterii de dizabilitate. 

 

Articolul 26 

Abilitare şi reabilitare 
 

1. Statele Părţi vor lua măsurile eficiente şi adecvate, inclusiv prin sprijinul reciproc între persoane 

cu aceleaşi probleme, pentru a permite persoanelor cu dizabilităţi să obţină şi să-şi menţină maximum de 

autonomie, să-şi dezvolte pe deplin potenţialul fizic, mintal, social şi profesional şi să realizeze o deplină 

integrare şi participare în toate aspectele vieţii.  În acest scop, Statele Părţi vor organiza, consolida şi extinde 

servicii şi programe de abilitare şi reabilitare  complexe, în special în domeniul  sănătăţii, încadrării în 

muncă, educaţiei şi serviciilor sociale, astfel încât aceste servicii şi programe: 

 (a) Să înceapă, într-un stadiu cât mai de timpuriu posibil, şi să se bazeze pe evaluarea 

multidisciplinară a nevoilor şi abilităţilor individuale. 

(b) Să sprijine participarea şi integrarea în comunitate şi în toate aspectele societăţii, pe baza 

liberului consimţământ şi să fie disponibile cât mai aproape posibil de comunitatea în care trăiesc, inclusiv 

în mediul rural. 

2. Statele Părţi vor promova dezvoltarea formării iniţiale şi continue pentru profesioniştii şi 

personalul care lucrează în serviciile de abilitare şi reabilitare .  

3. Statele Părţi vor promova oferta, cunoaşterea şi utilizarea echipamentelor şi tehnologiilor 

concepute pentru persoanele cu dizabilităţi, care vizează  abilitarea şi reabilitarea lor. 

Articolul 27 

Munca şi încadrarea în muncă 
 

1. Statele Părţi recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi de a munci în condiţii de egalitate cu 

ceilalţi; aceasta include dreptul la oportunitatea de a-şi câştiga existenţa prin exercitarea unei activităţi liber 

alese sau acceptate pe piaţa muncii, într-un mediu de lucru deschis, incluziv şi accesibil persoanelor cu 

dizabilităţi. Statele Părţi vor proteja şi promova dreptul la muncă, inclusiv pentru cei care dobândesc o 

dizabilitate pe durata  angajării, prin luarea de  măsuri adecvate, inclusiv de ordin legislativ, pentru ca, 

printre altele: 

(a) Să interzică discriminarea pe criterii de dizabilitate referitoare la toate aspectele şi formele de 

încadrare în muncă, inclusiv la condiţiile de recrutare, plasare, angajare şi menţinere în muncă, la progresul 

în carieră şi la condiţii de sănătate şi securitate la locul de muncă; 

(b) Să protejeze drepturile persoanelor cu dizabilităţi, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, din punct 

de vedere al condiţiilor corecte şi favorabile de muncă, inclusiv al oportunităţilor şi remuneraţiei egale 

pentru  muncă egală, al condiţiilor de sănătate şi securitate la locul de muncă, al protecţiei împotriva 

hărţuirii şi prin reglementarea conflictelor;  

(c) Să se asigure că persoanele cu dizabilităţi sunt capabile să-şi exercite dreptul la muncă şi 

drepturile sindicale în condiţii de egalitate cu ceilalţi; 
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(d) Să permită persoanelor cu dizabilităţi accesul efectiv la programele generale de orientare  

tehnică şi vocaţională, la servicii de plasare şi formare profesională continuă; 

(e) Să promoveze, pe piaţa muncii, oportunităţile de angajare şi de progres în carieră pentru 

persoanele cu dizabilităţi şi să ofere asistenţă în căutarea, obţinerea şi menţinerea unui loc de muncă, 

inclusiv  pentru revenirea la locul de muncă.  

(f) Să promoveze  oportunităţile pentru activităţi independente, dezvoltarea spiritului 

antreprenorial, dezvoltarea de cooperative şi începerea unei afaceri proprii; 

(g) Să angajeze persoane cu dizabilităţi în sectorul public; 

(h) Să promoveze angajarea persoanelor cu dizabilităţi în sectorul privat prin politici şi măsuri 

adecvate, care să  includă   programe de acţiune pozitive, stimulente şi alte măsuri;  

(i) Să se asigure oferirea unor  adaptări adecvate  persoanelor cu dizabilităţi, la locul de muncă;  

(j) Să încurajeze obţinerea, de către persoanele cu dizabilităţi, a unei experienţe în muncă, pe 

piaţa liberă a forţei  de muncă; 

(k) Să promoveze reabilitarea vocaţională şi profesională, menţinerea locului de muncă şi 

programele de reintegrare profesională pentru persoanele cu dizabilităţi. 

2. Statele Părţi se vor asigura că persoanele cu dizabilităţi nu sunt ţinute în sclavie sau servitute şi 

sunt protejate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, împotriva muncii forţate sau obligatorii. 

 

Articolul 28 

Standarde de viaţă şi de protecţie socială adecvate  
 

1. Statele Părţi recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi la un standard adecvat de viaţă pentru 

ele şi familiile lor, inclusiv la alimentaţie, îmbrăcăminte şi locuinţă adecvate şi la îmbunătăţirea continuă a  

condiţiilor de trai şi vor lua măsurile adecvate pentru a proteja şi promova exercitarea acestui drept fără 

discriminare pe criterii de dizabilitate. 

2. Statele Părţi recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi la protecţie socială şi posibilitatea de a 

se bucura de acest drept fără discriminare pe criterii de dizabilitate şi vor lua măsurile adecvate pentru a 

proteja şi promova respectarea acestui drept, inclusiv măsuri pentru:  

(a) A asigura accesul egal al persoanelor cu dizabilităţi la servicii de apă potabilă şi a asigura 

accesul la servicii adecvate şi accesibile ca preţ, la dispozitive şi alte tipuri de asistenţă pentru nevoile 

aferente dizabilităţii; 

(b) A asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi, în special al femeilor, fetelor şi al persoanelor 

vârstnice cu dizabilităţi, la programe de protecţie socială şi de diminuare a sărăciei;  

(c) A asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi şi al familiilor lor care trăiesc în sărăcie, la 

asistenţă financiară din partea statului, pentru cheltuieli legate de dizabilităţi, inclusiv formare, consiliere, 

asistenţă financiară şi servicii de îngrijire temporară adecvate;   

(d) A asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi la programele publice de locuinţe; 

(e) A asigura accesul egal al persoanelor cu dizabilităţi la programele de pensionare şi la 

beneficiile aferente. 

 

Articolul 29 

Participarea la viaţa politică şi publică 
 

Statele Părţi vor garanta persoanelor cu dizabilităţi drepturi politice şi posibilitatea de a beneficia 

de acestea, în condiţii de egalitate cu alţii, şi se angajează: 

(a) Să se asigure că persoanele cu dizabilităţi pot participa efectiv şi deplin la viaţa politică şi 

publică, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, în mod direct sau prin reprezentanţi liber aleşi, precum şi dreptul 
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şi oportunitatea de a vota şi de a fi alese, printre altele, prin: 

(i) Asigurarea de proceduri, facilităţi şi materiale de vot adecvate, accesibile şi uşor de înţeles şi 

utilizat; 

(ii) Protejarea dreptului persoanelor cu dizabilităţi de a vota prin vot secret la alegerile şi 

referendumurile publice, fără intimidare, de a candida la alegeri, de a deţine efectiv un mandat ales şi de a 

îndeplini orice funcţie publică, la orice nivel guvernamental, facilitând utilizarea tehnologiilor noi şi de 

asistare, acolo unde este cazul; 

(iii) Garantarea exprimării libere a voinţei persoanelor cu dizabilităţi ca electori şi în acest scop, 

dacă este cazul, la solicitarea acestora, să permită asistarea la vot de către o persoană la alegerea lor; 

(b) Să promoveze activ un mediu în care persoanele cu dizabilităţi pot participa efectiv şi pe 

deplin la administrarea afacerilor publice, fără discriminare şi în condiţii de egalitate cu ceilalţi şi să 

încurajeze participarea lor la afacerile publice, inclusiv: 

(i) Să activeze în cadrul organizaţiilor neguvernamentale şi asociaţiilor care se ocupă de viaţa 

publică şi politică a ţării şi la activităţile şi administrarea partidelor politice;  

(ii) Să formeze şi să adere la organizaţii ale persoanelor cu dizabilităţi pentru a le reprezenta pe 

acestea din urmă la nivel internaţional, naţional, regional şi local. 

 

Articolul 30 

Participarea la viaţa culturală, activităţi recreative, timp liber şi sport  
 

1. Statele Părţi recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi de a participa, în condiţii de egalitate cu 

ceilalţi, la viaţa culturală şi vor lua toate măsurile adecvate pentru a se asigura că persoanele cu dizabilităţi:  

(a) Beneficiază de acces la materialele culturale în formate accesibile;  

(b) Beneficiază de acces la programe de televiziune, filme, teatre şi alte activităţi culturale, în 

formate accesibile;  

(c) Beneficiază de acces în locurile destinate reprezentaţiilor sau serviciilor culturale, cum ar fi 

teatre, muzee, cinematografe, biblioteci şi servicii turistice şi, pe cât posibil, beneficiază de acces la 

monumente şi situri de importanţă culturală naţională. 

2. Statele Părţi vor lua măsurile corespunzătoare  pentru a da posibilitatea persoanelor cu 

dizabilităţi să-şi dezvolte şi să-şi utilizeze potenţialul creator, artistic şi intelectual, nu numai în beneficiul 

propriu, ci şi în cel al societăţii.  

3. Statele Părţi vor lua toate măsurile corespunzătoare , în conformitate cu legislaţia internaţională, 

pentru a se asigura că legile care protejează drepturile de proprietate intelectuală nu constituie o barieră 

nerezonabilă sau discriminatorie pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi la produsele culturale. 

4. Persoanele cu dizabilităţi au dreptul, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la recunoaşterea şi 

susţinerea identităţii lor culturale şi lingvistice specifice, inclusiv a limbajelor mimico-gestuale şi culturii 

persoanelor cu deficienţe de auz.  

5. Pentru ca persoanele cu dizabilităţi să poată participa, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la 

activităţi recreative, de timp liber şi sportive, Statele Părţi vor lua măsurile corespunzătoare pentru:  

(a) A încuraja şi promova participarea, cât de mult posibil, a persoanelor cu dizabilităţi la 

desfăşurarea de activităţi sportive de masă, la toate nivelurile;  

(b) A se asigura că persoanele cu dizabilităţi au posibilitatea de a organiza, desfăşura şi participa 

la activităţi sportive şi recreative specifice dizabilităţii şi, în acest scop, să încurajeze accesul, în condiţii de 

egalitate cu ceilalţi, la instruire, antrenament şi resurse corespunzătoare;  

(c) A se asigura că persoanele cu dizabilităţi au acces la locurile unde se desfăşoară activităţi  

sportive, recreative şi turistice;  
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(d) A asigura accesul şi participarea copiilor cu dizabilităţi, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la 

joacă, activităţi recreative, de timp liber şi sportive, inclusiv la activităţile din sistemul şcolar;  

(e) A se asigura că persoanele cu dizabilităţi au acces la serviciile furnizate de cei implicaţi în 

organizarea activităţilor recreative, turistice, de timp liber şi sportive. 

 

Articolul 31 

Statistici şi colectarea datelor  
 

1. Statele Părţi se angajează să colecteze informaţiile corespunzătoare, inclusiv date statistice şi 

de cercetare, pentru a avea posibilitatea să formuleze şi să implementeze politici care să conducă la intrarea 

în vigoare a prezentei Convenţii. Procesul de colectare şi stocare a acestor informaţii se va:  

(a) Conforma măsurilor de protecţie stabilite de lege, inclusiv de legislaţia referitoare la protecţia 

datelor, pentru a asigura confidenţialitatea şi respectarea anonimatului persoanelor cu dizabilităţi;  

(b) Conforma normelor internaţionale acceptate, de protecţie a drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului şi principiilor etice referitoare la colectarea şi utilizarea statisticilor. 

2. Informaţiile colectate conform acestui articol vor fi sortate şi furnizate în funcţie de necesităţi 

şi vor fi utilizate pentru a ajuta la evaluarea implementării obligaţiilor Statelor Părţi care decurg din prezenta 

Convenţie şi la identificarea şi rezolvarea barierelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi în 

exercitarea drepturilor lor. 

3. Statele Părţi îşi vor asuma responsabilitatea pentru diseminarea acestor statistici şi vor asigura 

accesibilitatea acestora în aceeaşi măsură pentru persoanele cu dizabilităţi ca şi pentru alte persoane. 

 

Articolul 32 

Cooperarea internaţională 
 

1. Statele Părţi recunosc importanţa cooperării internaţionale şi a promovării acesteia în 

susţinerea eforturilor pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor  prezentei Convenţii şi vor lua toate 

măsurile corespunzătoare şi eficiente în această privinţă, între State şi în cadrul acestora şi, dacă este cazul, 

în parteneriat cu organizaţii internaţionale şi regionale relevante şi cu societatea civilă, în special cu 

organizaţii ale persoanelor cu dizabilităţi. Aceste măsuri pot include, printre altele: 

(a) Asigurarea unei cooperări internaţionale care include programele de dezvoltare internaţională, 

incluzivă şi accesibilă persoanelor cu dizabilităţi; 

(b) Facilitarea şi sprijinul pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale, inclusiv prin schimbul şi 

diseminarea de informaţii, experienţe, programe de formare şi de bune practici; 

(c) Facilitarea cooperării în cercetare şi accesul la cunoştinţe ştiinţifice şi tehnice ;  

(d) Furnizarea de asistenţă tehnică şi economică, după caz, inclusiv prin facilitarea accesului la 

tehnologie de asistare şi schimburile în acest domeniu, precum şi prin transfer de tehnologie. 

2. Prevederile prezentului articol nu aduc prejudiciu obligativităţii ca fiecare Stat Parte să-şi 

îndeplinească obligaţiile ce decurg din prezenta Convenţie. 

 

Articolul 33 

Implementarea şi monitorizarea naţională 
 

1. Potrivit sistemului lor de organizare, Statele Părţi vor desemna unul sau mai multe puncte de 

contact în cadrul guvernului pentru probleme referitoare la implementarea prezentei Convenţii şi vor acorda 

atenţia cuvenită stabilirii sau desemnării unui mecanism de coordonare în cadrul guvernului pentru a facilita 

măsurile aferente, în diferite sectoare şi la diferite niveluri. 

2. Statele Părţi, în conformitate cu propriile sisteme juridice şi administrative, îşi vor menţine, 

consolida, desemna sau stabili fiecare un cadru care să includă unul sau mai multe mecanisme independente, 
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după cum este cazul, pentru a promova, proteja şi monitoriza implementarea prezentei Convenţii. La 

desemnarea sau stabilirea unui asemenea mecanism, Statele Părţi vor ţine cont de principiile referitoare la 

statutul şi funcţionarea instituţiilor naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor omului. 

3. Societatea civilă, în special persoanele cu dizabilităţi şi organizaţiile care le reprezintă, vor fi 

implicate şi vor participa pe deplin la procesul de monitorizare. 

Articolul 34 

Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi 
 

1. Se va constitui un Comitet pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi (numit în continuare 

„Comitetul”), care va îndeplini funcţiile prevăzute în continuare .  

2. Comitetul va fi alcătuit, în momentul intrării în vigoare a prezentei Convenţii, din doisprezece 

experţi. După alte şaizeci de ratificări sau aderări la Convenţie, numărul membrilor în Comitet va creşte cu 

şase membri, atingând un număr maxim de optsprezece membri.  

3. Membrii Comitetului vor acţiona în nume propriu şi vor avea o înaltă ţinută morală, 

competenţă şi experienţă recunoscute în domeniul prezentei Convenţii. La nominalizarea candidaţilor lor, 

Statele Părţi sunt invitate să ţină cont de prevederea stabilită în  articolul 4.3 din prezenta Convenţie. 

4. Membrii Comitetului vor fi aleşi de  Statele Părţi, acordând atenţie distribuţiei geografice 

echitabile, reprezentării diferitelor forme de civilizaţie şi a principalelor sisteme juridice, reprezentării 

echilibrate pe criterii de sex şi a participării experţilor cu dizabilităţi.  

5. Membrii Comitetului vor fi aleşi prin vot secret dintr-o listă de persoane nominalizate de 

Statele Părţi dintre cetăţenii lor, în reuniuni ale Conferinţei Statelor Părţi. La acele reuniuni, pentru care este 

necesar un cvorum de două treimi din Statele Părţi, persoanele alese în Comitet vor fi cele care obţin cel mai 

mare număr de voturi şi majoritatea absolută din voturile reprezentanţilor Statelor Părţi prezente care îşi 

exercită dreptul de vot. 

6. Procesul iniţial de alegere se va ţine nu mai târziu de şase luni după data intrării în vigoare a 

prezentei Convenţii. Cu cel puţin patru luni înainte de data fiecărei alegeri, Secretarul General al Naţiunilor 

Unite va transmite o scrisoare Statelor Părţi invitându-le să depună nominalizările în termen de două luni. 

Secretarul General va întocmi ulterior o listă în ordine alfabetică a tuturor persoanelor nominalizate astfel, 

indicând Statele Părţi care le-au nominalizat şi pe care o va înainta Statelor Părţi la prezenta Convenţie.  

7. Membrii Comitetului vor fi aleşi pentru un mandat de patru ani. Aceştia vor putea fi realeşi o 

singură dată. Totuşi, mandatul a şase dintre membrii aleşi la prima alegere va expira la sfârşitul unei 

perioade de doi ani; imediat după prima alegere, numele acestor şase membri se vor alege prin tragere la 

sorţi de către preşedintele adunării la care se face referire în paragraful 5 al prezentului articol.  

8. Alegerea a şase membri suplimentari ai Comitetului se va desfăşura cu ocazia alegerilor 

periodice, conform prevederilor relevante ale prezentului articol.  

9. Dacă un membru al Comitetului decedează, demisionează sau declară că din orice altă cauză 

nu îşi mai poate îndeplini îndatoririle, Statul Parte care l-a nominalizat pe acel membru va numi un alt 

expert care are calificările şi îndeplineşte cerinţele prevăzute în prevederile relevante din prezentul articol 

pentru restul mandatului.  

10. Comitetul îşi va stabili propriile reguli de procedură . 

11. Secretarul General al Naţiunilor Unite va asigura personalul şi facilităţile necesare pentru 

îndeplinirea eficientă a funcţiilor Comitetului conform prezentei Convenţii şi va convoca prima reuniune a 

acestuia.  

12. Cu aprobarea Adunării Generale, membrii Comitetului constituit conform prezentei Convenţii 

vor primi indemnizaţii din resursele Naţiunilor Unite, în termenii şi condiţiile pe care le va hotărî Adunarea, 

ţinând cont de importanţa responsabilităţilor Comitetului .  

13. Membrii Comitetului vor avea dreptul la facilităţile, privilegiile şi imunităţile experţilor în 
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misiune pentru Naţiunile Unite, după cum s-a stabilit în secţiunile specifice ale Convenţiei privind 

privilegiile şi imunităţile Naţiunilor Unite.  

 

Articolul 35 

Rapoartele Statelor Părţi 
 

1. Fiecare Stat Parte va prezenta Comitetului, prin Secretarul General al Naţiunilor Unite, un 

raport cuprinzător asupra măsurilor luate pentru punerea în aplicare a obligaţiilor ce îi revin în conformitate 

cu prezenta Convenţie şi asupra progresului făcut în acea privinţă, în termen de doi ani după intrarea în 

vigoare a prezentei Convenţii pentru Statul Parte respectiv.  

2. După aceea, Statele Părţi vor prezenta rapoarte ulterioare cel puţin la fiecare patru ani şi  apoi 

ori de câte ori solicită Comitetul.  

3. Comitetul va stabili liniile directoare aplicabile pentru conţinutul raportului.  

4. Nu este necesar ca Statul Parte care a prezentat un raport iniţial Comitetului să repete în 

rapoartele sale ulterioare informaţiile furnizate anterior. Când întocmesc rapoartele pentru Comitet, Statele 

Părţi sunt invitate să considere raportarea ca un proces deschis şi transparent şi să acorde importanţa 

necesară prevederilor art. 4.3. al prezentei Convenţii. 

5. Rapoartele pot evidenţia factorii şi dificultăţile care afectează gradul de îndeplinire a 

obligaţiilor în condiţiile prezentei Convenţii. 

 

Articolul 36 

Analiza rapoartelor 
 

1. Fiecare raport va fi analizat de Comitet care va transmite sugestiile şi recomandările generale 

pe care le consideră adecvate şi le va înainta Statului Parte respectiv. Statul Parte poate răspunde 

Comitetului cu orice informaţie pe care o consideră necesară. Comitetul poate solicita Statelor Părţi 

informaţii suplimentare relevante pentru implementarea prezentei Convenţii.  

2. Dacă un Stat Parte a înregistrat o întârziere semnificativă în depunerea unui raport, Comitetul 

poate notifica Statul Parte respectiv despre necesitatea de a examina implementarea prezentei Convenţii în 

acel Stat Parte, în baza informaţiilor întemeiate aflate la dispoziţia Comitetului, dacă raportul respectiv nu 

este depus în termen de trei luni de la notificare. Comitetul va invita Statul Parte respectiv să participe la o 

astfel de examinare. În cazul în care Statul Parte răspunde prin transmiterea raportului, se vor aplica 

prevederile din aliniatul 1 al prezentului articol.  

3. Secretarul General al Naţiunilor Unite va pune rapoartele la dispoziţia tuturor Statelor Părţi.  

4. Statele Părţi vor supune rapoartele dezbaterii publice, fiecare în ţara sa, şi vor facilita accesul 

la sugestiile şi recomandările generale legate de respectivele rapoarte. 

5. Comitetul va transmite, dacă va considera necesar, agenţiilor specializate, fondurilor şi 

programelor Naţiunilor Unite şi altor organisme competente rapoarte ale Statelor Părţi pentru a soluţiona o 

cerere sau o nevoie de consiliere sau asistenţă tehnică cuprinsă în aceste rapoarte, împreună cu observaţiile 

şi recomandările Comitetului asupra acelor solicitări, dacă există. 

 

Articolul 37 

Cooperarea între Statele Părţi şi Comitet  
 

1. Fiecare Stat Parte va coopera cu Comitetul şi îi va asista pe membrii acestuia în îndeplinirea 

mandatului lor. 

2. În relaţia sa cu Statele Părţi, Comitetul va acorda atenţia cuvenită modurilor şi mijloacelor de 

creştere a capacităţilor naţionale de implementare a prezentei Convenţii, inclusiv prin cooperare 

internaţională. 
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Articolul 38 

Relaţia Comitetului cu alte organisme  
 

Pentru a promova implementarea eficientă a prezentei  Convenţii şi pentru a încuraja cooperarea 

internaţională în domeniul acoperit de prezenta Convenţie: 

(a) Agenţiile specializate şi alte organisme ale Naţiunilor Unite vor avea dreptul să fie 

reprezentate la analiza implementării prevederilor din prezenta Convenţie, conform mandatului lor. 

Comitetul poate invita agenţii specializate şi alte organisme competente, în măsura în care consideră 

necesar, să furnizeze expertiză referitoare la implementarea Convenţiei în domenii care intră în aria de 

competenţă a mandatului lor. Comitetul poate invita agenţii specializate şi alte organisme ale Naţiunilor 

Unite să depună rapoarte referitoare la implementarea Convenţiei în domenii care intră în obiectul lor de 

activitate;  

(b) În îndeplinirea mandatului, Comitetul va consulta, dacă este cazul, alte organisme relevante 

constituite prin tratate internaţionale privind drepturile omului, pentru a asigura concordanţa dintre liniile 

directoare de raportare, sugestiile şi recomandările generale şi pentru a evita duplicarea şi suprapunerea în 

îndeplinirea funcţiilor acestora.  

 

Articolul 39 

Raportul Comitetului   
 

Comitetul va raporta la fiecare doi ani Adunării Generale şi Consiliului  Economic şi Social despre 

activităţile sale şi poate face sugestii şi recomandări generale în baza examinării rapoartelor şi informaţiilor 

primite de la Statele Părţi. Astfel de sugestii şi recomandări generale vor fi incluse în raportul Comitetului 

împreună cu comentariile Statelor Părţi, dacă ele există.  

 

Articolul 40 

Conferinţa Statelor Părţi  
 

1. Statele Părţi se vor întâlni periodic în cadrul unei Conferinţe a Statelor Părţi pentru a analiza 

orice problemă referitoare la implementarea prezentei  Convenţii. 

2. Nu mai târziu de şase luni după intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, Conferinţa Statelor 

Părţi va fi convocată de către Secretarul General al Naţiunilor Unite. Reuniunile ulterioare vor fi convocate 

de către Secretarul General al Naţiunilor Unite bianual sau la decizia Conferinţei Statelor Părţi.  

 

Articolul 41 

Depozitar 
 

Secretarul General al Naţiunilor Unite va fi depozitarul  prezentei Convenţii. 

 

Articolul 42 

Semnarea 
 

Prezenta Convenţie va fi deschisă pentru semnare tuturor Statelor şi organizaţiilor de integrare 

regională, la sediul Naţiunilor Unite din New York, începând cu data de 30 martie 2007. 

 

Articolul 43 

Consimţământul  
 

Prezenta Convenţie va face obiectul ratificării de către Statele semnatare şi al confirmării oficiale 

de către organizaţiile de integrare regională semnatare. Ea va fi deschisă pentru aderarea oricărui Stat sau 

organizaţie de integrare regională care nu a semnat Convenţia.  

 

Articolul 44 

Organizaţiile de integrare regională 
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1. „Organizaţia de integrare regională” va însemna o organizaţie formată din statele suverane ale 

unei anumite regiuni, căreia statele membre i-au transferat competenţa în legătură cu aspectele reglementate 

de această Convenţie. Organizaţiile de acest tip vor declara în instrumentele lor de confirmare oficială sau 

de aderare în ce măsură au competenţă privind aspectele reglementate de prezenta Convenţie. Ulterior, ele îl 

vor informa pe depozitar despre orice modificare substanţială intervenită în aria lor de competenţă. 

2. Referinţele la „Statele Părţi” în prezenta Convenţie se vor aplica acestor organizaţii, în limita 

competenţei acestora.  

3. Nici un instrument depus de o organizaţie de integrare regională nu va fi luat în considerare în 

aplicarea articolului 45, alineatul 1 şi al articolului 47, alineatele 2 şi 3 ale prezentei Convenţii. 

4. Organizaţiile de integrare regională, pe aspecte care intră în domeniul lor de competenţă, îşi 

pot exercita dreptul de vot în cadrul Conferinţei Statelor Părţi, având un număr de voturi egal cu numărul de 

State membre care sunt părţi la prezenta Convenţie. O astfel de organizaţie nu îşi va exercita dreptul de vot 

dacă oricare dintre Statele ei membre îşi exercită acest drept, şi invers.  

 

Articolul 45 

Intrarea în vigoare 
 

1. Prezenta Convenţie va intra în vigoare în a 30-a zi după depunerea celui de-al 20-lea 

instrument de ratificare sau de aderare.  

2. Pentru fiecare Stat sau organizaţie de integrare regională care ratifică, confirmă oficial sau 

aderă la Convenţie după depunerea celui de-al 20-lea astfel de instrument, Convenţia va intra în vigoare în a 

30-a zi după depunerea  propriului instrument de acest tip. 

 

Articolul 46 

Rezerve 
 

1. Rezervele, incompatibile cu obiectul şi scopul prezentei Convenţii, nu vor fi permise.  

2. Rezervele pot fi retrase în orice moment. 

 

Articolul 47 

Amendamente 
 

1. Orice Stat Parte poate să propună un amendament la prezenta Convenţie şi să îl depună la 

Secretarul General al Naţiunilor Unite. Secretarul General va comunica Statelor Părţi orice amendament 

propus, cu o cerere de a fi notificat dacă acestea sunt de acord cu organizarea unei conferinţe a Statelor Părţi 

în scopul de a analiza şi decide asupra propunerilor făcute. În cazul în care, în termen de patru luni de la 

data unei asemenea comunicări, cel puţin o treime din Statele Părţi este de acord cu organizarea unei astfel 

de conferinţe, Secretarul General va organiza conferinţa sub auspiciile Naţiunilor Unite. Orice amendament 

adoptat de o majoritate de două treimi din numărul Statelor Părţi prezente şi care îşi exercită dreptul de vot, 

va fi înaintat de Secretarul General Adunării Generale pentru aprobare şi, ulterior, tuturor Statelor Părţi, 

pentru acceptare.  

2. Un amendament adoptat şi aprobat conform alineatului 1 al prezentului articol va intra în 

vigoare în a 30-a zi după ce numărul de instrumente de acceptare depuse atinge două treimi din numărul 

Statelor Părţi la data adoptării amendamentului. Ulterior, amendamentul va intra în vigoare pentru orice  Stat 

Parte în a 30-a zi după depunerea propriului său instrument de acceptare. Un amendament va fi obligatoriu 

numai pentru acele State Părţi care l-au acceptat.  

3. Dacă se stabileşte astfel de către Conferinţa Statelor Părţi prin consens, un amendament 

adoptat şi aprobat conform alineatului 1 al prezentului articol care se referă exclusiv la articolele 34, 38, 39 

şi 40 va intra în vigoare pentru toate Statele Părţi în a 30-a zi după ce numărul de instrumente de acceptare 

atinge două treimi din numărul Statelor Părţi la data adoptării amendamentului.  
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Articolul 48 

Denunţarea 
 

Un Stat Parte poate denunţa prezenta Convenţie printr-o notificare adresată Secretarului General al 

Naţiunilor Unite. Denunţarea va deveni efectivă la un an de la data primirii notificării de către Secretarul 

General. 

 

Articolul 49 

Formatul accesibil 
 

Textul prezentei Convenţii va fi disponibil în formate accesibile. 

 

Articolul 50 

Texte autentice 
 

Textele în arabă, chineză, engleză, franceză, rusă şi spaniolă ale prezentei  Convenţii vor fi egal 

autentice. 

Drept mărturie, subsemnaţii plenipotenţiari, fiind autorizaţi legal în acest scop de propriile Guverne, au 

semnat prezenta Convenţie. 

 

Anexa II 

Protocol Opţional la Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi 
 

Statele Părţi la prezentul Protocol au convenit următoarele: 

 

Articolul 1 
 

1. Un Stat Parte la prezentul Protocol („Stat Parte”) recunoaşte competenţa Comitetului pentru 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi („Comitetul”) de a primi şi analiza comunicările de la sau în numele 

indivizilor sau grupurilor de indivizi din jurisdicţia acestuia care susţin că sunt victime ale încălcării, de 

către acel Stat Parte, a prevederilor Convenţiei.  

2. Nu va fi primită de către Comitet nici o comunicare dacă ea se referă la un Stat Parte la 

Convenţie care nu este parte şi la prezentul Protocol.  

 

Articolul 2 
 

Comitetul va considera o comunicare inadmisibilă atunci când : 

(a) Comunicarea este anonimă;  

(b) Comunicarea reprezintă un abuz al dreptului de a prezenta asemenea comunicări sau este 

incompatibilă cu prevederile Convenţiei; 

(c) Aceeaşi problemă a fost deja examinată de Comitet sau a fost, ori este în curs de examinare în 

cadrul altei proceduri internaţionale de investigare sau soluţionare.  

(d) Nu au fost epuizate toate căile interne de recurs disponibile. Această regulă nu se aplică dacă 

procedurile de recurs depăşesc termene rezonabile sau dacă este puţin probabil să producă o rezolvare 

efectivă;  

(e) Este în mod evident neîntemeiată sau nu este fundamentată suficient sau atunci când 

(f) Faptele care sunt obiectul comunicării s-au desfăşurat înainte de intrarea în vigoare a 

prezentului Protocol pentru Statul Parte în cauză, doar dacă acele fapte nu au continuat după acea dată . 

 

Articolul 3 
 

În conformitate cu prevederile articolului 2 din prezentul Protocol, Comitetul va supune atenţiei 
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Statului Parte orice comunicare care i-a fost înaintată în mod confidenţial. În termen de şase luni, Statul 

respectiv va prezenta Comitetului, în scris, explicaţii sau declaraţii de clarificare a problemei şi, dacă este 

cazul, măsurile adoptate de acel Stat pentru remedierea situaţiei.  

 

Articolul 4 
 

1. În orice moment după primirea comunicării şi înainte de studierea comunicării pe fond, 

Comitetul poate transmite Statului Parte în cauză, pentru o analiză urgentă, o solicitare ca Statul Parte să ia 

măsurile tranzitorii necesare pentru a evita posibile daune ireparabile aduse victimei sau victimelor 

presupusei încălcări.  

2. Atunci când Comitetul acţionează în baza aliniatului 1 din acest articol, aceasta nu implică 

luarea unei decizii asupra admisibilităţii sau fondului comunicării.  

 

Articolul 5 
 

Comitetul va organiza şedinţe cu uşile închise atunci când examinează comunicările în baza 

prezentului Protocol. După examinarea unei comunicări, Comitetul va înainta sugestiile şi recomandările 

proprii, dacă există, către Statul Parte în cauză şi către petent.  

 

  

Articolul 6 
 

1. În cazul în care Comitetul primeşte informaţii de încredere prin care se indică încălcări grave 

sau sistematice, de către un Stat Parte, ale drepturilor stabilite în Convenţie, Comitetul va invita acel Stat 

Parte să coopereze la examinarea informaţiilor şi, în acest scop, să prezinte observaţii referitoare la 

informaţiile în cauză. 

2. Ţinând cont de orice observaţii care ar putea fi prezentate de către Statul Parte în cauză, 

precum şi de orice informaţii de încredere de care dispune, Comitetul poate desemna unul sau mai mulţi 

dintre membrii săi să desfăşoare o investigaţie şi să raporteze de urgenţă Comitetului. Atunci când se 

justifică şi cu aprobarea Statului Parte, investigaţia poate include o vizită pe teritoriul acestuia. 

3. După examinarea constatărilor unei asemenea investigaţii, Comitetul va transmite aceste 

constatări Statului Parte în cauză, împreună cu toate observaţiile şi recomandările. 

4. În termen de şase luni de la primirea constatărilor, comentariilor şi recomandărilor transmise 

de către Comitet, Statul Parte în cauză va transmite Comitetului observaţiile sale. 

5. O astfel de investigaţie se va desfăşura în mod confidenţial şi se va apela la cooperarea 

Statului Parte în toate etapele procedurilor. 

 

Articolul 7 
 

1. Comitetul poate invita Statul Parte în cauză să includă în raportul său, în baza articolului 35 

din Convenţie, detaliile oricăror măsuri luate ca răspuns la o investigaţie desfăşurată conform ar ticolului 6 

din prezentul Protocol. 

2. Dacă este necesar, după expirarea perioadei de şase luni la care se face referire în articolul 

6.4, Comitetul poate invita Statul Parte în cauză pentru a-l informa asupra măsurilor luate ca răspuns la o 

asemenea investigaţie. 

 

 

Articolul 8 
 

La momentul semnării sau ratificării prezentului Protocol sau al aderării la acesta, fiecare Stat 

Parte poate declara că nu recunoaşte competenţa Comitetului prevăzută în articolele  6 şi 7. 

 

Articolul 9 
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Secretarul General al Naţiunilor Unite va fi depozitarul prezentului Protocol. 

 

Articolul 10 
 

Prezentul Protocol va fi deschis pentru semnare tuturor Statelor şi organizaţiilor de integrare 

regională semnatare ale Convenţiei, la sediul Naţiunilor Unite  din New York, începând cu data de 30 martie 

2007. 

 

Articolul 11 
 

Prezentul Protocol va fi supus ratificării de către Statele semnatare ale acestui Protocol, care au 

ratificat sau care au aderat la Convenţie. Acesta va face obiectul confirmării oficiale de către organizaţiile de 

integrare regională semnatare ale acestui Protocol, care au semnat Convenţia sau care au aderat la aceasta. 

Protocolul va fi deschis pentru aderare oricărui Stat sau organizaţie de integrare regională care a ratificat, 

confirmat oficial sau a aderat la Convenţie şi care nu a semnat Protocolul.  

 

Articolul 12 
 

1. „Organizaţie de integrare regională” va însemna o organizaţie constituită de statele suverane 

dintr-o regiune dată, căreia statele membre i-au transferat competenţa în privinţa aspectelor reglementate de 

Convenţie şi de prezentul Protocol. Asemenea organizaţii vor declara în instrumentele lor de confirmare 

oficială sau de aderare, limita ariei de competenţă referitoare la aspectele reglementate de Convenţie şi de 

acest Protocol. Ulterior, ele vor informa depozitarul cu privire la orice modificare semnificativă a ariei lor 

de competenţă. 

2. Referirile la „Statele Părţi” din prezentul Protocol se vor aplica unor astfel de organizaţii în 

limitele competenţei acestora.  

3. Niciun instrument depus de o organizaţie de integrare regională nu va fi luat în considerare în 

aplicarea articolului 13, alineatul 1 şi al articolului 15, alineatul 2 din prezentul Protocol.  

4. Organizaţiile de integrare regională, pe aspecte din domeniul lor de competenţă, îşi pot 

exercita dreptul de vot în cadrul reuniunii Statelor Părţi, cu un număr de voturi egal cu numărul de State 

membre care sunt părţi la acest Protocol. O astfel de organizaţie nu-şi va exercita dreptul la vot dacă oricare 

dintre Statele ei membre îşi exercită acest drept şi invers. 

 

Articolul 13 
 

1. Sub rezerva intrării în vigoare a Convenţiei, prezentul Protocol va intra în vigoare în a 30-a zi 

după depunerea celui de-al 10-lea instrument de ratificare sau de aderare.  

2. Pentru fiecare Stat sau organizaţie de integrare regională care ratifică, confirmă  oficial sau 

aderă la Protocol după depunerea celui de-al 10-lea asemenea  instrument, Protocolul va intra în vigoare în a 

30-a zi după depunerea instrumentului propriu. 

 

 

Articolul 14 
 

1. Rezervele incompatibile cu obiectul şi scopul prezentului Protocol nu vor fi permise. 

2. Rezervele pot fi retrase în orice moment. 

 

Articolul 15 
 

1. Orice Stat Parte poate să propună un amendament la prezentul Protocol şi să îl depună la 

Secretarul General al Naţiunilor Unite. Secretarul General va comunica orice amendament propus Statelor 

Părţi, cu o cerere de notificare, dacă acestea sunt de acord cu organizarea unei reuniuni a Statelor Părţi în 

scopul de a analiza şi decide asupra propunerilor făcute. În cazul în care în termen de patru luni de la data 

unei asemenea comunicări, cel puţin o treime din Statele Părţi sunt de acord cu organizarea unei asemenea 

reuniuni, Secretarul General va organiza reuniunea sub auspiciile Naţiunilor Unite. Orice amendament 
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adoptat de o majoritate de două treimi din numărul Statelor Părţi prezente şi care îşi exercită dreptul de vot, 

va fi înaintată de către Secretarul General Adunării Generale pentru aprobare şi, ulterior, tuturor Statelor 

Părţi pentru acceptare. 

2. Un amendament adoptat şi aprobat conform aliniatului 1 al acestui articol va intra în vigoare 

în a 30-a zi după ce numărul de instrumente de acceptare depuse atinge două treimi din numărul Statelor 

Părţi la data adoptării amendamentului. Ulterior, amendamentul va intra în vigoare pentru orice  Stat Parte în 

a 30-a zi după depunerea propriului său instrument de acceptare. Un amendament va fi obligatoriu numai 

pentru acele State Părţi care l-au acceptat.  

 

Articolul 16 
 

Un Stat Parte poate denunţa prezentul Protocol printr-o notificare în scris către Secretarul General 

al Naţiunilor Unite. Denunţarea va deveni efectivă la un an de la data primirii notificării de către Secretarul 

General.  

 

Articolul 17 
 

Textul prezentului Protocol va fi disponibil în formate accesibile. 

 

 

Articolul 18 
 

Textele în arabă, chineză, engleză, franceză, rusă şi spaniolă ale prezentului Protocol vor fi egal 

autentice. 

Drept mărturie, subsemnaţii plenipotenţiari, fiind autorizaţi legal în acest scop de propriile 

Guverne, au semnat prezentul Protocol. 
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  Article 12: Equal recognition before the law 

 I. Introduction 

1. Equality before the law is a basic general principle of human rights protection and is 
indispensable for the exercise of other human rights. The Universal Declaration of Human 
Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights specifically guarantee 
the right to equality before the law. Article 12 of the Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities further describes the content of this civil right and focuses on the areas in 
which people with disabilities have traditionally been denied the right. Article 12 does not 
set out additional rights for people with disabilities; it simply describes the specific 
elements that States parties are required to take into account to ensure the right to equality 
before the law for people with disabilities, on an equal basis with others.  

2. Given the importance of this article, the Committee facilitated interactive forums for 
discussions on legal capacity. From the very useful exchange on the provisions of article 12 
by experts, States parties, disabled persons’ organizations, non-governmental organizations, 
treaty monitoring bodies, national human rights institutions and United Nations agencies, 
the Committee found it imperative to provide further guidance in a general comment.  

3. On the basis of the initial reports of various States parties that it has reviewed so far, 
the Committee observes that there is a general misunderstanding of the exact scope of the 
obligations of States parties under article 12 of the Convention. Indeed, there has been a 
general failure to understand that the human rights-based model of disability implies a shift 
from the substitute decision-making paradigm to one that is based on supported decision-
making. The aim of the present general comment is to explore the general obligations 
deriving from the various components of article 12.  

4. The present general comment reflects an interpretation of article 12 which is 
premised on the general principles of the Convention, as outlined in article 3, namely, 
respect for the inherent dignity, individual autonomy — including the freedom to make 
one’s own choices —, and independence of persons; non-discrimination; full and effective 
participation and inclusion in society; respect for difference and acceptance of persons with 
disabilities as part of human diversity and humanity; equality of opportunity; accessibility; 
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equality between men and women; and respect for the evolving capacities of children with 
disabilities and respect for the right of children with disabilities to preserve their identities.  

5. The Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil 
and Political Rights and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities each 
specify that the right to equal recognition before the law is operative “everywhere”. In other 
words, there are no permissible circumstances under international human rights law in 
which a person may be deprived of the right to recognition as a person before the law, or in 
which this right may be limited. This is reinforced by article 4, paragraph 2, of the 
International Covenant on Civil and Political Rights, which allows no derogation from this 
right, even in times of public emergency. Although an equivalent prohibition on derogation 
from the right to equal recognition before the law is not specified in the Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities, the provision in the International Covenant covers such 
protection by virtue of article 4, paragraph 4, of the Convention, which establishes that the 
provisions of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities do not derogate 
from existing international law.  

6. The right to equality before the law is also reflected in other core international and 
regional human rights treaties. Article 15 of the Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women guarantees women’s equality before the law and 
requires the recognition of women’s legal capacity on an equal basis with men, including 
with regard to concluding contracts, administering property and exercising their rights in 
the justice system. Article 3 of the African Charter on Human and Peoples’ Rights provides 
for the right of every person to be equal before the law and to enjoy equal protection of the 
law. Article 3 of the American Convention on Human Rights enshrines the right to juridical 
personality and the right of every person to recognition as a person before the law.  

7. States parties must holistically examine all areas of law to ensure that the right of 
persons with disabilities to legal capacity is not restricted on an unequal basis with others. 
Historically, persons with disabilities have been denied their right to legal capacity in many 
areas in a discriminatory manner under substitute decision-making regimes such as 
guardianship, conservatorship and mental health laws that permit forced treatment. These 
practices must be abolished in order to ensure that full legal capacity is restored to persons 
with disabilities on an equal basis with others.  

8. Article 12 of the Convention affirms that all persons with disabilities have full legal 
capacity. Legal capacity has been prejudicially denied to many groups throughout history, 
including women (particularly upon marriage) and ethnic minorities. However, persons 
with disabilities remain the group whose legal capacity is most commonly denied in legal 
systems worldwide. The right to equal recognition before the law implies that legal capacity 
is a universal attribute inherent in all persons by virtue of their humanity and must be 
upheld for persons with disabilities on an equal basis with others. Legal capacity is 
indispensable for the exercise of civil, political, economic, social and cultural rights. It 
acquires a special significance for persons with disabilities when they have to make 
fundamental decisions regarding their health, education and work. The denial of legal 
capacity to persons with disabilities has, in many cases, led to their being deprived of many 
fundamental rights, including the right to vote, the right to marry and found a family, 
reproductive rights, parental rights, the right to give consent for intimate relationships and 
medical treatment, and the right to liberty. 

9. All persons with disabilities, including those with physical, mental, intellectual or 
sensory impairments, can be affected by denial of legal capacity and substitute decision-
making. However, persons with cognitive or psychosocial disabilities have been, and still 
are, disproportionately affected by substitute decision-making regimes and denial of legal 
capacity. The Committee reaffirms that a person’s status as a person with a disability or the 
existence of an impairment (including a physical or sensory impairment) must never be 
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grounds for denying legal capacity or any of the rights provided for in article 12. All 
practices that in purpose or effect violate article 12 must be abolished in order to ensure that 
full legal capacity is restored to persons with disabilities on an equal basis with others.  

10. This general comment focuses primarily on the normative content of article 12 and 
the State obligations that emerge therefrom. The Committee will continue to carry out work 
in this area so as to provide further in-depth guidance on the rights and obligations deriving 
from article 12 in future concluding observations, general comments and other documents. 

 II. Normative content of article 12 

  Article 12, paragraph 1 

11. Article 12, paragraph 1, reaffirms the right of persons with disabilities to be 
recognized as persons before the law. This guarantees that every human being is respected 
as a person possessing legal personality, which is a prerequisite for the recognition of a 
person’s legal capacity.   

  Article 12, paragraph 2  

12. Article 12, paragraph 2, recognizes that persons with disabilities enjoy legal capacity 
on an equal basis with others in all areas of life. Legal capacity includes the capacity to be 
both a holder of rights and an actor under the law. Legal capacity to be a holder of rights 
entitles a person to full protection of his or her rights by the legal system. Legal capacity to 
act under the law recognizes that person as an agent with the power to engage in 
transactions and create, modify or end legal relationships. The right to recognition as a legal 
agent is provided for in article 12, paragraph 5, of the Convention, which outlines the duty 
of States parties to “take all appropriate and effective measures to ensure the equal right of 
persons with disabilities to own or inherit property, to control their own financial affairs 
and to have equal access to bank loans, mortgages and other forms of financial credit, and 
… ensure that persons with disabilities are not arbitrarily deprived of their property”.  

13. Legal capacity and mental capacity are distinct concepts. Legal capacity is the 
ability to hold rights and duties (legal standing) and to exercise those rights and duties 
(legal agency). It is the key to accessing meaningful participation in society. Mental 
capacity refers to the decision-making skills of a person, which naturally vary from one 
person to another and may be different for a given person depending on many factors, 
including environmental and social factors. Legal instruments such as the Universal 
Declaration of Human Rights (art. 6), the International Covenant on Civil and Political 
Rights (art. 16) and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women (art. 15) do not specify the distinction between mental and legal capacity. 
Article 12 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, however, makes it 
clear that “unsoundedness of mind” and other discriminatory labels are not legitimate 
reasons for the denial of legal capacity (both legal standing and legal agency). Under article 
12 of the Convention, perceived or actual deficits in mental capacity must not be used as 
justification for denying legal capacity.  

14. Legal capacity is an inherent right accorded to all people, including persons with 
disabilities. As noted above, it consists of two strands. The first is legal standing to hold 
rights and to be recognized as a legal person before the law. This may include, for example, 
having a birth certificate, seeking medical assistance, registering to be on the electoral role 
or applying for a passport. The second is legal agency to act on those rights and to have 
those actions recognized by the law. It is this component that is frequently denied or 
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diminished for persons with disabilities. For example, laws may allow persons with 
disabilities to own property, but may not always respect the actions taken by them in terms 
of buying and selling property. Legal capacity means that all people, including persons with 
disabilities, have legal standing and legal agency simply by virtue of being human. 
Therefore, both strands of legal capacity must be recognized for the right to legal capacity 
to be fulfilled; they cannot be separated. The concept of mental capacity is highly 
controversial in and of itself. Mental capacity is not, as is commonly presented, an 
objective, scientific and naturally occurring phenomenon. Mental capacity is contingent on 
social and political contexts, as are the disciplines, professions and practices which play a 
dominant role in assessing mental capacity.  

15. In most of the State party reports that the Committee has examined so far, the 
concepts of mental and legal capacity have been conflated so that where a person is 
considered to have impaired decision-making skills, often because of a cognitive or 
psychosocial disability, his or her legal capacity to make a particular decision is 
consequently removed. This is decided simply on the basis of the diagnosis of an 
impairment (status approach), or where a person makes a decision that is considered to have 
negative consequences (outcome approach), or where a person’s decision-making skills are 
considered to be deficient (functional approach). The functional approach attempts to assess 
mental capacity and deny legal capacity accordingly. It is often based on whether a person 
can understand the nature and consequences of a decision and/or whether he or she can use 
or weigh the relevant information. This approach is flawed for two key reasons: (a) it is 
discriminatorily applied to people with disabilities; and (b) it presumes to be able to 
accurately assess the inner-workings of the human mind and, when the person does not pass 
the assessment, it then denies him or her a core human right — the right to equal 
recognition before the law. In all of those approaches, a person’s disability and/or decision-
making skills are taken as legitimate grounds for denying his or her legal capacity and 
lowering his or her status as a person before the law. Article 12 does not permit such 
discriminatory denial of legal capacity, but, rather, requires that support be provided in the 
exercise of legal capacity.  

  Article 12, paragraph 3 

16. Article 12, paragraph 3, recognizes that States parties have an obligation to provide 
persons with disabilities with access to support in the exercise of their legal capacity. States 
parties must refrain from denying persons with disabilities their legal capacity and must, 
rather, provide persons with disabilities access to the support necessary to enable them to 
make decisions that have legal effect.  

17. Support in the exercise of legal capacity must respect the rights, will and preferences 
of persons with disabilities and should never amount to substitute decision-making. Article 
12, paragraph 3, does not specify what form the support should take. “Support” is a broad 
term that encompasses both informal and formal support arrangements, of varying types 
and intensity. For example, persons with disabilities may choose one or more trusted 
support persons to assist them in exercising their legal capacity for certain types of 
decisions, or may call on other forms of support, such as peer support, advocacy (including 
self-advocacy support), or assistance with communication. Support to persons with 
disabilities in the exercise of their legal capacity might include measures relating to 
universal design and accessibility — for example, requiring private and public actors, such 
as banks and financial institutions, to provide information in an understandable format or to 
provide professional sign language interpretation — in order to enable persons with 
disabilities to perform the legal acts required to open a bank account, conclude contracts or 
conduct other social transactions. Support can also constitute the development and 
recognition of diverse, non-conventional methods of communication, especially for those 
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who use non-verbal forms of communication to express their will and preferences. For 
many persons with disabilities, the ability to plan in advance is an important form of 
support, whereby they can state their will and preferences which should be followed at a 
time when they may not be in a position to communicate their wishes to others. All persons 
with disabilities have the right to engage in advance planning and should be given the 
opportunity to do so on an equal basis with others. States parties can provide various forms 
of advance planning mechanisms to accommodate various preferences, but all the options 
should  be non-discriminatory. Support should be provided to a person, where desired, to 
complete an advance planning process. The point at which an advance directive enters into 
force (and ceases to have effect) should be decided by the person and included in the text of 
the directive; it should not be based on an assessment that the person lacks mental capacity. 

18. The type and intensity of support to be provided will vary significantly from one 
person to another owing to the diversity of persons with disabilities. This is in accordance 
with article 3 (d), which sets out “respect for difference and acceptance of persons with 
disabilities as part of human diversity and humanity” as a general principle of the 
Convention. At all times, including in crisis situations, the individual autonomy and 
capacity of persons with disabilities to make decisions must be respected. 

19. Some persons with disabilities only seek recognition of their right to legal capacity 
on an equal basis with others, as provided for in article 12, paragraph 2, of the Convention, 
and may not wish to exercise their right to support, as provided for in article 12,  
paragraph 3. 

  Article 12, paragraph 4  

20. Article 12, paragraph 4, outlines the safeguards that must be present in a system of 
support in the exercise of legal capacity. Article 12, paragraph 4, must be read in 
conjunction with the rest of article 12 and the whole Convention. It requires States parties 
to create appropriate and effective safeguards for the exercise of legal capacity. The 
primary purpose of these safeguards must be to ensure the respect of the person’s rights, 
will and preferences. In order to accomplish this, the safeguards must provide protection 
from abuse on an equal basis with others.  

21. Where, after significant efforts have been made, it is not practicable to determine the 
will and preferences of an individual, the “best interpretation of will and preferences” must 
replace the “best interests” determinations. This respects the rights, will and preferences of 
the individual, in accordance with article 12, paragraph 4. The “best interests” principle is 
not a safeguard which complies with article 12 in relation to adults. The “will and 
preferences” paradigm must replace the “best interests” paradigm to ensure that persons 
with disabilities enjoy the right to legal capacity on an equal basis with others. 

22. All people risk being subject to “undue influence”,  yet this may be exacerbated for 
those who rely on the support of others to make decisions. Undue influence is characterized 
as occurring, where the quality of the interaction between the support person and the person 
being supported includes signs of fear, aggression, threat, deception or manipulation. 
Safeguards for the exercise of legal capacity must include protection against undue 
influence; however, the protection must respect the rights, will and preferences of the 
person, including the right to take risks and make mistakes.  

  Article 12, paragraph 5  

23. Article 12, paragraph 5, requires States parties to take measures, including 
legislative, administrative, judicial and other practical measures, to ensure the rights of 
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persons with disabilities with respect to financial and economic affairs, on an equal basis 
with others. Access to finance and property has traditionally been denied to persons with 
disabilities based on the medical model of disability. That approach of denying persons 
with disabilities legal capacity for financial matters must be replaced with support to 
exercise legal capacity, in accordance with article 12, paragraph 3. In the same way as 
gender may not be used as the basis for discrimination in the areas of finance and property,1 
neither may disability. 

 III. Obligations of States parties  

24. States parties have an obligation to respect, protect and fulfil the right of all persons 
with disabilities to equal recognition before the law. In this regard, States parties should 
refrain from any action that deprives persons with disabilities of the right to equal 
recognition before the law. States parties should take action to prevent non-State actors and 
private persons from interfering with the ability of persons with disabilities to realize and 
enjoy their human rights, including the right to legal capacity. One of the aims of support in 
the exercise of legal capacity is to build the confidence and skills of persons with 
disabilities so that they can exercise their legal capacity with less support in the future, if 
they so wish. States parties have an obligation to provide training for persons receiving 
support so that they can decide when less support is needed or when they no longer require 
support in the exercise of their legal capacity. 

25. In order to fully recognize “universal legal capacity”, whereby all persons, 
regardless of disability or decision-making skills, inherently possess legal capacity, States 
parties must abolish denials of legal capacity that are discriminatory on the basis of 
disability in purpose or effect.2  

26. In its concluding observations on States parties’ initial reports, in relation to article 
12, the Committee on the Rights of Persons with Disabilities has repeatedly stated that 
States parties must “review the laws allowing for guardianship and trusteeship, and take 
action to develop laws and policies to replace regimes of substitute decision-making by 
supported decision-making, which respects the person’s autonomy, will and preferences”.  

27. Substitute decision-making regimes can take many different forms, including 
plenary guardianship, judicial interdiction and partial guardianship. However, these regimes 
have certain common characteristics: they can be defined as systems where (i) legal 
capacity is removed from a person, even if this is in respect of a single decision; (ii) a 
substitute decision-maker can be appointed by someone other than the person concerned, 
and this can be done against his or her will; and (iii) any decision made by a substitute 
decision-maker is based on what is believed to be in the objective “best interests” of the 
person concerned, as opposed to being based on the person’s own will and preferences.  

28. States parties’ obligation to replace substitute decision-making regimes by supported 
decision-making requires both the abolition of substitute decision-making regimes and the 
development of supported decision-making alternatives. The development of supported 
decision-making systems in parallel with the maintenance of substitute decision-making 
regimes is not sufficient to comply with article 12 of the Convention.  

29. A supported decision-making regime comprises various support options which give 
primacy to a person’s will and preferences and respect human rights norms. It should 
provide protection for all rights, including those related to autonomy (right to legal 

  

 1 See the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, art. 13 (b). 
 2 See the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, art. 2, in conjunction with art. 5. 
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capacity, right to equal recognition before the law, right to choose where to live, etc.) and 
rights related to freedom from abuse and ill-treatment (right to life, right to physical 
integrity, etc.). Furthermore, systems of supported decision-making should not over-
regulate the lives of persons with disabilities. While supported decision-making regimes 
can take many forms, they should all incorporate certain key provisions to ensure 
compliance with article 12 of the Convention, including the following: 

(a) Supported decision-making must be available to all. A person’s level of 
support needs, especially where these are high, should not be a barrier to obtaining support 
in decision-making; 

(b) All forms of support in the exercise of legal capacity, including more 
intensive forms of support, must be based on the will and preference of the person, not on 
what is perceived as being in his or her objective best interests; 

(c) A person’s mode of communication must not be a barrier to obtaining 
support in decision-making, even where this communication is non-conventional, or 
understood by very few people; 

(d) Legal recognition of the support person(s) formally chosen by a person must 
be available and accessible, and States have an obligation to facilitate the creation of 
support, particularly for people who are isolated and may not have access to naturally 
occurring support in the community. This must include a mechanism for third parties to 
verify the identity of a support person as well as a mechanism for third parties to challenge 
the action of a support person if they believe that the support person is not acting in 
accordance with the will and preferences of the person concerned; 

(e) In order to comply with the requirement, set out in article 12, paragraph 3, of 
the Convention, for States parties to take measures to “provide access” to the support 
required, States parties must ensure that support is available at nominal or no cost to 
persons with disabilities and that lack of financial resources is not a barrier to accessing 
support in the exercise of legal capacity; 

(f) Support in decision-making must not be used as justification for limiting 
other fundamental rights of persons with disabilities, especially the right to vote, the right to 
marry, or establish a civil partnership, and found a family, reproductive rights, parental 
rights, the right to give consent for intimate relationships and medical treatment, and the 
right to liberty; 

(g) The person must have the right to refuse support and terminate or change the 
support relationship at any time; 

(h) Safeguards must be set up for all processes relating to legal capacity and 
support in exercising legal capacity. The goal of safeguards is to ensure that the person’s 
will and preferences are respected. 

(i) The provision of support to exercise legal capacity should not hinge on 
mental capacity assessments; new, non-discriminatory indicators of support needs are 
required in the provision of support to exercise legal capacity. 

30. The right to equality before the law has long been recognized as a civil and political 
right, with roots in the International Covenant on Civil and Political Rights. Civil and 
political rights attach at the moment of ratification and States parties are required to take 
steps to immediately realize those rights. As such, the rights provided for in article 12 apply 
at the moment of ratification and are subject to immediate realization. The State obligation, 
provided for in article 12, paragraph 3, to provide access to support in the exercise of legal 
capacity is an obligation for the fulfilment of the civil and political right to equal 
recognition before the law. “Progressive realization” (art. 4, para. 2) does not apply to the 
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provisions of article 12. Upon ratifying the Convention, States parties must immediately 
begin taking steps towards the realization of the rights provided for in article 12. Those 
steps must be deliberate, well-planned and include consultation with and meaningful 
participation of people with disabilities and their organizations.  

 IV. Relationship with other provisions of the Convention  

31. Recognition of legal capacity is inextricably linked to the enjoyment of many other 
human rights provided for in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 
including, but not limited to, the right to access justice (art. 13); the right to be free from 
involuntary detention in a mental health facility and not to be forced to undergo mental 
health treatment (art. 14); the right to respect for one’s physical and mental integrity (art. 
17); the right to liberty of movement and nationality (art. 18); the right to choose where and 
with whom to live (art. 19); the right to freedom of expression (art. 21); the right to marry 
and found a family (art. 23); the right to consent to medical treatment (art. 25); and the right 
to vote and stand for election (art. 29). Without recognition of the person as a person before 
the law, the ability to assert, exercise and enforce those rights, and many other rights 
provided for in the Convention, is significantly compromised. 

  Article 5: Equality and non-discrimination  

32. To achieve equal recognition before the law, legal capacity must not be denied 
discriminatorily. Article 5 of the Convention guarantees equality for all persons under and 
before the law and the right to equal protection of the law. It expressly prohibits all 
discrimination on the basis of disability. Discrimination on the basis of disability is defined 
in article 2 of the Convention as “any distinction, exclusion or restriction on the basis of 
disability which has the purpose or effect of impairing or nullifying the recognition, 
enjoyment or exercise, on an equal basis with others, of all human rights and fundamental 
freedoms”. Denial of legal capacity having the purpose or effect of interfering with the right 
of persons with disabilities to equal recognition before the law is a violation of articles 5 
and 12 of the Convention. States have the ability to restrict the legal capacity of a person 
based on certain circumstances, such as bankruptcy or criminal conviction. However, the 
right to equal recognition before the law and freedom from discrimination requires that 
when the State denies legal capacity, it must be on the same basis for all persons. Denial of 
legal capacity must not be based on a personal trait such as gender, race, or disability, or 
have the purpose or effect of treating the person differently.  

33. Freedom from discrimination in the recognition of legal capacity restores autonomy 
and respects the human dignity of the person in accordance with the principles enshrined in 
article 3 (a) of the Convention. Freedom to make one’s own choices most often requires 
legal capacity. Independence and autonomy include the power to have one’s decisions 
legally respected. The need for support and reasonable accommodation in making decisions 
shall not be used to question a person’s legal capacity. Respect for difference and 
acceptance of persons with disabilities as part of human diversity and humanity (art. 3 (d)) 
is incompatible with granting legal capacity on an assimilationist basis.  

34. Non-discrimination includes the right to reasonable accommodation in the exercise 
of legal capacity (art. 5, para. 3). Reasonable accommodation is defined in article 2 of the 
Convention as “necessary and appropriate modification and adjustments not imposing a 
disproportionate or undue burden, where needed in a particular case, to ensure to persons 
with disabilities the enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights 
and fundamental freedoms”. The right to reasonable accommodation in the exercise of legal 
capacity is separate from, and complementary to, the right to support in the exercise of legal 
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capacity. States parties are required to make any necessary modifications or adjustments to 
allow persons with disabilities to exercise their legal capacity, unless it is a disproportionate 
or undue burden. Such modifications or adjustments may include, but are not limited to, 
access to essential buildings such as courts, banks, social benefit offices and voting venues; 
accessible information regarding decisions which have legal effect; and personal assistance. 
The right to support in the exercise of legal capacity shall not be limited by the claim of 
disproportionate or undue burden. The State has an absolute obligation to provide access to 
support in the exercise of legal capacity.  

  Article 6: Women with disabilities  

35. Article 15 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women provides for women’s legal capacity on an equal basis with men, thereby 
acknowledging that recognition of legal capacity is integral to equal recognition before the 
law: “States parties shall accord to women, in civil matters, a legal capacity identical to that 
of men and the same opportunities to exercise that capacity. In particular, they shall give 
women equal rights to conclude contracts and to administer property and shall treat them 
equally in all stages of procedure in courts and tribunals” (para. 2). This provision applies 
to all women, including women with disabilities. The Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities recognizes that women with disabilities may be subject to multiple and 
intersectional forms of discrimination based on gender and disability. For example, women 
with disabilities are subjected to high rates of forced sterilization, and are often denied 
control of their reproductive health and decision-making, the assumption being that they are 
not capable of consenting to sex. Certain jurisdictions also have higher rates of imposing 
substitute decision-makers on women than on men. Therefore, it is particularly important to 
reaffirm that the legal capacity of women with disabilities should be recognized on an equal 
basis with others. 

  Article 7: Children with disabilities 

36. While article 12 of the Convention protects equality before the law for all persons, 
regardless of age, article 7 of the Convention recognizes the developing capacities of 
children and requires that “in all actions concerning children with disabilities, the best 
interests of the child … be a primary consideration” (para. 2) and that “their views [be] 
given due weight in accordance with their age and maturity” (para. 3). To comply with 
article 12, States parties must examine their laws to ensure that the will and preferences of 
children with disabilities are respected on an equal basis with other children.  

  Article 9: Accessibility  

37. The rights provided for in article 12 are closely tied to State obligations relating to 
accessibility (art. 9) because the right to equal recognition before the law is necessary to 
enable persons with disabilities to live independently and participate fully in all aspects of 
life. Article 9 requires the identification and elimination of barriers to facilities or services 
open or provided to the public. Lack of accessibility to information and communication and 
inaccessible services may constitute barriers to the realization of legal capacity for some 
persons with disabilities, in practice. Therefore, States parties must make all procedures for 
the exercise of legal capacity, and all information and communication pertaining to it, fully 
accessible. States parties must review their laws and practices to ensure that the right to 
legal capacity and accessibility are being realized. 
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  Article 13: Access to justice  

38. States parties have an obligation to ensure that persons with disabilities have access 
to justice on an equal basis with others. The recognition of the right to legal capacity is 
essential for access to justice in many respects. In order to seek enforcement of their rights 
and obligations on an equal basis with others, persons with disabilities must be recognized 
as persons before the law with equal standing in courts and tribunals. States parties must 
also ensure that persons with disabilities have access to legal representation on an equal 
basis with others. This has been identified as a problem in many jurisdictions and must be 
remedied, including by ensuring that persons who experience interference with their right to 
legal capacity have the opportunity to challenge such interference — on their own behalf or 
with legal representation — and to defend their rights in court. Persons with disabilities 
have often been excluded from key roles in the justice system as lawyers, judges, witnesses 
or members of a jury. 

39. Police officers, social workers and other first responders must be trained to 
recognize persons with disabilities as full persons before the law and to give the same 
weight to complaints and statements from persons with disabilities as they would to non-
disabled persons. This entails training and awareness-raising in these important professions. 
Persons with disabilities must also be granted legal capacity to testify on an equal basis 
with others. Article 12 of the Convention guarantees support in the exercise of legal 
capacity, including the capacity to testify in judicial, administrative and other legal 
proceedings. Such support could take various forms, including recognition of diverse 
communication methods, allowing video testimony in certain situations, procedural 
accommodation, the provision of professional sign language interpretation and other 
assistive methods. The judiciary must also be trained and made aware of their obligation to 
respect the legal capacity of persons with disabilities, including legal agency and standing.  

  Articles 14 and 25: Liberty, security and consent  

40. Respecting the right to legal capacity of persons with disabilities on an equal basis 
with others includes respecting the right of persons with disabilities to liberty and security 
of the person. The denial of the legal capacity of persons with disabilities and their 
detention in institutions against their will, either without their consent or with the consent of 
a substitute decision-maker, is an ongoing problem. This practice constitutes arbitrary 
deprivation of liberty and violates articles 12 and 14 of the Convention. States parties must 
refrain from such practices and establish a mechanism to review cases whereby persons 
with disabilities have been placed in a residential setting without their specific consent.  

41. The right to enjoyment of the highest attainable standard of health (art. 25) includes 
the right to health care on the basis of free and informed consent. States parties have an 
obligation to require all health and medical professionals (including psychiatric 
professionals) to obtain the free and informed consent of persons with disabilities prior to 
any treatment. In conjunction with the right to legal capacity on an equal basis with others, 
States parties have an obligation not to permit substitute decision-makers to provide 
consent on behalf of persons with disabilities. All health and medical personnel should 
ensure appropriate consultation that directly engages the person with disabilities. They 
should also ensure, to the best of their ability, that assistants or support persons do not 
substitute or have undue influence over the decisions of persons with disabilities. 
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  Articles 15, 16 and 17: Respect for personal integrity and freedom from 
torture, violence, exploitation and abuse 

42. As has been stated by the Committee in several concluding observations, forced 
treatment by psychiatric and other health and medical professionals is a violation of the 
right to equal recognition before the law and an infringement of the rights to personal 
integrity (art. 17); freedom from torture (art. 15); and freedom from violence, exploitation 
and abuse (art. 16). This practice denies the legal capacity of a person to choose medical 
treatment and is therefore a violation of article 12 of the Convention. States parties must, 
instead, respect the legal capacity of persons with disabilities to make decisions at all times, 
including in crisis situations; must ensure that accurate and accessible information is 
provided about service options and that non-medical approaches are made available; and 
must provide access to independent support. States parties have an obligation to provide 
access to support for decisions regarding psychiatric and other medical treatment. Forced 
treatment is a particular problem for persons with psychosocial, intellectual and other 
cognitive disabilities. States parties must abolish policies and legislative provisions that 
allow or perpetrate forced treatment, as it is an ongoing violation found in mental health 
laws across the globe, despite empirical evidence indicating its lack of effectiveness and the 
views of people using mental health systems who have experienced deep pain and trauma 
as a result of forced treatment. The Committee recommends that States parties ensure that 
decisions relating to a person’s physical or mental integrity can only be taken with the free 
and informed consent of the person concerned.  

  Article 18: Nationality 

43. Persons with disabilities have the right to a name and registration of their birth as 
part of the right to recognition everywhere as a person before the law (art. 18, para. 2). 
States parties must take the necessary measures to ensure that children with disabilities are 
registered at birth. This right is provided for in the Convention on the Rights of the Child 
(art. 7); however, children with disabilities are disproportionately likely not to be registered 
as compared with other children. This not only denies them citizenship, but often also 
denies them access to health care and education, and can even lead to their death. Since 
there is no official record of their existence, their death may occur with relative impunity.  

  Article 19: Living independently and being included in the community 

44. To fully realize the rights provided for in article 12, it is imperative that persons with 
disabilities have opportunities to develop and express their will and preferences, in order to 
exercise their legal capacity on an equal basis with others. This means that persons with 
disabilities must have the opportunity to live independently in the community and to make 
choices and to have control over their everyday lives, on an equal basis with others, as 
provided for in article 19. 

45. Interpreting article 12, paragraph 3, in the light of the right to live in the community 
(art. 19) means that support in the exercise of legal capacity should be provided through a 
community-based approach. States parties must recognize that communities are assets and 
partners in the process of learning what types of support are needed in the exercise of legal 
capacity, including raising awareness about different support options. States parties must 
recognize the social networks and naturally occurring community support (including 
friends, family and schools) of persons with disabilities as key to supported decision-
making. This is consistent with the Convention’s emphasis on the full inclusion and 
participation of persons with disabilities in the community. 
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46. The segregation of persons with disabilities in institutions continues to be a 
pervasive and insidious problem that violates a number of the rights guaranteed under the 
Convention. The problem is exacerbated by the widespread denial of legal capacity to 
persons with disabilities, which allows others to consent to their placement in institutional 
settings. The directors of institutions are also commonly vested with the legal capacity of 
the persons residing therein. This places all power and control over the person in the hands 
of the institution. In order to comply with the Convention and respect the human rights of 
persons with disabilities, deinstitutionalization must be achieved and legal capacity must be 
restored to all persons with disabilities, who must be able to choose where and with whom 
to live (art. 19). A person’s choice of where and with whom to live should not affect his or 
her right to access support in the exercise of his or her legal capacity. 

  Article 22: Privacy 

47. Substitute decision-making regimes, in addition to being incompatible with 
article 12 of the Convention, also potentially violate the right to privacy of persons with 
disabilities, as substitute decision-makers usually gain access to a wide range of personal 
and other information regarding the person. In establishing supported decision-making 
systems, States parties must ensure that those providing support in the exercise of legal 
capacity fully respect the right to privacy of persons with disabilities. 

  Article 29: Political participation  

48. Denial or restriction of legal capacity has been used to deny political participation, 
especially the right to vote, to certain persons with disabilities. In order to fully realize the 
equal recognition of legal capacity in all aspects of life, it is important to recognize the legal 
capacity of persons with disabilities in public and political life (art. 29). This means that a 
person’s decision-making ability cannot be a justification for any exclusion of persons with 
disabilities from exercising their political rights, including the right to vote, the right to 
stand for election and the right to serve as a member of a jury. 

49. States parties have an obligation to protect and promote the right of persons with 
disabilities to access the support of their choice in voting by secret ballot, and to participate 
in all elections and referendums without discrimination. The Committee further 
recommends that States parties guarantee the right of persons with disabilities to stand for 
election, to hold office effectively and to perform all public functions at all levels of 
government, with reasonable accommodation and support, where desired, in the exercise of 
their legal capacity. 

 V. Implementation at the national level 

50. In the light of the normative content and obligations outlined above, States parties 
should take the following steps to ensure the full implementation of article 12 of the 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities: 

(a) Recognize persons with disabilities as persons before the law, having legal 
personality and legal capacity in all aspects of life, on an equal basis with others. This 
requires the abolition of substitute decision-making regimes and mechanisms that deny 
legal capacity and which discriminate in purpose or effect against persons with disabilities. 
It is recommended that States parties create statutory language protecting the right to legal 
capacity on an equal basis for all; 
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(b) Establish, recognize and provide persons with disabilities with access to a 
broad range of support in the exercise of their legal capacity. Safeguards for such support 
must be premised on respect for the rights, will and preferences of persons with disabilities. 
The support should meet the criteria set out in paragraph 29 above on the obligations of 
States parties to comply with article 12, paragraph 3, of the Convention; 

(c) Closely consult with and actively involve persons with disabilities, including 
children with disabilities, through their representative organizations, in the development 
and implementation of legislation, policies and other decision-making processes that give 
effect to article 12. 

51. The Committee encourages States parties to undertake or devote resources to the 
research and development of best practices respecting the right to equal recognition of the 
legal capacity of persons with disabilities and support in the exercise of legal capacity. 

52. States parties are encouraged to develop effective mechanisms to combat both 
formal and informal substitute decision-making. To this end, the Committee urges States 
parties to ensure that persons with disabilities have the opportunity to make meaningful 
choices in their lives and develop their personalities, to support the exercise of their legal 
capacity. This includes, but is not limited to, opportunities to build social networks; 
opportunities to work and earn a living on an equal basis with others; multiple choices for 
place of residence in the community; and inclusion in education at all levels. 
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Committee on the Rights of Persons with Disabilities 

  General comment No. 5 (2017) on living independently and 
being included in the community 

 I. Introduction 

1. Persons with disabilities have historically been denied their personal and individual 

choice and control across all areas of their lives. Many have been presumed to be unable to 

live independently in their self-chosen communities. Support is either unavailable or tied to 

particular living arrangements, and community infrastructure is not universally designed. 

Resources are invested in institutions instead of in developing possibilities for persons with 

disabilities to live independently in the community. This has led to abandonment, 

dependence on family, institutionalization, isolation and segregation. 

2. Article 19 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities recognizes 

the equal right of all persons with disabilities to live independently and be included in the 

community, with the freedom to choose and control their lives. The foundation of the 

article is the core human rights principle that all human beings are born equal in dignity and 

rights and all life is of equal worth.  

3. Article 19 emphasizes that persons with disabilities are subjects of rights and are 

rights holders. The general principles of the Convention (art. 3), particularly respect for the 

individual’s inherent dignity, autonomy and independence (art. 3 (a)) and the full and 

effective participation and inclusion in society (art. 3 (c)), are the foundation of the right to 

live independently and be included in the community. Other principles enshrined in the 

Convention are also essential to interpret and apply article 19.  

4. Independent living and inclusive life in the community are ideas that historically 

stemmed from persons with disabilities asserting control over the way they want to live by 

creating empowering forms of support such as personal assistance and requesting that 

community facilities be in line with universal design principles. 

5. In the preamble to the Convention, States parties recognize that many persons with 

disabilities live in poverty and stress the need to address the impact of poverty. The cost of 

social exclusion is high as it perpetuates dependency and thus interference with individual 

freedoms. Social exclusion also engenders stigma, segregation and discrimination, which 

can lead to violence, exploitation and abuse in addition to negative stereotypes that feed 

into a cycle of marginalization of persons with disabilities. Policies and concrete plans of 

action for social inclusion of persons with disabilities, including through the promotion of 

their right to independent living (art. 19), represent a cost-effective mechanism to ensure 

the enjoyment of rights, sustainable development and a reduction in poverty.  

6. The present general comment aims at assisting States parties in their implementation 

of article 19 and fulfilling their obligations under the Convention. It concerns primarily the 

obligation to ensure every individual’s enjoyment of the right to live independently and be 

included in the community, but it is also related to other provisions of the Convention. 

 United Nations CRPD/C/GC/5 

 

Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities 

 

Distr.: General 

27 October 2017 

 

Original: English 



CRPD/C/GC/5 

2  

Article 19 is one of the widest ranging and most intersectional articles of the Convention 

and has to be considered as integral to the full implementation of the Convention. 

7. Article 19 entails civil and political as well as economic, social and cultural rights 

and is an example of the interrelation, interdependence and indivisibility of all human rights. 

The right to live independently and be included in the community can only be realized if all 

economic, civil, social and cultural rights enshrined in this norm are fulfilled. International 

human rights law imposes obligations which are of immediate effect and others which may 

be realized progressively.1 Full realization also requires structural changes that may need to 

be taken in stages, whether civil and political or social, economic and cultural rights are at 

stake.  

8. Article 19 reflects the diversity of cultural approaches to human living and ensures 

that its content is not biased towards certain cultural norms and values. Living 

independently and being included in the community is a basic concept of human living 

around the globe and is applied to the context of disability. It means exercising freedom of 

choice and control over decisions affecting one’s life with the maximum level of self-

determination and interdependence within society. This right must be effectively realized in 

different economic, social, cultural and political contexts. The right to live independently 

and be included in the community refers to all persons with disabilities, irrespective of race; 

colour; descent; sex; pregnancy and maternity; civil, family or carer situation; gender 

identity; sexual orientation; language; religion; political or other opinion; national, ethnic, 

indigenous or social origin; migrant, asylum-seeking or refugee status; belonging to a 

national minority, economic or property status; health status; genetic or other predisposition 

towards illness; birth and age, or any other, status.  

9. The right contained in article 19 is deeply rooted within international human rights 

law. The Universal Declaration of Human Rights stresses in article 29 (1) the 

interdependence of an individual’s personal development and the social aspect of being a 

part of the community: “Everyone has duties to the community in which alone the free and 

full development of his personality is possible.” Article 19 has its roots in civil and political 

as well as economic, social and cultural rights: the right to liberty of movement and 

freedom to choose one’s residence (article 12 of the International Covenant on Civil and 

Political Rights) and the right to an adequate standard of living, including adequate clothing, 

food and housing (article 11 of the International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights), and to basic communication rights form the basis for the right to live 

independently and be included in the community. Liberty of movement, an adequate 

standard of living as well as the ability to understand and have one’s preferences, choices 

and decisions understood form indispensable conditions for human dignity and the free 

development of a person.2  

10. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 

emphasizes the equality of women and men and condemns discrimination against women in 

all its forms (art. 1). The Convention reaffirms the equality between women and men 

concerning legal matters, including legal capacity and opportunities to exercise that 

capacity (art. 15 (2)). It also requests States parties to recognize the same rights with regard 

to the law relating to the movement of persons and the freedom to choose their residence 

and domicile (art. 15 (4)).  

11. Article 9 (1) of the Convention on the Rights of the Child requires States parties to 

“ensure that a child shall not be separated from his or her parents against their will, except 

when competent authorities subject to judicial review determine, in accordance with 

applicable law and procedures, that such separation is necessary for the best interest of the 

child”. States parties to this Convention “shall render appropriate assistance to parents and 

legal guardians in the performance of their child-rearing responsibilities”, as guaranteed by 

article 18 (2). In addition, article 20 (1) establishes that “[a] child temporarily or 

  

 1  See Committee on Economic, Social and Cultural Rights , general comment No. 3 (1990) on the 

nature of States parties’ obligations 3, paras. 1-2.  

 2  See Universal Declaration of Human Rights, art. 22; Human Rights Committee, general comment No. 

27 (1997) on freedom of movement, para. 1; Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 

general comment No. 4 (1991) on adequate housing, para. 7. 
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permanently deprived of his or her family environment, or in whose own best interests 

cannot be allowed to remain in that environment, shall be entitled to special protection and 

assistance provided by the State”, and article 20 (2) that “States parties shall in accordance 

with their national laws ensure alternative care for such a child”. Alternative care provided 

on the grounds of disability would be discriminatory.  

12. Article 23 (1) further establishes that all children with disabilities should enjoy a life 

in dignity in conditions which ensure self-reliance and facilitate active participation in the 

community. The Committee on the Rights of the Child has expressed its concern at the high 

number of children with disabilities placed in institutions and urged States parties, through 

deinstitutionalization programmes, to support their ability to live in their family, extended 

family or foster care.3  

13. Equality and non-discrimination are fundamental principles of international human 

rights law and enshrined in all core human rights instruments. In its general comment No. 5 

(1994) on persons with disabilities, the Committee on Economic, Social and Cultural 

Rights highlights that “segregation and isolation achieved through the imposition of social 

barriers” count as discrimination. It also stresses in relation to article 11 that the right to an 

adequate standard of living not only includes having equal access to adequate food, 

accessible housing and other basic material requirements, but also the availability of 

support services and assistive devices and technologies fully respecting the human rights of 

persons with disabilities.  

14. Article 19 and the content of the present general comment must also guide and 

support the implementation of the New Urban Agenda adopted by the United Nations 

Conference on Housing and Sustainable Urban Development (Habitat III) as an integral 

part of 2030 Agenda for Sustainable Development and the Sustainable Development Goals. 

The New Urban Agenda advocates a vision of cities and human settlements where all 

persons can enjoy equal rights and opportunities by promoting inclusive, just, safe, healthy, 

accessible, affordable, resilient and sustainable cities and human settlements. In connection 

with article 19 of the Convention, Sustainable Development Goal target 10.2, 

empowerment and promotion of social, economic and political inclusion for all, and target 

11.1, ensuring access to adequate, safe and affordable housing and affordable services for 

all, are of special importance.  

15. The Committee on the Rights of Persons with Disabilities has noted advancements 

in implementing article 19 in the last decade. However, the Committee observes a gap 

between the goals and spirit of article 19 and the scope of its implementation. Some of the 

remaining barriers are the following: 

 (a) Denial of legal capacity, either through formal laws and practices or de facto 

by substitute decision-making about living arrangements; 

 (b) Inadequacy of social support and protection schemes for ensuring living 

independently within the community; 

 (c) Inadequacy of legal frameworks and budget allocations aimed at providing 

personal assistance and individualized support; 

 (d) Physical and regulatory institutionalization, including of children and forced 

treatment in all its forms; 

 (e) Lack of deinstitutionalization strategies and plans and continued investments 

in institutional care settings; 

 (f) Negative attitudes, stigma and stereotypes preventing persons with 

disabilities from being included in the community and accessing available assistance; 

 (g) Misconceptions about the right to living independently within the community; 

  

 3  See Committee on the Rights of the Child, general comment No. 9 (2006) on the rights of children 

with disabilities, para. 47. 
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 (h) Lack of available, acceptable, affordable, accessible and adaptable services 

and facilities, such as transport, health care, schools, public spaces, housing, theatres, 

cinemas, goods and services and public buildings;  

 (i) Lack of adequate monitoring mechanisms for ensuring the appropriate 

implementation of article 19, including the participation of representative organizations of 

persons with disabilities; 

 (j) Insufficient mainstreaming of disability in general budget allocations;  

 (k) Inappropriate decentralization, resulting in disparities between local 

authorities and unequal chances of living independently within the community in a State 

party.  

 II. Normative content of article 19 

 A. Definitions 

16. In the present general comment the following definitions apply: 

 (a) Independent living. Independent living/living independently means that 

individuals with disabilities are provided with all necessary means to enable them to 

exercise choice and control over their lives and make all decisions concerning their lives. 

Personal autonomy and self-determination are fundamental to independent living, including 

access to transport, information, communication and personal assistance, place of residence, 

daily routine, habits, decent employment, personal relationships, clothing, nutrition, 

hygiene and health care, religious activities, cultural activities and sexual and reproductive 

rights. These activities are linked to the development of a person’s identity and personality: 

where we live and with whom, what we eat, whether we like to sleep in or go to bed late at 

night, be inside or outdoors, have a tablecloth and candles on the table, have pets or listen 

to music. Such actions and decisions constitute who we are. Independent living is an 

essential part of the individual’s autonomy and freedom and does not necessarily mean 

living alone. It should also not be interpreted solely as the ability to carry out daily 

activities by oneself. Rather, it should be regarded as the freedom to choose and control, in 

line with the respect for inherent dignity and individual autonomy as enshrined in article 3 

(a) of the Convention. Independence as a form of personal autonomy means that the person 

with disability is not deprived of the opportunity of choice and control regarding personal 

lifestyle and daily activities;  

 (b) Being included in the community. The right to be included in the 

community relates to the principle of full and effective inclusion and participation in 

society as enshrined in, among others, article 3 (c) of the Convention. It includes living a 

full social life and having access to all services offered to the public and to support services 

offered to persons with disabilities to enable them to be fully included and participate in all 

spheres of social life. These services can relate, among others, to housing, transport, 

shopping, education, employment, recreational activities and all other facilities and services 

offered to the public, including social media. The right also includes having access to all 

measures and events of political and cultural life in the community, among others, public 

meetings, sports events, cultural and religious festivals and any other activity in which the 

person with disability wishes to participate;  

 (c) Independent living arrangements. Both independent living and being 

included in the community refer to life settings outside residential institutions of all kinds. 

It is not “just” about living in a particular building or setting; it is, first and foremost, about 

not losing personal choice and autonomy as a result of the imposition of certain life and 

living arrangements. Neither large-scale institutions with more than a hundred residents nor 

smaller group homes with five to eight individuals, nor even individual homes can be called 

independent living arrangements if they have other defining elements of institutions or 

institutionalization. Although institutionalized settings can differ in size, name and set-up, 

there are certain defining elements, such as obligatory sharing of assistants with others and 

no or limited influence over whom one has to accept assistance from; isolation and 
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segregation from independent life within the community; lack of control over day-to-day 

decisions; lack of choice over whom to live with; rigidity of routine irrespective of personal 

will and preferences; identical activities in the same place for a group of persons under a 

certain authority; a paternalistic approach in service provision; supervision of living 

arrangements; and usually also a disproportion in the number of persons with disabilities 

living in the same environment. Institutional settings may offer persons with disabilities a 

certain degree of choice and control; however, these choices are limited to specific areas of 

life and do not change the segregating character of institutions. Policies of 

deinstitutionalization therefore require implementation of structural reforms which go 

beyond the closure of institutional settings. Large or small group homes are especially 

dangerous for children, for whom there is no substitute for the need to grow up with a 

family. “Family-like” institutions are still institutions and are no substitute for care by a 

family;  

 (d) Personal assistance. Personal assistance refers to person-directed/“user”-led 

human support available to a person with disability and is a tool for independent living. 

Although modes of personal assistance may vary, there are certain elements which 

distinguish it from other types of personal assistance, namely:  

(i) Funding for personal assistance must be provided on the basis of 

personalized criteria and take into account human rights standards for decent 

employment. The funding is to be controlled by and allocated to the person with 

disability with the purpose of paying for any assistance required. It is based on an 

individual needs assessment and upon the individual life circumstances. 

Individualized services must not result in a reduced budget and/or higher personal 

payment;  

(ii) The service must be controlled by the person with disability, meaning that he 

or she can either contract the service from a variety of providers or act as an 

employer. Persons with disabilities have the option to custom design their own 

service, i.e., design the service and decide by whom, how, when, where and in what 

way the service is delivered and to instruct and direct service providers; 

(iii) Personal assistance is a one-to-one relationship. Personal assistants must be 

recruited, trained and supervised by the person granted personal assistance. Personal 

assistants should not be “shared” without the full and free consent of the person 

granted personal assistance. Sharing of personal assistants will potentially limit and 

hinder the self-determined and spontaneous participation in the community;  

(iv) Self-management of service delivery. Persons with disabilities who require 

personal assistance can freely choose their degree of personal control over service 

delivery according to their life circumstances and preferences. Even if the 

responsibilities of “the employer” are contracted out, the person with disability 

always remains at the centre of the decisions concerning the assistance, the one to 

whom any inquiries must be directed and whose individual preferences must be 

respected. The control of personal assistance can be exercised through supported 

decision-making. 

17. Providers of support service often wrongly describe their service using the terms 

“independent” or “community living” as well as “personal assistance”, though in practice 

such services do not fulfil the requirements posed by article 19. Mandatory “package 

solutions” which, among other things, link the availability of one particular service to 

another, expect two or more persons to live together or can only be provided within special 

living arrangements are not in line with article 19. The concept of personal assistance 

wherein the person with disabilities does not have full self-determination and self-control 

are to be considered not compliant with article 19. Persons with complex communication 

requirements, including those who use informal means of communication (i.e., 

communication via non-representational means, including facial expression, body position 

and vocalization) must be provided with appropriate supports enabling them to develop and 

convey their directions, decisions, choices and/or preferences and have them acknowledged 

and respected.  
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 B. Article 19, chapeau 

18. Article 19 reaffirms non-discrimination and recognition of the equal right of persons 

with disabilities to live independently in the community. In order for the right to live 

independently, with choices equal to others, and be included in the community to be 

realized, States parties must take effective and appropriate measures to facilitate the full 

enjoyment of the right and the full inclusion and participation of persons with disabilities in 

the community.  

19. The article covers two concepts, which are only clearly mentioned in its heading: the 

right to independent living and the right to be included in the community. Whereas the right 

to independent living refers to an individual dimension, as a right to emancipate oneself 

without being denied access and opportunities, the right to be included in the community 

entails a social dimension, i.e., the positive right to develop inclusive environments. The 

right as enshrined in article 19 covers both concepts.  

20. Article 19 explicitly refers to all persons with disabilities. Neither the full or partial 

deprivation of any “degree” of legal capacity nor the level of support required may be 

invoked to deny or limit the right to independence and independent living in the community 

to persons with disabilities.  

21. When persons with disabilities are assessed as requiring a high level of personal 

service, States parties often consider institutions as the only solution, especially when 

personal services are considered to be “too costly” or the person with disabilities is 

considered to be “unable” to live outside an institutional setting. Persons with intellectual 

disabilities, especially those with complex communication requirements, among others, are 

often assessed as being unable to live outside institutional settings. Such reasoning is 

contrary to article 19, which extends the right to live independently and be included in the 

community to all persons with disabilities, regardless of their level of intellectual capacity, 

self-functioning or support requirements.  

22. All persons with disabilities should be free to choose to be active and belong to 

cultures of their own choice, and they must have the same degree of choice and control over 

their lives as other members of the community. Independent living is not compatible with 

the promotion of a “predefined” individual lifestyle. Young persons with disabilities should 

not be forced to live in settings designed for elderly persons with disabilities and vice versa.  

23. Persons with disabilities of all genders are rights holders and enjoy equal protection 

under article 19. All appropriate measures should be taken to ensure the full development, 

advancement and empowerment of women. Lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and 

intersex persons with disabilities must enjoy equal protection under article 19 and therefore 

respect for their personal relationships. Furthermore, the right to live independently and be 

included in the community encompasses the protection of persons with disabilities 

belonging to any age group, ethnic group, scheduled caste or linguistic and/or religious 

minority, as well as migrant, asylum seeking and refugee persons. 

 C. Article 19 (a) 

24. To choose and decide how, where and with whom to live is the central idea of the 

right to live independently and be included in the community. Individual choice, therefore, 

is not limited to the place of residence but includes all aspects of a person’s living 

arrangements: the daily schedule and routine as well as the way of life and lifestyle of a 

person, covering the private and public spheres, every day and in the long term.  

25. Often, persons with disabilities cannot exercise choice because there is a lack of 

options to choose from. This is the case, for instance, where informal support by the family 

is the only option, where support is unavailable outside of institutions, where housing is 

inaccessible or support is not provided in the community, and where support is provided 

only within specified forms of residence such as group homes or institutions.  

26. Further, persons with disabilities might not be allowed to exercise their individual 

choice owing to the lack of accessible information regarding the range of choices available 
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and/or to legal restrictions deriving from guardianship laws and similar legal norms or 

decisions which do not allow persons with disabilities to exercise their legal capacity. Even 

if no formal laws are in place, other persons, such as families, caregivers or local authorities, 

sometimes exercise control and restrict an individual’s choices by acting as substitute 

decision makers.  

27. Legal personality and legal agency are the bases for the realization of independent 

living within the community for persons with disabilities. Article 19 is, therefore, linked to 

the recognition and exercise of legal personality and legal capacity as enshrined in article 

12 of the Convention and further explained in the Committee’s general comment No. 1 

(2014) on equal recognition before the law. Further, it is linked to the absolute prohibition 

of detention on the basis of disability as enshrined in article 14 and elaborated in the 

respective guidelines.4 

 D. Article 19 (b) 

28. Individualized support services must be considered a right rather than a form of 

medical, social or charity care. For many persons with disabilities, access to a range of 

individualized support services is a precondition for independent living within the 

community. Persons with disabilities have the right to choose services and service providers 

according to their individual requirements and personal preferences, and individualized 

support should be flexible enough to adapt to the requirements of the “users” and not the 

other way around. This places an obligation on States parties to ensure that there are 

sufficient numbers of qualified specialists able to identify practical solutions to the barriers 

to living independently within the community in accordance with the requirements and 

preferences of the individual. 

29. Subparagraph (b) specifies various individualized services which fall within the 

category of support services. They are not restricted to services inside the home, but must 

also be able to be extended to the spheres of employment, education and political and 

cultural participation; empowering parenthood and the ability to reach family relatives and 

others; participation in political and cultural life; one’s leisure interests and activities; and 

travel as well as recreation.  

30. While individualized support services may vary in name, type or kind according to 

the cultural, economic and geographic specifics of the State party, all support services must 

be designed to support living within the community, preventing isolation and segregation 

from others, and must in actuality be suitable for this purpose. It is important that the aim of 

these support services be the realization of full inclusion within the community. Therefore, 

any institutional form of support services which segregates and limits personal autonomy is 

not permitted by article 19 (b).  

31. It is also relevant to keep in mind that all support services have to be designed and 

delivered in a mode which supports the overall purpose of the norm: full, individualized, 

self-chosen and effective inclusion and participation, and living independently.  

 E. Article 19 (c) 

32. Services and facilities mentioned in this section of the article are non-disability- 

specific support services and facilities for the general population in the community. They 

cover a wide range of services, such as housing, public libraries, hospitals, schools, 

transport, shops, markets, museums, the Internet, social media and similar facilities and 

services. These must be available, universally accessible, acceptable and adaptable for all 

persons with disabilities within the community. 

33. Accessibility of community facilities, goods and services, as well as the exercise of 

the right to inclusive, accessible employment, education and health care are essential 

conditions for the inclusion and participation of persons with disabilities in the community. 

  

 4  Guidelines on the right to liberty and security of persons with disabilities (A/72/55, annex). 
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Various deinstitutionalization programmes have shown that the closure of institutions, 

regardless of their size and the relocation of inhabitants in the community, in itself is not 

enough. Such reforms must be accompanied by comprehensive service and community 

development programmes, including awareness programmes. Structural reforms designed 

to improve overall accessibility within the community may reduce the demand for 

disability-specific services. 

34. In terms of material scope, article 19 covers access to safe and adequate housing, 

individual services and community facilities and services. Access to housing means having 

the option to live in the community on an equal basis with others. Article 19 is not properly 

implemented if housing is only provided in specifically designed areas and arranged in a 

way that persons with disabilities have to live in the same building, complex or 

neighbourhood. Accessible housing providing accommodation to persons with disabilities, 

whether they live alone or as a part of a family, must be available in sufficient number, 

within all areas of the community, to provide the right of persons with disabilities to choose 

and the possibility to do so. To this end, barrier-free new residential construction and the 

barrier-free retrofitting of existing residential structures are required. In addition, housing 

must be affordable to persons with disabilities. 

35. Support services must be available within safe physical and geographical reach to all 

persons with disabilities living in urban or rural areas. They have to be affordable, taking 

into account persons living on low incomes. They also need to be acceptable, which means 

that they must respect standard levels of quality and be gender, age and culturally sensitive.  

36. Individualized support services which do not allow for personal choice and self-

control are not providing for living independently within the community. Support services 

provided as combined residential and support service (delivered as a combined “package”) 

are often offered to persons with disabilities on the premise of cost efficiency. However, 

while this premise itself can be rebutted in terms of economics, aspects of cost efficiency 

must not override the core of the human right at stake. Persons with disabilities should not 

be required by rule to share personal assistance and assistants; this should only be done 

with their full and free consent. The possibility to choose is one of the three key elements of 

the right to live independently within the community.  

37. The right to equal support services corresponds with the duty to ensure the 

participation and involvement of persons with disabilities in processes related to facilities 

and services in the community, ensuring that they are responsive to specific requirements, 

are gender and age sensitive, and that they are available to allow for the spontaneous 

participation of persons with disabilities within the community. For children, the core of the 

right to live independently and be included in the community entails a right to grow up in a 

family. 

 F. Core elements  

38. The Committee finds it important to identify core elements of article 19 in order to 

ensure that the realization of a standardized minimum support level sufficient to allow the 

exercise of the right to live independently and be included in the community is carried out 

by every State party. States parties should ensure that the core elements of article 19 are 

always respected, particularly in times of financial or economic crisis. These core elements 

are:  

 (a)  To ensure the right to legal capacity, in line with the Committee’s general 

comment No. 1, to decide where, with whom and how to live for all persons with 

disabilities, irrespective of impairment; 

 (b) To ensure non-discrimination in accessing housing, including the elements of 

both income and accessibility, and adopting mandatory building regulations that permit 

new and renovated housing to become accessible; 

 (c)  To develop a concrete action plan for independent living for persons with 

disabilities within the community, including taking steps towards facilitating formal 
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supports for independent living within the community so that informal support by, for 

example, families is not the only option; 

 (d) To develop, implement, monitor and sanction non-compliance with 

legislation, plans and guidance on accessibility requirements for basic mainstream services 

to achieve societal equality, including participation by persons with disabilities within 

social media, and secure adequate competence in information and communications 

technologies to ensure that such technologies are developed, including on the basis of 

universal design, and protected;  

 (e) To develop a concrete action plan and take steps towards developing and 

implementing basic, personalized, non-shared and rights-based disability-specific support 

services and other forms of services; 

 (f) To ensure non-retrogression in achieving the content of article 19 unless any 

such measures have been duly justified and are in accordance with international law; 

 (g) To collect consistent quantitative and qualitative data on people with 

disabilities, including those still living in institutions;  

 (h) To use any available funding, including regional funding and funding for 

development cooperation, to develop inclusive and accessible independent living services. 

 III. Obligations of States parties 

39. The obligations of States parties must reflect the nature of human rights as either 

absolute and immediately applicable (civil and political rights) or progressively applicable 

(economic, social and cultural rights). Article 19 (a), the right to choose one’s residence and 

where, how and with whom to live, is immediately applicable as it is a civil and political 

right. Article 19 (b), the right to access individualized, assessed support services, is an 

economic, social and cultural right. Article 19 (c), the right to access service facilities, is an 

economic, social and cultural right, as many mainstream services, such as accessible 

information and communications technologies, websites, social media, cinemas, public 

parks, theatres and sports facilities, serve both social and cultural purposes. Progressive 

realization entails the immediate obligation to design and adopt concrete strategies, plans of 

action and resources to develop support services as well as making existing, as well as new, 

general services inclusive for persons with disabilities.  

40. The obligation to respect does not only have a negative aspect; its positive aspect 

requires States parties to take all necessary measures to ensure that no rights enshrined in 

article 19 are violated by the State or by private entities. 

41. In order to achieve the progressive realization of economic, social and cultural rights, 

States parties must take steps to the maximum of their available resources.5 These steps 

must be taken immediately or within a reasonably short period of time. Such steps should 

be deliberate, concrete, targeted and use all appropriate means.6 The systematic realization 

of the right to independent living in the community requires structural changes. In 

particular, this applies to deinstitutionalization in all its forms.  

42. States parties have the immediate obligation to enter into strategic planning, with 

adequate time frames and resourcing, in close and respectful consultation with 

representative organizations of persons with disabilities, to replace any institutionalized 

settings with independent living support services. The margin of appreciation of States 

parties is related to the programmatic implementation, but not to the question of 

replacement. States parties should develop transitional plans in direct consultation with 

persons with disabilities, through their representative organizations, in order to ensure full 

inclusion of persons with disabilities in the community. 

  

 5 See article 2 (1) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and article 4 

(2) of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 

 6 See Committee on Economic, Social and Cultural Rights, general comment No. 3, para. 2. 
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43. When a State party seeks to introduce retrogressive measures with respect to article 

19, for example, in response to an economic or financial crisis, the State is obliged to 

demonstrate that such measures are temporary, necessary and non-discriminatory and that 

they respect its core obligations.7 

44. The duty of progressive realization also entails a presumption against retrogressive 

measures in the enjoyment of economic, social and cultural rights. Such measures deprive 

people with disabilities of the full enjoyment of the right to live independently and be 

included in the community. As a matter of consequence, retrogressive measures constitute a 

violation of article 19. 

45. States parties are prohibited from taking retrogressive measures with respect to the 

minimum core obligations of the right to live independently within the community as listed 

in the present general comment.  

46. States parties are under an immediate obligation to eliminate discrimination against 

individuals or groups of persons with disabilities and to guarantee their equal right to living 

independently and participation in the community. This requires States parties to repeal or 

reform policies, laws and practices that prevent persons with disabilities from, for example, 

choosing their place of residence, securing affordable and accessible housing, renting 

accommodation or accessing such general mainstream facilities and services as their 

independence would require. The duty to provide reasonable accommodation (art. 5 (3)) is 

also not subject to progressive realization. 

 A. Obligation to respect 

47. The obligation to respect requires States parties to refrain from directly or indirectly 

interfering with or in any way limiting the individual exercise of the right to live 

independently and be included in the community. States parties should not limit or deny 

anyone’s access to living independently in the community, including through laws which 

directly or indirectly restrict the options of persons with disabilities to choose their place of 

residence or where, how and with whom to live, or their autonomy. States parties should 

reform laws that impede the exercise of the rights enshrined in article 19.  

48. The obligation also requires States parties to repeal and refrain from enacting laws, 

policies and structures that maintain and create barriers in access to support services as well 

as to general facilities and services. It also entails the obligation to release all individuals 

who are confined against their will in mental health services or other disability-specific 

forms of deprivation of liberty. It further includes the prohibition of all forms of 

guardianship and the obligation to replace substituted decision-making regimes with 

supported decision-making alternatives. 

49. To respect the rights of persons with disabilities under article 19 means that States 

parties need to phase out institutionalization. No new institutions may be built by States 

parties, nor may old institutions be renovated beyond the most urgent measures necessary 

to safeguard residents’ physical safety. Institutions should not be extended, new residents 

should not enter when others leave and “satellite” living arrangements that branch out from 

institutions, i.e., those that have the appearance of individual living (apartments or single 

homes) but revolve around institutions, should not be established. 

 B. Obligation to protect 

50. The obligation to protect requires States parties to take measures to prevent family 

members and third parties from directly or indirectly interfering with the enjoyment of the 

right to live independently within the community. The duty to protect requires States parties 

  

 7 Letter dated 16 May 2012 addressed by the Chairperson of the Committee on Economic, Social and 

Cultural Rights to States parties to the International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights, available from http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx? 

symbolno=INT%2fCESCR%2fSUS%2f6395&Lang=en. 
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to put in place and implement laws and policies prohibiting conduct by family members 

and third parties, service providers, landowners or providers of general services which 

undermines the full enjoyment of the right to be included and live independently within the 

community. 

51. States parties should ensure that public or private funds are not spent on maintaining, 

renovating, establishing building or creating any form of institution or institutionalization. 

Furthermore, States parties must ensure that private institutions are not established under 

the guise of “community living”.  

52. Support should always be based on individual requirements, not on the interests of 

the service provider. States parties should establish mechanisms for monitoring service 

providers, adopt measures which protect persons with disabilities from being hidden in the 

family or isolated in institutions and children from being abandoned or institutionalized on 

the grounds of disability, and establish appropriate mechanisms to detect situations of 

violence against persons with disabilities by third parties. States parties should also prohibit 

directors and/or managers of residential institutions from becoming guardians of residents. 

53. The duty to protect also includes the prohibition of discriminatory practices such as 

the exclusion of individuals or groups from the provision of certain services. States parties 

should prohibit and prevent third parties from imposing practical or procedural barriers to 

living independently and being included in the community, for example by ensuring that 

services provided are in line with living independently in the community and that persons 

with disabilities are not denied the possibility to rent or are not disadvantaged in the 

housing market. General community services open to the public such as libraries, 

swimming pools, public parks/spaces, shops, post offices and cinemas must be accessible 

and responsive to the requirements of persons with disabilities, as enshrined in the 

Committee’s general comment No. 2 (2014) on accessibility. 

 C. Obligation to fulfil 

54. The obligation to fulfil requires States to promote, facilitate and provide appropriate 

legislative, administrative, budgetary, judicial, programmatic, promotional and other 

measures to ensure the full realization of the right to live independently and be included in 

the community as enshrined in the Convention. The obligation to fulfil also requires States 

parties to take measures to eradicate practical barriers to the full realization of the right to 

live independently and be included in the community, such as inaccessible housing, limited 

access to disability support services, inaccessible facilities, goods and services in the 

community and prejudices against persons with disabilities.  

55. States parties should empower family members to support the family members with 

disabilities to realize their right to live independently and be included in the community. 

56. While implementing legislation, policies and programmes, States parties must 

closely consult and actively involve a diverse range of persons with disabilities through 

their representative organizations in all aspects concerning living independently in the 

community, in particular, when developing support services and investing resources in 

support services within the community.  

57. States parties must adopt a strategy and a concrete plan of action for 

deinstitutionalization. It should include the duty to implement structural reforms, to 

improve accessibility for persons with disabilities within the community and to raise 

awareness among all persons in society about inclusion of persons with disabilities within 

the community.  

58. Deinstitutionalization also requires a systemic transformation, which includes the 

closure of institutions and the elimination of institutionalizing regulations as part of a 

comprehensive strategy, along with the establishment of a range of individualized support 

services, including individualized plans for transition with budgets and time frames as well 

as inclusive support services. Therefore, a coordinated, cross-government approach which 

ensures reforms, budgets and appropriate changes of attitude at all levels and sectors of 

government, including local authorities, is required.  
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59. Programmes and entitlements to support living independently in the community 

must cover disability-related costs. Furthermore, ensuring the availability of a sufficient 

number of accessible and affordable housing units is crucial for deinstitutionalization, 

including housing for families. It is also important that access to housing not be made 

conditional upon requirements that reduce the autonomy and independence of persons with 

disabilities. Buildings and spaces open to the public and all forms of transport must be 

designed in a way that accommodates the requirements of all persons with disabilities. 

States parties must take deliberate and immediate steps to reallocate funding towards 

realizing the right of persons with disabilities to living independently in the community. 

60. Disability support services must be available, accessible, affordable, acceptable and 

adaptable to all persons with disabilities and be sensitive to different living conditions, such 

as individual or family income, and individual circumstances, such as sex, age, national or 

ethnic origin and linguistic, religious, sexual and/or gender identity. The human rights 

model of disability does not allow the exclusion of persons with disabilities for any reason, 

including the kind and amount of support services required. Support services, including 

personal assistance, should not be shared with others unless it is based on a decision based 

on free and informed consent.  

61. States parties shall incorporate the following elements into the eligibility criteria for 

access to assistance: the assessment should be based on a human rights approach to 

disability; focus on the requirements of the person that exist because of barriers within 

society rather than the impairment; take into account, and follow, a person’s will and 

preferences; and ensure the full involvement of persons with disabilities in the decision-

making process.  

62. Cash transfers such as disability allowances represent one of the forms in which 

States parties provide support for persons with disabilities in line with articles 19 and 28 of 

the Convention. Such cash transfers often acknowledge disability-related expenses and 

facilitate the full inclusion of persons with disabilities in the community. Cash transfers 

also tackle situations of poverty and extreme poverty that persons with disabilities may face. 

States parties must not add to the hardship faced by persons with disabilities by reducing 

their income in times of economic or financial crisis or through austerity measures that are 

inconsistent with human rights standards set out in paragraph 38 above.  

63. Support for persons with disabilities should be assessed using a personalized 

approach and tailored to the specific activities and actual barriers to inclusion in the 

community that persons with disabilities face. The assessment should acknowledge that 

persons with disabilities require access to participate in activities that varies over time. 

States parties should ensure that personalization of support, including cash 

transfers/personal budgets, take into account and address the challenges that persons with 

disabilities face when living in rural and/or urban areas.  

64. States parties should provide and disseminate timely, up-to-date and accurate 

information essential for informed decision-making on choices of independent living and 

support services in the community. This should be in accessible formats, including Braille, 

sign language, tactile and Easy Read formats and alternative and augmentative modes of 

communication. 

65. States should ensure that personnel working or about to work in disability-related 

services, including service personnel, decision makers and civil servants monitoring 

services for persons with disabilities, are adequately trained on independent living within 

the community, in theory and practice. States should also establish criteria, in line with 

article 19, concerning entities applying for permission to deliver social support for persons 

with disabilities to live in the community and assess how they perform their duties. States 

parties should also ensure that international cooperation in accordance with article 32 of the 

Convention and the investments and projects undertaken thereby do not contribute to the 

perpetuation of barriers to independent living within the community but rather eradicate 

barriers and support the implementation of the right to live independently and be included 

in the community. After situations of disaster, it is important not to rebuild barriers, as an 

element of implementing article 11 of the Convention.  
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66. States parties must ensure access to justice and provide legal aid and appropriate 

legal advice, remedies and support, including through reasonable and procedural 

accommodation, for persons with disabilities who seek to enforce their right to living 

independently in the community. 

67. States parties should provide adequate support services to family carers so they can 

in turn support their child or relative to live independently in the community. This support 

should include respite care services, childcare services and other supportive parenting 

services. Financial support is also crucial for family carers, who often live in situations of 

extreme poverty without the possibility of accessing the labour market. States parties 

should also provide social support to families and foster the development of counselling 

services, circles of support and other adequate support options. 

68. States parties must regularly conduct surveys and other forms of analysis providing 

data on the physical, communication, environmental, infrastructural and attitudinal barriers 

experienced by persons with disabilities and the requirements for implementing living 

independently in the community. 

 IV. Relationship with other provisions of the Convention 

69. The right to live independently and be included in the community is interrelated with 

the enjoyment of other human rights provided for in the Convention. At the same time, it is 

more than the sum of those rights as it affirms that all rights should be exercised and 

enjoyed in the community where a person chooses to live and in which alone the free and 

full development of one’s personality can be fulfilled. 

70. Consultations with and the active involvement of persons with disabilities, through 

their representative organizations (art. 4 (3)), is critical for the adoption of all plans and 

strategies as well as for follow-up and monitoring when implementing the right to 

independent living in the community. Decision makers at all levels must actively involve 

and consult the full range of persons with disabilities including organizations of women 

with disabilities, older persons with disabilities, children with disabilities, persons with 

psychosocial disabilities and persons with intellectual disabilities.  

71. Non-discrimination (art. 5), in terms of living independently and being included in 

the community, is important in regard to accessing and receiving support services. States 

parties should define eligibility criteria and procedures for accessing support services in a 

non-discriminatory way, objectively and focused on the requirements of the person rather 

than on the impairment, following a human rights-compliant approach. The establishment 

of specific services for persons with disabilities in the particular circumstances of the 

persons with disabilities and in accordance with their requirements, such as services for 

children, students, employees and older persons with disabilities, should not be considered 

as a discriminatory violation of the Convention, but rather as a just and legally available 

affirmative action. Persons with disabilities who face discrimination in relation to article 19 

must have effective and affordable legal remedies at their disposal.  

72. Often, women and girls with disabilities (art. 6) are more excluded and isolated, and 

face more restrictions regarding their place of residence as well as their living arrangements 

owing to paternalistic stereotyping and patriarchal social patterns that discriminate against 

women in society. Women and girls with disabilities also experience gender-based, 

multiple and intersectional discrimination, greater risk of institutionalization and violence, 

including sexual violence, abuse and harassment.8 States parties must provide affordable, or 

free, legal remedy and support services for victims of violence and abuse. Women with 

disabilities who face domestic violence are frequently more economically, physically or 

emotionally dependent on their abusers, who often act as caregivers, a situation that 

prevents women with disabilities from leaving abusive relationships and leads to further 

social isolation. Therefore, when implementing the right to live independently and be 

  

 8 See Committee on the Rights of Persons with Disabilities, general comment No. 3 (2016) on women 

and girls with disabilities.  
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included in the community, particular attention should be paid to gender equality, the 

elimination of gender-based discrimination and patriarchal social patterns.  

73. Cultural norms and values may adversely restrict the choices and control of women 

and girls with disabilities over their living arrangements, limit their autonomy, oblige them 

to live in particular living arrangements, require them to suppress their own requirements 

and instead serve those of others and take certain roles within the family.9 States parties 

should take measures to tackle discrimination and barriers against women in accessing 

social services and support, as well as ensure that various policies, programmes and 

strategies concerning access to social services and support take due consideration of the 

equality between women and men.  

74. States parties should also ensure that measures aimed at development, empowerment 

and advancement of women and girls with disabilities (art. 6 (2)) address gender-based 

inequalities in accessing support and social protection. States parties should adopt adequate 

measures to encourage work-life balance (resources, time, services) that support women 

with disabilities in (re-)entering the open labour market and ensure equal rights and 

responsibilities between women and men for the exercise of parental responsibilities.10 It is 

also the responsibility of States parties to ensure that shelters for victims of gender-based 

violence are fully accessible to women and girls with disabilities. 

75. The existence of adequate and age-sensitive support services for girls and boys with 

disabilities is of vital importance for the equal enjoyment of their human rights (art. 7). 

Respecting the evolving capacities of children with disabilities and supporting them in 

having a say in choices that have an impact on them is critical. It is also important to 

provide support, information and guidance to families (art. 23) to prevent 

institutionalization of children with disabilities and to have inclusive policies on adoption to 

ensure equal opportunities to children with disabilities.  

76. When it comes to social interactions and relationships with peers, teenagers may 

prefer personal assistance or professional sign language interpreters to informal support 

provided by relatives. States parties should establish innovative forms of support and 

accessible services for children and adolescents with disabilities through personal contact or 

through their organizations. Children with disabilities may require support to practise sports 

or activities in the community with other children their age. Adolescents with disabilities 

should be enabled to spend time and take part in leisure activities with their peers. States 

parties must provide assistive devices and technologies that can facilitate the inclusion of 

adolescents with disabilities in their peer networks. Further, services that facilitate the 

transition of young people to adulthood, including support with moving out of the family 

home, starting employment and continuing into higher education, are crucial in supporting 

independent living.  

77. Awareness-raising (art. 8) is essential to create open, enabling and inclusive 

communities, as article 19 is ultimately about transforming communities. Stereotypes, 

ableism and misconceptions that prevent persons with disabilities from living 

independently must be eradicated and a positive image of them and their contributions to 

society must be promoted. Awareness-raising should be provided for authorities, civil 

servants, professionals, the media, the general public and persons with disabilities and their 

families. All awareness-raising activities should be carried out in close cooperation with 

persons with disabilities through their representative organizations. 

78. The rights provided for in article 19 are tied to the obligations of the States parties 

relating to accessibility (art. 9) because the general accessibility of the whole built 

environment, transport, information, and communication and related facilities and services 

open to the public in a community is a precondition for living independently in the 

community. Article 9 requires the identification and elimination of barriers in buildings 

open to the public, such as the revision of building and urban planning codes, the inclusion 

  

 9 Ibid., paras. 8, 18, 29 and 55.  

 10 See Committee on the Elimination of Discrimination against Women, general recommendation No. 

21 (1994) on equality in marriage and family relations. 
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of standards of universal design in a variety of sectors and the establishment of accessibility 

standards for housing.  

79. States parties must take into account in advance the obligation to provide support 

services to persons with disabilities in all disaster risk management activities (art. 11) and 

make sure that they are not left behind or forgotten. It is also important that barriers are not 

rebuilt after situations of armed conflict, humanitarian emergencies or the occurrence of a 

natural disaster. Reconstruction processes must ensure full accessibility for the independent 

life in the community of persons with disabilities. 

80. Equal recognition before the law (art. 12) ensures that all persons with disabilities 

have the right to exercise their full legal capacity and therefore have the equal right to 

exercise choice and control over their own lives by choosing where, with whom and how 

they want to live and to receive support in accordance with their will and preferences. To 

fully realize the transition to supported decision-making and implement the rights enshrined 

in article 12, it is imperative that persons with disabilities have the opportunity to develop 

and express their wishes and preferences in order to exercise their legal capacity on an 

equal basis with others. To achieve this, they have to be a part of the community. 

Furthermore, support in the exercise of legal capacity should be provided using a 

community-based approach which respects the wishes and preferences of individuals with 

disabilities. 

81. Access to justice as enshrined in article 13 is fundamental to ensure full enjoyment 

of the right to live independently in the community. States parties must ensure that all 

persons with disabilities have legal capacity and standing in courts. States parties must 

furthermore ensure that all decisions concerning living independently in the community can 

be appealed. Support to enable living independently in the community shall be enforceable 

as a right and an entitlement. To ensure equal and effective access to justice, substantial 

rights to legal aid, support and procedural and age-appropriate accommodations are 

essential. 

82. Involuntary institutionalization on the grounds of impairment or associated 

circumstances such as presumed “dangerousness” or other factors as elaborated by the 

Committee in its guidelines on article 14 is often caused or increased by a lack of disability- 

specific support services. Implementing article 19 thus will ultimately prevent violation of 

article 14. 

83. It is of paramount significance to ensure that support services leave no space for 

potential abuse or exploitation of persons with disabilities or any violence against them (art. 

16). Disability-, gender- and age-sensitive monitoring, legal remedies and relief must be 

available for all persons with disabilities who use services prescribed in article 19 and who 

may face abuse, violence and exploitation. Since institutions tend to isolate those who 

reside within them from the rest of the community, institutionalized women and girls with 

disabilities are further susceptible to gender-based violence, including forced sterilization, 

sexual and physical abuse, emotional abuse and further isolation. They also face increased 

barriers to reporting such violence. It is imperative that States include these issues in their 

monitoring of institutions and ensure access to redress for women with disabilities who are 

exposed to gender-based violence in institutions. 

84. Without support for personal mobility (art. 20), barriers to living independently in 

the community continue to exist for many persons with disabilities. The provision of 

affordable and available quality mobility aids, devices, assistive technologies and forms of 

live assistance and intermediaries, as enshrined in article 20, is a precondition for the full 

inclusion and participation of persons with disabilities in their respective communities.  

85. Persons with disabilities have the right to access all public information in accessible 

formats and to seek, receive and express information and ideas on an equal basis with 

others (art. 21). Communication can be provided in forms and formats of their choice, 

including Braille, sign language, tactile and Easy Read formats and alternative modes, 

means and formats of communication. It is important that communication and information 

flow in both directions and that services and facilities are accessible for individuals who use 

different ways of communicating. It is of particular importance that information about 

support services and social protection schemes, including disability-related mechanisms, is 
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accessible and available from a diversity of sources in order to enable persons with 

disabilities to make fully informed decisions and choices about where, with whom and how 

to live and what kind of service is best suited to them. It is also of critical importance that 

mechanisms to provide feedback and complaints are communication accessible. 

86. States parties should ensure that in the provision of support services under article 19, 

the privacy, family, home, correspondence and honour of persons with disabilities are 

protected from any unlawful interference (art. 22). In any case of unlawful interference, 

disability-, gender- and age-sensitive monitoring, legal remedies and relief must be 

available for all persons with disabilities using support services.  

87. The right to living independently in the community is intimately linked with the 

right to family for children and parents with disabilities (art. 23). The absence of 

community-based support and services may create financial pressures and constraints for 

the family of persons with disabilities; the rights enshrined in article 23 are essential to 

prevent children from being taken away from their families and being institutionalized, as 

well as to support families in community living. These rights are equally important to 

ensure that children are not taken away from their parents because of the latter’s disability. 

States parties should provide information, guidance and support to families in upholding 

their children’ rights and promote inclusion and participation in the community. 

88. Living independently and being included in the community is inherently linked to 

inclusive education (art. 24) and requires recognition of the right of persons with 

disabilities to live independently and enjoy inclusion and participation in the community.11 

Inclusion of persons with disabilities in the mainstream education system generates further 

inclusion of persons with disabilities in the community. Deinstitutionalization also entails 

the introduction of inclusive education. States parties should note the role that exercising 

the right to inclusive education will play in building the strengths, skills and competencies 

necessary for all persons with disabilities to enjoy, benefit from and contribute to their 

communities.  

89. General health facilities and services (art. 25) must be available, accessible, 

adaptable and acceptable for persons with disabilities in their communities, including the 

support required by some persons with disabilities (for example those with complex 

communication requirements, psychosocial disabilities or intellectual disabilities and/or 

deaf persons) during hospitalizations, surgeries and medical consultations. The provision of 

nurses, physiotherapists, psychiatrists or psychologists, in hospitals as well as at home, is a 

part of health care and should not be seen as the fulfilment of a States party’s obligation 

under article 19, but rather under article 25.  

90. Independent living in the community, habilitation and rehabilitation (art. 26) are 

interdependent. For some persons with disabilities, participation in rehabilitation services is 

not possible if they do not receive sufficient individualized support. At the same time, the 

purpose of rehabilitation is to enable persons with disabilities to fully and effectively 

participate in the community. The habilitation and rehabilitation of a person with disability 

must always take place with his/her free and informed consent. Habilitation and 

rehabilitation are predominantly relevant in relation to education, employment, health and 

social matters.  

91. The existence of individualized support services, including personal assistance, often 

is a precondition for effective enjoyment of the right to work and employment (art. 27). 

Furthermore, persons with disabilities should also become employers, managers or trainers 

in disability-specific support services. Implementing article 19 will thus help to phase out 

sheltered employment. 

92. To ensure that persons with disabilities enjoy an adequate standard of living (art. 28), 

States parties should provide, inter alia, access to support services that enable them to live 

independently. Therefore, there is an obligation on the part of States parties to ensure 

access to appropriate and affordable services, devices and other assistance for impairment-

  

 11 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, general comment No. 4 (2016) on the right to 

inclusive education. 
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related requirements, especially for those persons with disabilities who live in poverty. 

Furthermore, access to public and subsidized housing programmes in the community is 

required. It is considered contrary to the Convention for persons with disabilities to pay for 

disability-related expenses by themselves.  

93. In order to influence and take part in decisions impacting the development of their 

community, all persons with disabilities should enjoy and exercise their rights to 

participation in political and public life (art. 29) personally or through their organizations. 

Appropriate support can provide valuable assistance to persons with disabilities in 

exercising their right to vote, to take part in political life and to conduct public affairs. It is 

important to ensure that assistants or other support staff do not restrict or abuse the choices 

that persons with disabilities make in exercising their voting rights. 

94. Cultural life, recreation, leisure and sport (art. 30) are important dimensions of life 

in the community in which inclusion can be pursued and achieved, for example by ensuring 

that events, activities and facilities are accessible to persons with disabilities and are 

inclusive. Personal assistants, guides, readers and professional sign language and tactile 

interpreters, among others, contribute to an inclusive life in the community in accordance 

with the will and preferences of persons with disabilities. It is important that the use of 

support of any kind is considered part of disability-related expenses as such support 

services help foster inclusion in the community and independent living. Assistants 

necessary for participating in cultural and leisure activities should not be required to pay 

entrance fees. There should also be no restrictions on when, where and for what kinds of 

activities assistance can be used, nationally and internationally.  

95. Data and information must be disaggregated systematically (art. 31) by disability 

across all sectors, including with respect to housing, living arrangements and social 

protection schemes as well as access to independent living and support and services. The 

information should allow for regular analyses of how deinstitutionalization and transition to 

support services in the community have progressed. It is important that indicators reflect 

the particular circumstances in every State party.  

96. International cooperation (art. 32) must be conducted in a way which ensures that 

foreign aid is invested in support services in local communities that respect the will and 

preferences of persons with disabilities and foster their right to choose where, with whom 

and under what living arrangements they will live, in line with article 19. Investing money 

obtained within the framework of international cooperation in development of new 

institutions or places of confinement or institutional models of care is not acceptable, as it 

leads to the segregation and isolation of persons with disabilities.  

 V. Implementation at the national level 

97. The Committee notes that States parties may face challenges at the national level 

when implementing the right to living independently and being included in the community. 

However, in line with the normative content and obligations outlined above, States parties 

should take the following steps to ensure the full implementation of article 19 of the 

Convention: 

 (a) Repeal all laws that prevent any person with disabilities, regardless of the 

type of impairment, to choose where and with whom and how to live, including the right 

not to be confined on the basis of any kind of disability; 

 (b) Enact and enforce laws, standards and other measures with the purpose of 

making local communities and the environment, as well as information and communication, 

accessible to all persons with disabilities; 

 (c) Ensure that social protection programmes meet the requirements of the 

diverse range of persons with disabilities on an equal basis with others; 

 (d) Insert the principle of universal design for both physical and virtual space in 

policies, law, standards and other measures, including monitoring the 

realization/implementation of obligations; review building codes to ensure that they comply 
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with the principles of universal design and legislative guidelines on construction, as 

outlined in the Committee’s general comment No. 2; 

 (e) Provide all persons with disabilities with substantive and procedural rights to 

live independently within the community; 

 (f) Inform persons with disabilities about their right to live independently and be 

included in the community in ways they can understand and provide empowerment 

trainings with the aim of supporting persons with disabilities to learn how to enforce their 

rights; 

 (g) Adopt clear and targeted strategies for deinstitutionalization, with specific 

time frames and adequate budgets, in order to eliminate all forms of isolation, segregation 

and institutionalization of persons with disabilities; special attention should be paid to 

persons with psychosocial and/or intellectual disabilities and children with disabilities 

currently in institutions;  

 (h) Create awareness programmes that tackle negative attitudes and stereotypes 

about persons with disabilities and secure community transformation in an effort to develop 

individualized and accessible mainstream services; 

 (i) Ensure the participation of persons with disabilities, personally and through 

their representative organizations, in transforming support services and communities and in 

the design and implementation of deinstitutionalization strategies; 

 (j) Design comprehensive policies and legislative guidelines and allocate 

financial resources for the construction of affordable and accessible housing units, the built 

environment, public spaces and transport, along with an adequate time frame for their 

implementation and sanctions which are effective, deterrent and proportionate for violations 

by public or private authorities;  

 (k) Allocate resources to the development of appropriate and sufficient person-

directed/“user”-led and self-managed support services for all persons with disabilities, such 

as personal assistance, guides, readers and professionally trained sign language or other 

interpreters;  

 (l) Design tendering processes for providing support services for persons with 

disabilities living independently in the community that take into account the normative 

content of article 19; 

 (m) Establish mechanisms to monitor existing institutions and residential services, 

deinstitutionalization strategies and the implementation of living independently within the 

community, bearing in mind the role of the independent monitoring frameworks;  

 (n) Carry out the monitoring and implementation envisaged under article 19 in 

full consultation with and with the participation of persons with disabilities, through their 

representative organizations. 

    


