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Soluții integrate 
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PROIECTULUI
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AGENȚIA

EXECUTIVĂ:

PARTENERI:
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• 766 copii beneficiari ai celor 9 centre destinate copiilor cu handicap

• 379 copii cu handicap sunt beneficiari ai centrelor de zi aparținând 
serviciului public de asistență socială

• 1440 copii din totalul de 2683 copii cu handicap sunt încadrați în 
gradul 1 de handicap 

Necesitatea diversificării din punct de 
vedere calitativ și cantitativ a serviciilor 

specializate pentru 
recuperarea/reabilitarea copiilor și 

tinerilor cu dizabilități

• 45% la suta dintre organizații ca furnizori de servicii sociale indică 
lipsa de resurse umane sau folosirea de personal insuficient calificat

• Finanțarea se acordă preponderent proiectelor care propun servicii 
inovative menite să sprijine beneficiarii în accesarea de servicii 
complementare serviciilor din sectorul public

Necesitatea creșterii profesionalismului 
specialiștilor din sectorul ONG pentru 

menținerea calității serviciilor și 
dezvoltarea de noi servicii 

• Atitudinea parlamentarilor pentru colaborarea cu sectorul ONG este 
conform unui studiu din 2013 a Institutului pentru Politici Publice in 
proces de înrăutățire

• La nivel național și local se remarcă o slabă implicare a factorilor de 
decizie în schimbări legislative care să promoveze drepturile acestui 
grup vulnerabil la standardele recomandate de legislația 
internațională și europeană

• Organizațiile nu doresc să facă advocacy singure pentru că nu dispun 
de resurse financiare și uneori de expertiză

Lipsa reprezentativitatii sectorului ONG in 
formularea si monitorizarea politicilor 

publice in domeniul protectiei persoanelor 
cu dizabilitati

MOTIVAȚIA PROIECTULUI
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74.950 
CHF 

9.272 
CHF

84.222 
CHF

BUGETUL PROIECTULUI
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30 de copii si tineri (2 - 25 ani) care 
au dizabilități neuro-psiho-motorii

50 părinți / aparținători ai copiilor cu 
dizabilități 

30 specialiști în domeniul dizabilității

din 20 de ONG-uri din Regiunea N-E 

BENEFICIARII DIRECȚI
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Creșterea accesului copiiilor și tinerilor cu dizabilități neuro-psiho-

motorii la servicii de recuperare adecvate nevoilor lor prin adoptarea 

de măsuri menite să asigure creșterea capacității organizațiilor 

neguvernamentale din Regiunea N-E de a furniza servicii sociale 

pentru acest grup vulnerabil.

OBIECTIV GENERAL
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(1) Diversificarea si dezvoltarea de noi servicii sociale specializate pentru

30 de copii si tineri cu dizabilitati neuro-psiho-motorii si 50 de

părinți/aparținători din județul Iași prin implementarea parteneriatului inter-

disciplinar și inter-organizational de către partenerii din proiect.

OBIECTIVE SPECIFICE
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(2) Consolidarea capacitatii de furnizare de servicii sociale specializate

pentru persoanele cu dizabilitati a 20 de ONG-uri din Regiunea N-E prin

dezvoltarea unei retele de profesionisti care sa faciliteze schimbul de

know-how si experienta si sa promoveze modele de buna practica in

domeniul recuperarii persoanelor cu dizabilitati.
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(3) Creșterea reprezentativității ONG-urilor din Regiunea N-E în 

formularea de politici sociale pentru protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu dizabilități prin dezvoltarea unei componente de lobby și 

advocacy care să se implice în demersurile de modificare/îmbunătățire 

a legii cadru în domeniul dizabilității.
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ACTIVITĂȚI DERULATE DE PROMOTOR

Furnizarea de servicii sociale specializate de terapii recuperatorii prin stimulare 

senzorială pentru 30 copii și tineri cu dizabilități neuro-psiho-motorii.

Organizarea a 2 evenimente speciale în vederea promovării drepturilor copiilor și 

tinerilor cu dizabilități (3 decembrie - Ziua Internațională a Persoanelor cu 

Dizabilități, 1 Iunie – Ziua Copilului)

Formarea rețelei de specialiști proveniți din 20 de ONG-uri din Regiunea N-E 

active în domeniul dizabilității

5 vizite pentru schimb de experiență și know-how pentru specialiștii din rețea.

Organizarea Conferinței regionale “Calitatea serviciilor adresate persoanelor cu 

dizabilități” pentru specialiștii din domeniul protecției persoanelor cu dizabilități.
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ACTIVITĂȚI DERULATE DE ANCAAR FILIALA IAȘI

Furnizarea unui program de educație parentala pentru 50 de 

părinți/aparținători ai copiilor și tinerilor cu dizabilități:

sesiuni de informare privind tehnici de îngrijire specială a copiilor cu 

dizabilități 

sesiuni de educare privind metode de disciplina pozitiva a copilului cu 

dizabilități 

sesiuni/întâlniri de grup suport 

consiliere individuală

consiliere de grup 

consultare materiale informativ-educative
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ACTIVITĂȚI DERULATE DE FONSS

Analiza cadrului legislativ existent si formularea recomandărilor de 

modificare/îmbunătățire a legii cadru privind respectarea drepturilor 

persoanelor cu dizabilități:

- dezbateri publice in regiunea de Nord Est (Iași, Bacău, Suceava și Vaslui)

- participarea la întâlniri de consultare privind implementarea politicilor 

sociale cu importanță pentru persoanele cu dizabilități realizate la nivel 

central cu ministerele de resort

- Document cadru pentru recomandări de îmbunătățire a legii nr.448/2006 

privind promovarea și protecția persoanelor cu handicap

Promovarea documentului cadru la nivelul factorilor de decizie
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PUBLICAȚII

MATERIALE DE PROMOVARE A PROIECTULUI ȘI ACTIVITĂȚILOR 

PROIECTULUI (100 afișe, 600 pliante, 6 roll-up)

MANUAL DE BUNE PRACTICI ÎN ASISTENȚA SOCIALĂ A 

PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI 
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FUNDAȚIA SERVICIILOR SOCIALE BETHANY IAȘI

Str. Varianta Uzinei nr 1

Tel: 0232 278535, Fax: 0232 279856, www.bethany.ro

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ PENTRU COPII ȘI ADULȚI CU AUTISM DIN ROMÂNIA, 

FILIALA IAȘI

Str. Apelor nr 6, Bl P7, Sc C Punct termic

Tel: 0332 408826, www.ancaar-iasi.ro

FEDERAȚIA ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE PENTRU SERVICII 

SOCIALE

Strada Bazinelor, nr. 5, sat. Uricani, com. Miroslava, jud. Iași

Tel. 0232275568, mobil: 0745.609209

Email: office@fonss.ro,  www.fonss.ro

DATE DE CONTACT

http://www.bethany.ro/
http://www.ancaar-iasi.ro/
mailto:office@fonss.ro
http://www.fonss.ro/
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VĂ MULȚUMIM!


