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AsociaŃiile active din domeniu protecŃiei
sociale a persoanelor cu dizabilităŃi:
Denumirea organizaŃiei

AlianŃa
OrganizaŃiilor
pentru Persoane
cu DizabilităŃi

Obiectivele:

Domenii majore de implicare:

De a creşte accesibilitatea şi a de a îmbunătăŃi
calitatea serviciilor prestate pentru persoanele
cu dizabilităŃi şi familiile lor;
De a coopera şi a creşte conştientizarea în
rândul factorilor de decizie şi a comunităŃii
privind drepturile persoanelor cu dizabilităŃi,
practicile pozitive şi angajamentele naŃionale şi
internaŃionale asumate de către stat în domeniul
persoanelor cu dizabilităŃi;
De a creşte accesul la informaŃia şi dovezile ce
permit influenŃarea într-o direcŃie pozitivă a
politicilor publice ce vizează persoanele cu
dizabilităŃi şi organizaŃiile lor;
De a consolida parteneriate între organizaŃiile
neguvernamentale şi cu autorităŃile publice
locale şi naŃionale în vederea dezvoltării de
poziŃii comune;

Implicare în calitatea de
parteneri
a
divrselor
proiecte
pentru
persoanele cu dizabilităŃi.

Promovarea lucrului calitativ al membrilor prin
schimb de practici pozitive, promovarea şi facilitarea
instruirii şi educaŃiei, desfăşurarea de proiecte
comune, consolidarea capacităŃilor în managementul
organizaŃiei şi expertizei în dezvoltarea şi prestarea
serviciilor pentru persoanele cu dizabilităŃi

AsociaŃiile active din domeniu protecŃiei
sociale a persoanelor cu dizabilităŃi:
Denumirea organizaŃiei

Obiectivele:

Domenii majore de implicare:

Centrul de
AsistenŃă
Juridică pentru
Persoane cu
DisabilităŃi

Realizarea apărarea şi promovarea
drepturilor omului, în special a
drepturilor persoanelor cu
dizabilităŃi;
Informarea persoanelor cu
dizabilităŃi despre drepturile lor
legale;
Sensibilizarea opiniei publice
referitor la problemele cu care se
confruntă persoanele cu
dizabilităŃi şi familiile din care
acestea fac parte;
Contribuirea la creşterea nivelului
de educaŃie a persoanelor cu
dizabilităŃi în domeniul drepturilor

ProtecŃia
drepturilor
persoanelor cu
dizabilităŃi;
Promovarea
drepturilor
persoanelor cu
dizabilităŃi.

omului şi în special în domeniul
drepturilor specifice acestor categorii de
persoane.

AsociaŃiile active din domeniu protecŃiei
sociale a persoanelor cu dizabilităŃi:
Denumirea
organizaŃiei

Centrul de
Zi
„SperanŃa”

Obiectivele:

Domenii majore de implicare:

recuperarea multifuncŃională, educaŃională a copiilor cu
dizabilităŃi;
integrarea şcolară şi socială a copiilor cu dizabilităŃi;
consultarea copiilor şi elaborarea unui program de
reabilitare individualizat;
pregătirea şi instruirea părinŃilor sau a tutorilor pentru a
deveni membri activi ai echipei de intervenŃie;
asigurarea copiilor care nu pot frecventa şcoala cu
instruire conform curriculumului şcolar;
asigurarea copiilor cu cerinŃe speciale cu utilaje şi
materiale de suport necesare în procesul de recuperare şi
integrare socială;
crearea condiŃiilor optime de dezvoltare a copiilor/tinerilor
cu dizabilităŃi prin identificarea de susŃinători sau tutori
pentru familiile acestora;
consilierea familială;
susŃinerea iniŃiativelor părinŃilor de a crea organizaŃii şi
servicii de reabilitate şi întreŃinere;
informarea publicului larg despre problemele persoanelor
cu dizabilităŃi;
instruirea şi pregătirea profesională a specialiştilor ce

Serviciul de recuperare
multifuncŃională
Comisia consultativă şi
Şcoala părinŃilor
Instruire şi asistenŃă la
domiciliu
Primii paşi spre
profesionalizare
Clubul zilei de odihnă şi de
socializare
Informare şi instruire
continuă
SusŃinerea educaŃiei incluzive

lucrează cu copilul cu cerinŃe speciale

AsociaŃiile active din domeniu protecŃiei
sociale a persoanelor cu dizabilităŃi:
Denumirea organizaŃiei

Obiectivele:

Domenii majore de implicare:

AsociaŃia de
Sprijin a
Copiilor cu
Handicap Fizic
din Moldova
(ASCHFM)

Promovarea creării
de servicii
alternative
instituŃionalizăr
Elaborarea si
înaintarea
propunerilor de
îmbunătăŃire a
legislaŃiei în
domeniu..

Întâlniri cu părinŃii în cadrul
Clubului părinŃilor (mese
rotunde, seminare, şedinŃe,
etc)
Lobby în domeniul protecŃiei
sociale a familiilor
dezavantajate
Organizarea timpului liber
(zile de naştere, sărbători,
tabere de vară)
Consiliere familială
Ajutor reciproc în cazuri de
urgenŃă.

Promovarea şi dezvoltarea politicilor de
incluziune sociala a persoanelor cu dizabilităŃi:
Implementarea ConvenŃiei ONU privind drepturile persoanelor cu
dizabilităŃi;
Implementarea Planului de AcŃiuni al Consiliului Europei cu privire la
dizabilitate (2006 – 2015);
Elaborarea sau modificarea legislaŃiei în vigoare, privind drepturile
persoanelor cu dizabilităŃi, conform standardelor europene;
Schimbarea metodologiei de evaluare a dizabilităŃii şi încurajarea
incluziunii sociale şi participării active în viaŃa societăŃii a persoanelor cu
dizabilităŃi;
Promovarea politicilor de incluziune în câmpul muncii sau a altor activităŃi
ocupaŃionale pentru persoanele cu dizabilităŃi;
Dezvoltarea serviciilor de suport (serviciul de asistenŃă personală) pentru
persoanele cu dizabilităŃi.

IniŃiativa de creare a ONG- urilor
Ideea unui grup de iniŃiativă local
Ideia altei ONG
În rezultatul instituŃionalizării unui proiect sau
program
La iniŃiativa unei persoane
La iniŃiativa autorităŃilor publice locale (instituŃii de
stat)
Ideea unui / mai multor finanŃatori
Altceva

NŞ/NR

78.0%
5.4%
4.5%
2.9%
2.5%
1.8%
3.6%
1.3%

Motivele de creare a ONG
Rezolvarea unor probleme din localitate / Ńară

60.3%

Realizarea intereselor cetăŃeneşti, profesionale

13.5%

Rezolvarea problemelor membrilor organizaŃiei

8.1%

Desfăşurarea activităŃii în comun

5.9%

ObŃinerea accesului la sursele de finanŃare

4.1%

ObŃinerea veniturilor suplimentare din activitatea
proprie

0.3%

Alte

7.8%

Voluntari în organizaŃie( procente)
PrezenŃa voluntarilor

Feminin

Masculin

1 voluntar

5,6

3,8

2-5 voluntari

44,4

51,4

6-10 voluntari

12

15,2

11-20 voluntari

18,5

13,3

Peste 20 de voluntari

19,4

16,2

Procent

100

100

Cauzele datorită cărora există
problema incluziunii sociale a
personelor cu dizabilităŃi
Cauzele

Grupurile implicate

Lipsa cadrul normativ corespunzător,
a mecanismelor eficiente de
implementare în practică a legilor şi a
voinŃei politice de a acorda prioritate
problemelor persoanelor cu
dizabilităŃi.

AutorităŃile de stat

Lipsa de coeziune şi consens în
acŃiunile ONG-urilor din domeniu.

ONG-urile din domeniu

Există multiple bariere de atitudine şi
de mediu, care duc la izolarea
persoanele cu dizabilităŃi.

Societatea în general

Perspective pe viitor
 O problemă actuală care ar putea fi studiată este problema legitimităŃii
constituŃionale a ONG-urilor din domeniul protecŃiei persoanelor cu dizabilităŃi.
Ar fi utile unele proiecte sau elaborări pentru îmbunătăŃirea cadrului legislativ de
funcŃionare a a acestor organizaŃii. Este interesant de studiat în ce măsură şi prin
ce modalităŃi însăşi societatea civică participă la crearea acestui cadru.
 Deoarece sfera de stat şi cea privată a vieŃii sociale nu sunt izolate ci se află întro legătură strînsă, ar trebui de asemenea de cercetat contribuŃiile ONG -urilor la
crearea unor parteneriate viabile dintre aceste două sfere.
 Din punct de vedere sociologic, o problemă care poate fi examinată în cercetările
următoare este cea a stabilirii metodologiei adecvate studierii societăŃii civile.
De asemenea, pe baza acestei metodologii, de a delimita exact instituŃiile de stat
de cele ale societăŃii civile şi de a determina exact funcŃiile celor din urmă.
 Este posibilă şi necesară de asemenea cercetarea mecanismelor de interacŃiune
dintre instituŃiile dependente de stat şi cele autonome ale societăŃii civile la noi
în republică. De asemenea şi efectele pe care le poate avea constituirea unei
societăŃi civice pentru stabilirea unei reale democraŃii în Republica Moldova.

PersonalităŃi, membri ai ONG-urilor ce
contribuie activ la soluŃionarea
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