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Echipamentele de mobilitate cuprind mai multe produse şi tehnologii 

pentru a favoriza autonomia rămasă persoanei asistate, pentru a facilita 

mişcările ei şi desfăşurarea funcţiilor cotidiene: a merge la toaletă, a se 

spăla, a se îmbrăca, a colabora în bucătărie. Evaluarea în vederea alegerii 

unui echipament trebuie efectuată de către personalul competent: medic, 

fizioterapeut, ortoped. Este util ca persoana afectată cât şi asistentul său 

să poată urma o instruire pentru folosirea corectă a echipamentelor. 

Echipamentele cele mai utilizate sunt:

 ■ Bastonul, cârja;

 ■ Tripodul şi tripodul cu două roţi;

 ■ Cadrul şi cadrul cu patru roţi;

 ■ Scaunul cu rotile (pentru a menţine poziţia aşezată şi permite 
mişcările);

 ■ Ridicătorul (pentru a transfera persoana asistată care nu poate cola-
bora în mişcări sau pentru persoanele obeze din pat în scaunul cu rotile 
şi viceversa);

 ■ Patul articulat şi accesorile lui (trapez /saltea anti-zacere / parapet).

1
ECHIPAMENTE DE MOBILITATE
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BASTONUL

Este primul ajutor folosit când mersul persoanei 

începe să fie nesigur sau limitat. De obicei se fo-

loseşte în partea opusă a braţului care este com-

promis. Folosirea acestui instrument presupune o 

bună coordonare a mişcării şi absenţa probleme-

lor de echilibru. Din punct de vedere psihologic, 

bastonul este considerat cel mai simplu şi usor de 

acceptat echipament împreună cu cârjele.

CÂRJA

Prin modul ei de a fi utilizată, cârja seamănă cu 

bastonul, singura diferenţă este că rezemarea nu 

este efectuată doar pe mână, ci şi pe antebraţ.

TRIPODUL SAU TETRAPODUL

Acest echipament permite o bază mai largă. Este 

folosit de persoanele care au nevoie de o susţi-

nere mai mare decât bastonul.
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CADRELE CU 2 ROŢI, CU 4 ROŢI

Acest tip de cadru nu solicită nici un efort pentru ridicare şi este dotat cu 

un sistem de frână. 

CADRUL CU SUSŢINERE

Este un cadru cu susţinere la subraţ şi cu patru roţi. 

SCAUNUL RULANT

Când persoanele obosesc prea mult mergând pe jos, sunt constrânse să 

renunţe la desfăşurarea unor activităţi sociale, lucrătoare şi aferente tim-

pului lor liber, pentru că nu mai sunt în stare să efectueze mişcări lungi pe 

jos, trebuind să se oprească destul de des pentru a se odihni. În aceste 

cazuri, se pun la dispoziţia lor facilităţi care permit desfăşurarea activităţi-

lor pe care în mod normal nu ar fi capabile să le desfăşoare. 
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Persoanele care nu controlează mâinile trebuie să fie ajutate să obţină 

o poziţie stabilă în aşa fel ca braţele să nu alunece lângă corp, deoarece 

există pericolul ca mâna să intre în razele roţilor, provocând răni. Din ace-

laşi motiv trebuie aşezate picioarele.

Scaune ortopedice pentru copii și adulți
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Sisteme de poziționare – de tip Gemini
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RIDICĂTORUL

Se foloseşte pentru a transfera persoana din pat în scaunul rulant şi vice-

versa. Poate avea frânghii de mai multe feluri în funcţie de exigenţele per-

soanei asistate, capabile de a menţine persoana suspendată în poziţia uşor 

înclinată, comodă şi sigură în timpul mişcării din pat pe scaunul cu rotile.

Deseori asistenţii preferă să folosească mişcarea manual, însă manevra 

manuală de ridicare este foarte grea şi riscantă pentru sănătatea spatelui.
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Echipamentele de mobilitate cuprind mai multe produse şi tehnologii pen-

tru a favoriza autonomia rămasă persoanei asistate, pentru a facilita miş-

cările ei şi desfăşurarea funcţiilor cotidiene: a merge la toaletă, a se spăla, 

a se îmbrăca, a colabora în bucătărie. 

Evaluarea în vederea alegerii unui echipament trebuie efectuată de către 

personalul competent: medic, fizioterapeut, ortoped. Este util ca persoana 

afectată cât şi asistentul său să poată urma o instruire pentru folosirea 

corectă a echipamentelor. 

Dependente de scaunul rulant pot fi mai multe categorii de 
bolnavi cu diferite diagnostice, dintre care menţionam:

 ■ Paralizia Cerebrală (parapareze, tetrapareze);

 ■ Sechelele leziunilor medulare;

 ■ Miopatiile;

 ■ Sechelele post-traumatice;

 ■ Handicapurile congenitale (spina bifida).

Este evident că persoanele care folosesc scaunul rulant îşi petrec mult 

timp şezând şi de aceea trebuie să ne asigurăm că scaunul rulant pe care îl 

2
POZIŢIONAREA CORECTĂ ÎN SCAUNUL RULANT
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utilizează le ajută să stea confortabil, să aibă o independenţă cât mai mare 

şi totodată să adopte o poziţie corectă în scaun pentru a evita deformaţiile 

de poziţie.

Poziția corectă în scaunul rulant:

 ■ Pelvisul (bazinul) drept sau uşor înclinat spre înainte

 ■ Trunchiul drept cu spatele urmărind curburile naturale şi lipit de 
spătar

 ■ Şoldurile uşor în abducţie (departate), cu coapsele separate (5-20° 
faţă de linia mediană) şi flectate, astfel încât să formeze împreună cu 
bazinul un unghi de 80-90º

 ■ Unghiurile formate între coapsă - gambă şi gambă - laba piciorului 
trebuie să fie de asemenea de 90°

 ■ Labele picioarelor sprijinite pe suportul de picioare cu genunchii 
pe  aceeaşi linie cu călcâiele

 ■ Capul drept pe linia mediană şi echilibrat deasupra corpului – nu 
trebuie să existe o hiperextensie a gâtului

 ■ Umerii relaxaţi, braţele libere şi funcţionale.

Avantajele posturii corecte

 ■ Echilibru – aceasta este o poziţie echilibrată care poate fi menţinută 
uşor şi cu efort minim, ce îi conferă utilizatorului de scaun rulant un 
control mai mare  asupra braţelor şi capului. Aceasta îl ajută să fie mai 
eficient în activităţile de aşezare în scaunul rulant sau de propulsare.

 ■ Distribuire bună a greutăţii – greutatea este suportată în mod egal 
de  oasele bazinului şi distribuită pe baza şezutului, labele picioarelor şi 
pe spătar.

 ■ Funcţională – această postură este eficientă în termeni funcţionali - 
de exemplu, înclinarea înainte, lateral şi înapoi se realizează uşor.

 ■ Profilaxia retracturilor şi deformărilor datorate poziţiei –   
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retracturile şi deformaţiile datorate poziţiei pot fi prevenite printr-o 
poziţionare corectă şi prin exerciţiu. De exemplu, căderea labei pi-
ciorului este provocată adesea unei persoane care nu are suportul 
pentru picioare poziţionat corect. În multe cazuri deformaţia  datorată 
poziţiei este rezultatul direct al utilizării prelungite a unui scaun rulant 
neadecvat. 

 ■ Profilaxia escarelor: un scaun rulant necorespunzător poate cauza 
o distribuţie inegală a greutăţii şi în locurile în care greutatea este mai 
mare pot apărea puncte de presiune care să conducă rapid la escară.

De reținut:

 ■ Foarte rar se poate opri sau reduce o deformaţie ortopedică.

 ■ Când o deformaţie este fixă încercaţi să acomodaţi postura existen-
tă pentru a evita o progresie rapidă.

 ■ Când o deformaţie este flexibilă, încercaţi să stabilizaţi postura cea 
mai apropiată de cea corectă. 

Poziţia corectă în scaunul rulant depinde de stabilitatea pelvisului (bazi-

nului) – când pelvisul este bine poziţionat, coloana vertebrală poate să se 

echilibreze deasupra sa, permiţând curburi fireşti ale acesteia. 

Dacă pelvisul este înclinat în spate sau în faţă, poziţia coloanei vertebrale 

este afectată, de asemenea acest lucru este valabil când, privit din faţă, 

pelvisul persoanei este mai sus într-o parte faţă de cealaltă (oblicitatea 

pelvisului). 

O poziţie corectă a bazinului este aşa cum am mai menţionat, atunci când 

trunchiul face un unghi de 90° cu coapsele, iar greutatea este egal distri-

buită pe suprafaţa de sprijin.
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În cazul adoptării unei poziţii incorecte, cele mai frecvente consecinţe sunt 

deformaţiile de coloană:

Cifoza („cocoaşa”), care determină:

 ■ un control mai mic asupra braţelor şi o energie mai mare pentru a 
le folosi;

 ■ probleme vizuale datorate poziţiei capului (mult înclinat frontal);

 ■ probleme cu alimentaţia şi de deglutiţie datorate poziţiei capului, şi 
implicit probleme digestive;

 ■ probleme respiratorii prin diminuarea teritoriului schimburilor func-
ţionale de gaze la nivelul plămanilor;
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Scolioza (coloana vertebrală în „C”sau în „S”), care determină:

 ■ capacitate redusă de a folosi braţele şi mâinile;

 ■ energie mai mare pentru a menţine capul drept;

 ■ probleme digestive şi respiratorii.
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3
MODALITĂŢI DE TRANSFERARE ÎN ŞI DIN            

SCAUNUL RULANT

La primirea scaunului rulant, este necesar să exersaţi modurile în care vă 

veţi transfera din scaunul rulant - în pat, pe vasul de toaletă, pe podea, în 

maşină şi înapoi, pentru a fi siguri că puteţi merge oriunde aveţi nevoie. 

Pentru efectuarea transferului, ţineţi cont de următoarele recomandări:

A) TRANSFERUL DIN SCAUNUL RULANT ÎN PAT 

1) Scaunul rulant îl aşezaţi lipit de pat, puneţi frânele, şi apoi 

deplasaţi-vă spre partea din faţă a scaunului prin ridicare, nu 

prin alunecare.

2) Coborâţi picioarele de pe suportul de picioare. Puneţi mâna 

dinspre partea pe care urmează să faceţi transferul, pe pat, cât 

mai departe şi în faţă, iar cealaltă mână o sprijiniţi pe partea 

anterioară a cadrului metalic.
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B) TRANSFERUL ÎN AUTOTURISM

!Pentru unii utilizatori poate fi utilă o placă de lemn cu suprafaţă alune-
coasă, pe care o pot folosi pentru a realiza transferul mai uşor.

1) Aduceţi scaunul rulant cât mai aproape de autoturism, pu-

neţi frânele şi glisaţi placa de transfer sub coapsa dinspre 

partea spre care urmează să faceţi transferul. Puneţi apoi 

piciorul drept  în maşină.

2) Puneţi mâna dinspre partea pe care urmează să faceţi 

transferul, pe scaunul din autoturism, cât mai departe şi în 

faţă, iar cealaltă mână o sprijiniţi pe partea anterioară a ca-

drului metalic. Apoi, prin ridicare şi nu prin târâre, vă transfe-

raţi corpul pe scaunul autoturismului. În final vă puneţi şi 

piciorul stâng în autoturism.

3) Vă ridicaţi de pe scaun împingând în mâini prin ridicare, nu 

prin alunecare, transferaţi corpul pe pat.

4) Ridicaţi apoi pe rând picioarele.
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1) Poziţionaţi scaunul rulant cât mai aproape de vasul de to-

aletă. Aşezaţi-vă picioarele pe podea. Apucaţi cu o mână 

marginea vasului de toaletă, iar cu cealaltă mână vă sprijiniţi 

în partea anterioară a cadrului metalic. În cazul în care aveţi 

balustradă, apucaţi balustrada şi vă transferaţi pe vasul de 

toaletă.

Pentru a vă aşeza la loc pe scaunul rulant, faceţi aceleaşi 

mişcări, dar în ordine inversă.

! Ridicaţi-vă ori de câte ori este nevoie pentru a vă deplasa şi pentru a 
vă aşeza confortabil ȋn scaunul autoturismului. Dacă scaunul autoturis-
mului este dur, puteţi folosi perna pentru reducerea presiunii pe şezut, 
pentru a preveni apariţia unei escare.

C) TRANSFERUL PE VASUL DE TOALETĂ

!Balustrada prevăzută lângă vasul de toaletă se dovedeşte foarte utilă. 
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1) Puneţi frânele. Veniţi în faţă la marginea scaunului rulant, 

vă ridicaţi picioarele şi le puneţi pe podea, în faţa suportului 

pentru picioare. Ţinând cu mâna stângă partea superioară a 

cadrului metalic al scaunului rulant, aplecaţi-vă în faţă spre 

dreapta.

2) Sprijiniţi-vă toată greutatea pe mâna dreaptă şi aşezaţi-vă 

cu grijă pe podea.

D) TRANSFERUL PE PODEA

!Pentru ca transferul să se realizeze mai uşor, pentru ȋnceput se reco-
mandă folosirea unei plăci de lemn cu suprafaţa alunecoasă, cu o lungi-
me de ~ 40 cm, placă ce va  fi plasată sub bazinul celui care urmează să 
se transfere şi pe pat.

E) TRANSFERUL DE PE PODEA ÎN SCAUNUL RULANT

!Pentru a realiza acest transfer aveţi nevoie de o forţă mare ȋn membrele 
superioare. Nu fiţi descurajaţi dacă nu reuşiţi de la ȋnceput. Multe per-
soane reuşesc această manevră cu perseverenţă şi exerciţiu.
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1) Puneţi frânele şi fixaţi roţile din faţă, astfel încât furcile 

roţilor să fie orientate spre înainte. Apoi, aşezaţi-vă cu şe-

zutul în faţa suportului de picioare. Îndoiţi-vă genunchii, 

astfel încât să ajungeţi cu tălpile cât mai aproape de şe-

zut. Apucaţi cu mâinile porţiunea superioară a cadrului 

metalic al scaunului rulant şi ridicaţi şezutul pe suportul 

de picioare. 

2) Mutaţi mâinile mai sus pe cadru şi ridicaţi şezutul pe 

scaunul rulant.
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4
RĂSPUNSURILE ORGANISMULUI ÎN CONDIŢIILE 

IMOBILIZĂRII (LIPSA DE MIŞCARE)

Tipul de imobilizare depinde de tipul afecţiunii, care impune:

 ■ imobilizare totală ce presupune repaus general (politraumatisme, 
arsuri întinse, boli cardio-vasculare grave, paralizii)

 ■ imobilizare regională, segmentară, locală (când implică doar părţi 
ale corpului).

HIPOTROFIA MUSCULARĂ

Se manifestă prin scăderea diametrului miofibrilelor, în care structura lor 

nu se modifică. Hipotrofia musculară se înscrie în evoluţie cu tulburări tro-

fice reversibile, în timp ce atrofia musculară are consecinţe de tip dege-

nerativ, ireversibile care afectează drastic valoarea lor funcţională, până la 

stadiul de paralizie totală. 
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DEMINERALIZAREA OSOASĂ

Se manifestă prin osteoporoză şi hipercalcemie. Mişcarea favorizează 

aşadar atât dezvoltarea muşchilor, cât şi creşterea oaselor. Acest aspect 

este aplicabil tuturor oaselor scheletului, dar în special oaselor membrelor 

inferioare, care trebuie să suporte greutatea corporală. Scheletul se defor-

mează mai uşor atunci când osificarea este insuficientă, adică în rahitism 

(la copil) şi osteoporoză (la adult). 

Lipsa de mişcare în condiţii de imobilizare prelungită sau forţată, trebuie 

în mod obligatoriu compensată prin mobilizarea pasivă a tuturor segmen-

telor corpului cu deosebire a membrelor, chiar dacă leziunea pacientului 

este ireversibilă şi şansele de vindecare nu mai există (Fröhlich, 1993). 
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TULBURĂRILE CARDIOVASCULARE

Aceste probleme se manifestă prin reducerea activităţii cardiace, hipoten-

siune ortostatică şi stază venoasă însoţită de edeme şi risc tromboflebitic. 

Perturbarea capacităţii funcţionale a cordului se însoţeşte de tulburări de 

irigaţie periferică, ceea ce determină afectarea negativă a aprovizionării 

cu oxigen a ţesuturilor (hipoxie circulatorie). Hipotensiunea ortostatică, re-

prezintă scăderea cu peste 30 mmHg a presiunii arteriale sistolice. 

Acest lucru se întâmplă aşadar la modificarea poziţiei pacientului din decu-

bit către ortostatism sau la mişcări prea rapide. Simptomele sunt ameţeli, 

greţuri, până la pierderea cunoştinţei. Pacientul trebuie de îndată repozi-

ţionat în decubit, iar dacă este în scaunul cu rotile trebuie înclinat uşor pe 

spate până ce simptomele dispar.

EDEMELE

Reprezintă acumularea anormală de lichid la nivelul ţesutului interstiţial. 

Iniţial apare o acumulare a sângelui venos, ce determină o creştere a pre-

siunii venoase, însoţită de o creştere secundară a presiunii capilare. 

În aceste condiţii, extravazarea lichidelor în ţesuturi se produce uşor, reali-

zând procese de edemaţiere. Toate aceste probleme pot fi evitate printr-o 

mobilizare precoce a pacienţilor, manevre de masaj limfatic şi regim ali-

mentar echilibrat. 
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TROMBOEMBOLISMUL (CHEAG DE SÂNGE)

Este întâlnit în condiţiile existenţei unui dezechilibru de coagulare, în sen-

sul pedominanţei mecanismelor fibrinogeneratoare şi/sau insuficienţei 

mecanismelor fibrinolitice, la care se adaugă creşterea nivelului de Ca din 

sânge. Acest dezechilibru apare în condiţiile de lezare a peretelui vascular 

sau de stază venoasă, însoţită de creşterea vâscozităţii sângelui. 

ESCARELE

În mod normal o persoană se mişcă instinctiv pentru a asigura circulaţia 

bună a sângelui în corp şi pentru a elibera presiunea exercitată asupra 

pielii (pentru înlăturarea senzaţiei de „amorţeală”). 
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Această presiune poate cauza vaselor de sânge o ştrangulare, astfel încât 

sângele să nu mai poată ajunge la piele. 

În scurt timp, dacă nu schimbi poziţia pentru a elibera presiunea, pielea 

poate suferi leziuni, şi cu timpul celulele vor muri. În prima fază apare o 

pată roşiatică sau mai închisă la culoare şi, dacă presiunea continuă, se 

poate forma o rană deschisă. Escara poate începe să se dezvolte sub piele 

şi să sape către interior. 

O altă alternativă ar fi să înceapă să se dezvolte foarte aproape de os şi 

treptat să iasă către suprafaţă. Nu numai persoanele cu paralizii sunt pre-

dispuse riscului de a dezvolta o escară. Persoanele care nu sunt capabile 

să se mişte singure şi care petrec un timp îndelungat în scaunul rulant  

sunt de asemenea în acelaşi pericol. 

Factori care cauzează sau cresc riscul apariției escarelor:

 ■ menţinerea pe perioade lungi a poziţiei fără a elibera presiunea 
exercitată asupra pielii

 ■ frecarea pielii de anumite suprafeţe (scaunul rulant, corset, masa 
de gimnastică)

 ■ leziuni uşoare ale pielii - zgârieturi, umflături, arsuri,etc - care favori-
zează sau agravează escarele

 ■ umiditatea pielii, datorată transpiraţiei sau urinei, care o fac mai 
sensibilă

 ■ greutatea corporală: o persoană subponderală nu are un strat exte-
rior de protecţie suficient pentru a acoperi proeminenţele corporale, iar 
o persoană supraponderală determină o presiune suplimentară asupra 
pielii 

 ■ muşchii flasci, care lasă descoperite proeminenţele corporale

 ■ spasticitatea mare care implică o frecare mai mare de suprafeţe



25

 ■ haine prea strâmte, prezenţa nasturilor, butonilor şi a altor decora-
ţiuni la pantaloni

 ■ în cazul tetraplegicilor, târârea cu ajutorul coatelor sau împingerea 
roţilor fără mănuşi

Zone predispuse escarelor

CONSTIPAȚIA

Reprezintă o evacuare întârziată a conţinutului intestinului gros (peste 48 

de ore), însoţită de un sindrom coprologic, caracterizat prin cantitate redu-

să şi consistenţă crescută a materiilor fecale şi digestie completă.
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5
DEZVOLTAREA ABILITAŢILOR EMOŢIONALE ŞI 

SOCIALE

Inteligența emoţională

Cercetările ştiinţifice arată că emoţiile se formează în principal de la naşte-

re până la adolescenţă. Şi după ce se formează, apare o altă etapă nece-

sară şi anume, identificarea lor, înţelegerea lor, acceptarea lor, asocierea 

lor cu acţiunile curente. 

În cartea „Inteligenţa emoţională” (1995), Daniel Goleman cercetează 

competenţele sociale şi emoţionale, demonstrează că abilităţile sociale 

şi emoţionale pot fi dezvoltate la orice vârstă. Autorul consideră că există

5 elemente care compun inteligenţa emoţională:

 ■ Conştiinţa de sine: identificarea şi înţelegerea emoţiilor, conştienti-
zarea unei emoţii care se schimbă, înţelegerea diferenţei dintre gânduri, 
emoţii şi comportamente, încrederea în sine, înţelegerea consecinţelor 
unor  comportamente în termeni de emoţii.

 ■ Autocontrolul: managementul emoţiilor dificile, controlul impulsuri-
lor,  managementul constructiv al furiei, mâniei, dorinţa de adevăr, con-
ştiinciozitatea, adaptabilitatea, inovarea, disciplina.
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 ■ Motivaţia: a fi capabil(ă) să stabileşti obiective şi să le îndeplineşti,  
optimism şi speranţă în faţa obstacolelor şi eşecurilor, iniţiativă, opti-
mism, dorinţa de a reuşi, perseverenţă, dăruire.

 ■ Empatia: a fi capabil(ă) să te pui „în pantofii diferitelor persoane cu 
care  relaţionezi”, cognitiv şi afectiv, a fi capabil(ă) de a-i înţelege pe 
ceilalţi, perspectivele acestora, a fi capabil(ă) de a arăta grijă, atenţie, 
înţelegerea diversităţii.

 ■ Managementul relaţiilor sociale: stabilirea şi păstrarea relaţiilor 
(prieteni), rezolvarea conflictelor, cooperarea, colaborarea, capacitatea 
de a lucra în echipă, comunicarea, influenţa, conducerea (leadership).

 

Ce stimulăm pentru a ne dezvolta abilitățile emoționale 
și sociale ?

 ■ Empatia - A-ţi şti măsura ta, a celorlalţi şi a situaţiei, acţionând în 
mod  adecvat, având o oarecare perspectivă asupra acestor distanţe, 
este deosebit de important. Identificarea sentimentelor proprii cu situa-
ţia de rezolvat duce uşor în zone conflictuale.

 ■ Comunicarea - Cultivarea unor relaţii de calitate are efect pozitiv 
asupra mediului. Entuziasmul şi optimismul sunt la fel de contagioase 
ca şi  pesimismul şi negativitatea. A exprima îngrijorări personale fără 
supărare sau pasivitate este o abilitate-cheie.

 ■ Cooperarea - Să ştii când să preiei conducerea şi când să urmezi 
altora. Un leadership eficient nu se bazează pe dominare, ci pe artă 
de a-i ajuta pe oameni să lucreze împreună spre scopuri comune.  
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Recunoaşterea valorii contribuţiei celorlalţi şi încurajarea participării lor 
poate produce mai mult bine decât a da ordine şi a te plânge. De ase-
menea, este nevoie să îţi asumi responsabilităţi şi consecinţele decizii-
lor şi actelor tale.

 ■ Rezolvarea conflictelor - Pentru a rezolva conflictele trebuie să în-
ţelegi în primul rând mecanismele care s-au activat. Spirala conflictului 
este una care nu permite vizibilitate asupra sursei conflictului. Abilităţile 
emoţionale  menţionate mai sus sunt de mare ajutor în rezolvarea 
conflictelor.

MODALITĂŢI PRIN CARE PUTEM DEZVOLTA ABILITĂŢI 

EMOŢIONALE ŞI SOCIALE

1. Încurajaţi exprimarea emoţională a persoanei

 ■ consolaţi persoana când e tristă, empatizați cu ea când e furioasă, 
ajutaţi-o când îi este frică;

 ■ permiteţi să-și experimenteze emoţiile, încurajând exprimarea emo-
ţiilor pozitive şi ajutând-o în controlul emoţiilor negative în moduri ac-
ceptabile din punct de vedere social;

2. Ascultaţi persoana şi evitaţi exprimarea dezaprobării când 
aceasta este tristă;
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3. Evitaţi să minimalizaţi emoţiile 

 ■ de exemplu, dacă persoana exprimă tristeţe nu îi spuneţi să încerce 
să se înveselească; dacă exprimă furie nu îi spuneţi că lucrurile nu sunt 
aşa de grave precum par; iar dacă exprimă frică nu îi spuneţi să nu îi fie 
frică;

4. Acordaţi atenţie emoţiilor exprimate 

 ■ organizaţi un „moment al recunoaşterii” prin stabilirea unui timp 
special în care persoana să-şi exprime emoţiile. Acest timp al expresivi-
tăţii emoţionale implică vorbirea despre emoţii şi controlul lor şi permite 
persoanelor să-şi manifeste aprecierea şi consideraţia pentru cei care 
sunt amabili cu ei, deci să îşi exprime afecţiunea faţă de ceilalţi;

5. Reacţionaţi moderat la emoţiile exprimate deja deoare-
ce veţi intensifica trăirea lui emoţională (de ex. nu fiţi speriaţi 
când persoanei îi e frică);

 ■ ajutaţi persoana să ataşeze etichete verbale emoţiilor lor, să înţe-
leagă emoţiile altora şi modul în care fiecare emoţie afectează gândirea 
celorlalţi

6. Reflectarea emoţiilor

 ■ atunci când persoana ne spune, ne povesteşte ceva, ne transmite 
alături de idei, gânduri şi ceea ce simtea, emoţiile pe care le trăieşte. 
Trebuie să le luăm în seamă şi să fim de acord cu ele.

 ■ răspunsurile corecte trebuie să vizeze starea lui emoţională, să-i 
arătăm că o înţelegem. Validarea emoțiilor este ceea ce persoana are 
nevoie în momentul acela, nu de critică. Astfel persoana va înțelege că 
este normal să aibă şi astfel de emoţii. Va înţelege că în viaţă va trebui 
să treacă şi prin situaţii dificile şi prin situaţii uşoare.
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Pentru a facilita învăţarea şi exersarea abilităţilor de viaţă, este recoman-

dabil a folosi următoarele metode: discutile de grup; braistoming-ul; 

jocurile; atelierele; jocul de rol; analiza de caz; instruirea directă; 

simularea; investigarea.

Abilităţile sociale sunt cele care ne permit să ne integrăm în mediul în care 

trăim, fie familie, şcoală, serviciu sau grupul de prieteni. A avea abilităţi so-

ciale înseamnă a fi eficient în interacţiunile cu ceilalţi, astfel încât să atingi 

scopul stabilit. Studiile făcute indică faptul că acele persoane care au dez-

voltate abilităţile sociale se vor adapta mai bine la mediu, iar rezultatele în 

munca lor vor fi dintre cele mai bune. 

Persoanele cu abilităţi slab dezvoltate (ex.copiii care se comportă agresiv, 

fizic sau verbal, copiii care au dificultăţi în a se integra într-un grup de 

persoane noi) au o probabilitate mai mare de a fi respinşi de ceilalţi şi de 

a dezvolta probleme de comportament (probleme cu alcoolul, drogurile, 

violență), vor căuta izolarea de grup și vor prezenta un risc crescut pen-

tru instalarea problemelor emoţionale (anxietate, depresie, tentative de 

suicid). Prin urmare, a şti să-ţi faci prieteni şi să interacţionezi cu ei în mod 

adecvat, influenţează sănătatea emoţională a persoanei. 
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Competenţe sociale de bază sunt:

1. Iniţierea şi menţinerea unei relaţii:

 ■ să iniţieze şi să menţină o relaţie cu alte persoane

 ■ să asculte activ 

 ■ să împartă obiecte şi să împărtăşească experienţe 

 ■ să ofere şi să primească complimente 

 ■ să rezolve în mod eficient conflicte apărute.

2. Integrarea în grup:

 ■ să respecte regulile aferente unei situaţii sociale

 ■ să coopereze cu ceilalţi în rezolvarea unei sarcini 

 ■ să ofere şi să ceară ajutorul atunci când are nevoie.

Comunicarea este un mod funcţional de interacţiune psihosocială a per-

soanelor, realizat prin intermediul simbolurilor şi al semnificaţiilor social 

generalizate ale realităţii în vederea obţinerii stabilităţii ori a unor modifi-

cări de comportament individual sau de grup. Prin dezvoltarea abilităţilor 

de comunicare şi relaţionare putem preveni stările de afectivitate negati-

vă, care au consecinţe negative multiple.
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Decalogul comunicării:

 ■ Nu poţi să nu comunici

 ■ A comunica presupune cunoaştere de sine şi stimă de sine

 ■ A comunica presupune cunoaşterea nevoilor celuilalt

 ■ A comunica presupune a şti să asculţi

 ■ A comunica presupune a înţelege mesaje

 ■ A comunica presupune a da feedback-uri

 ■ A comunica presupune a înţelege procesualitatea unei relaţii

 ■ A comunica presupune a şti să îţi exprimi sentimentele

 ■ A comunica presupune a accepta conflictele

 ■ A comunica presupune asumarea rezolvării conflictelor.

Comunicarea se referă la:

1. cunoaştere - ce se întâmplă când oamenii comunică cu ei înşişi şi cu  

fiecare altul;

2. înţelegere - cum acele cunoştinţe pot fi folosite să explicăm şi să inter-

pretăm procesele comunicării în viaţa de zi cu zi;

3. capacităţi - folosirea acestei cunoaşteri şi înţelegeri ca să ne facă ca-

pabili să comunicăm mai eficient.
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Arta de a comunica nu este un proces natural sau o abilitate cu care ne 

naştem. Noi învăţăm să comunicăm. Orice comunicare implică creaţie şi 

schimb de înţelesuri. Aceste înţelesuri sunt reprezentate prin „semne” şi 

„coduri”. Se pare că oamenii au o adevărată nevoie să „citească” înţelesul 

tuturor acţiunilor umane. 

Observarea şi înţelegerea acestui proces poate să ne facă să fim mai con-

ştienţi referitor la ce se întâmplă când comunicăm. Abilitatea de a comunica 

presupune şi abilitatea de a rezolva conflictele de comunicare. Conflictul 

nu presupune în mod obligatoriu aspecte negative (ex.ceartă, tensiune), 

deci comunicarea eficientă nu înseamnă camuflarea conflictului. 

Acesta trebuie acceptat ca o parte firească a procesului de comunicare. 

Se poate spune că un conflict apare atunci când atitudinea şi acţiunile unei 

persoane împiedică, distrage sau afectează într-un anumit mod o persoa-

nă în demersul ei de atingere a unui scop.

Stiluri de abordare a conflictelor:

 ■ în rezolvarea unei situaţii de conflict este necesară uneori accepta-
rea  metodei câştig - pierdere, adică una dintre părţi primeşte ceea ce a 
cerut a fi rezolvat, iar partea cealaltă pierde;

 ■ metoda pierdere - pierdere - deşi este greu de crezut că o astfel 
de soluţie este eficientă, există situaţii când e cea mai eficientă so-
luţie. Compromisul este o formă a acestei metode de soluţionare a 
conflictelor;
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 ■ a treia metodă de management al conflictelor este câştig - câştig. 
În astfel de situaţii scopul lor este de a lucra împreună pentru a ajunge 
la soluţia cea mai eficientă.

Deşi pare greu de crezut, conflictul are şi efecte pozitive: 

 ■ Creşte motivaţia pentru schimbare;

 ■ Îmbunătăţeşte identificarea problemelor şi a soluţiilor;

 ■ Creşte coeziunea comună a unui grup după soluţionarea comună 
a conflictelor;

 ■ Creşte capacitatea de adaptare la realitate;

 ■ Oferă oportunitatea de cunoaştere şi dezvoltarea de deprinderi;

 ■ Dezvoltă creativitatea.

Dacă conflictul este negat, reprimat, camuflat sau soluţionat 
de tipul câştigător-învins, acesta poate avea o serie de  
efecte negative:

 ■ Scade implicarea în activitate;

 ■ Diminuează sentimentul de încredere în sine;

 ■ Polarizează poziţiile şi duce la formarea de coaliţii;

 ■ Dificultăţi în luarea deciziilor:
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Principiile de management al conflictelor:

1) Menţinerea unei relaţii pozitive pe perioada conflictului prin: ascultare 

activă, utilizarea întrebărilor deschise pentru clarificarea mesajelor.

2) Diferenţierea dintre evenimente, comportament şi interpretarea lor, 

evaluarea diferitelor opţiuni.

3) Focalizarea pe problemă, nu pe persoane, folosirea unor termeni spe-

cifici, comportamentali în descrierea situaţiei şi generali, utilizarea unui 

limbaj adecvat.

4) Utilizarea comunicării directe, fără a reacţiona cu propriile argumente, 

clarificarea întrebărilor, solicitarea informaţiilor pentru înţelegerea situaţi-

ei, evitarea învinovăţirii şi etichetării interlocutorului, evaluarea impactului 

conflictului asupra relaţiei sau grupului.

5) Identificarea barierelor în rezolvarea conflictului.

6) Utilizarea deprinderilor de rezolvare de probleme în abordarea 

conflictului.

Este necesar să fii conştient de sentimentele tale în timpul conflictului şi 

după aceea şi de modul în care îl puteai preveni. Limbajul responsabilităţii 

se foloseşte atât pentru a comunica sentimentele pozitive cât şi pentru co-

municarea lucrurilor sau situaţiilor care ne deranjează. Altfel spus, trebuie 

să învăţăm să comunicăm asertiv.

Comunicarea asertivă s-a dezvoltat ca o modalitate de adaptare la situaţii 

conflictuale intrepersonale (Rees, Shan, 1991). Aservitatea este rezultatul 
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unui set de atitudini şi comportamente învăţate care au ca şi consecinţe 

pe termen lung: îmbunătăţirea relaţiilor sociale, dezvoltarea încrederii în 

sine, respectarea drepturilor personale, formarea unui stil de viaţă sănă-

tos, îmbunătăţirea abilităţilor de luare de decizii responsabile, dezvoltarea 

abilităţilor de management al conflictelor (Rakos,1991). 

Aservitatea în comunicare reprezintă: 

 ■ Abilitatea de comunicare directă, deschisă şi onestă, care ne face 
să avem încredere în noi  şi să câştigăm respectul celor din jur;

 ■ Abilitatea de exprimare a emoţiilor şi gândurilor într-un mod în 
care ne satisfacem nevoile şi dorinţelor fără a le deranja pe cele ale 
interlocutorului;

 ■ Abilitatea de a iniţia, menţine şi încheia o conversaţie într-un mod 
plăcut;

 ■ Abilitatea de a împărtăşi opiniile şi experienţele cu ceilalţi;

 ■ Abilitatea de exprimare a emoţiilor negative, fără a te simţi stânjenit 
sau a-l ataca pe celălalt;

 ■ Abilitatea de a solicita sau a refuza cereri;

 ■ Abilitatea de exprimare a emoţiilor pozitive;

 ■ Modalitatea prin care copiii îşi dezvoltă respectul de sine şi stima 
de sine;

 ■ Modalitatea prin care adolescenţii pot să facă faţă presiunii grupului 
şi să-şi exprime deschis opiniile personale;

 ■ Recunoaşterea responsabilităţii faţă de ceilalţi;

 ■ Respectarea drepturilor celorlalte persoane.
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6
PĂRINȚII CARE AU COPII CU DIZABILITĂȚI

Venirea pe lume a unui copil reprezintă pentru părinte o schimbare irever-

sibilă, iar pentru părinţii care au copii cu nevoi speciale este şi o  provo-

care. Ceea ce se petrece în sufletul părinţilor atunci când află că propriul 

copil are o dizabilitate este un moment tragic ce nu poate fi uitat niciodată.

Ce înseamnă să fii un bun părinte? Este o întrebare pe care şi-o adresează 

majoritatea părinţilor. Însă nu există o reţetă specială pentru a fi un bun pă-

rinte. Mulţi autori au afirmat că meseria de părinte este cea mai importantă 

din câte avem în viaţă şi totuşi foarte puţini dintre noi suntem instruiţi pen-

tru ea. Predomină impresia că ştim din naştere cum se cresc copiii, cum să 

ne descurcăm cu ei când nu sunt cooperanţi, cum să împăcăm nevoile lor 

cu ale noastre, cum să-i ajutăm să crească fericiţi şi împliniţi.

Nu trebuie să considerăm că viaţa copilului  devine reală abia atunci când 

au ajuns la o anumită vârstă, viaţa adevărată începe chiar din primul an de 

viaţă, când este o viaţă reală, plină şi grea. Familia reprezintă un instru-

ment de reglare a interacţiunilor dintre copil, mediul fizic si social. Rolul 

familiei în creşterea şi dezvoltarea psiho-somatică a copilului  nu poate fi 

înlocuit.
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În familia copilului cu dizabilități intervin de cele mai multe ori anumite 

situaţii problematice între fraţi, între părinţi şi copii şi în cuplu. Fiecare copil 

îşi doreşte cât mai multă atenţie de la părinţii lui şi nu realizează unde se 

termină drepturile lui şi unde încep cele ale părinţilor. Vom învăţa care 

sunt abilităţile şi deprinderile rolurilor parentale şi conjugale într-un mod 

armonios şi eficient.

Suportul  emoţional pentru părinţi este esenţial, aspect dovedit de părinţii 

care ne-au spus ce înseamnă viaţa de zi cu zi a unui părinte care are copil 

cu nevoi speciale şi spiritul de sacrificiu de care au dat dovadă.

A da dovadă de dragoste necondiţionată reprezintă baza conceptului 

de părinte.  Dacă ne întrebăm: este posibil să creştem şi să educăm bine 

copiii? 

Cum este să ai un copil cu dizabilități?

Sunt foarte multe lucruri pe care un părinte le-ar putea face pentru a de-

păşi perioada traumatizantă prin care a trecut la aflarea diagnosticului 

copilului.

Înainte de a pune în discuţie ceea ce te poate ajuta ca să depăşeşti mo-

mentele de anxietate, vom lua în calcul reacţiile care decurg din această 

experienţă.

Reacţiile cu care ne confruntăm

În acest proces al identificării posibilităţii că propriul copil ar putea avea 

o dizabilitate/handicap, majoritatea părinţilor reacţionează în acelaşi mod 

când se confruntă cu această dezamăgire şi cu această imensă provocare. 
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Prima reacţie a părinţilor este negarea: «Lucrul ăsta nu mi se poate întâm-

pla mie, copilului meu, familiei mele». Împreună cu negarea apare şi furia 

care poate fi direcţionată către personalul medical care oferă informaţii 

despre problema copilului. 

Furia poate afecta comunicarea între soţ şi soţie sau cu alte persoane 

semnificative pentru familie. Furia, se pare că este atât de intensă încât 

atinge aproape pe toţi şi aceasta pentru că furia este declanşată de durere 

şi de o inexplicabilă pierdere.

O altă reacţie imediată este şi frica. De cele mai multe ori, oamenii se tem 

de necunoscut mai mult decât de ceea ce este cunoscut, ştiut. Atunci când 

cunoşti diagnosticul şi îţi poţi contura o idee despre ce presupune viitorul 

copilului tău îţi este mai uşor decât să înfrunţi necunoscutul. În orice caz, 

frica de viitor este o emoţie normală: „Ce se va întâmpla cu copilul meu 

când va avea 5 ani, sau 12, sau 21?”, „Ce se va întâmpla cu acest copil când 

eu nu am să mai fiu?” Apoi, o altă întrebare apare: „Va putea el vreodată să 

înveţe la vreo şcoală?”, „Va fi capabil să urmeze vreun liceu?”. 

Părinţii se tem că situaţia în care se află copilul să fie cea mai gravă. Părin-

ţii, în primă fază gândesc că se confruntă cu o situaţie care li se pare fără 

ieşire şi se aşteaptă la ceea ce poate fi mai rău. Apoi îşi aduc aminte de 

persoane cu nevoi speciale pe care le cunosc. 

Uneori apare şi sentimentul de vinovăţie pentru un anume gând, vorbă 

sau faptă nepotrivită îndreptată către o persoană cu nevoi speciale. Este 

prezentă şi frica faţă de respingerea societăţii, faţă de felul în care fraţii sau 

surorile vor fi afectaţi, faţă de răspunsurile la întrebări precum, dacă vor 

mai fi şi alţi copii cu handicap în această familie, dacă soţul/soţia va avea 

capacitatea să iubească acest copil. Aceste trăiri, sentimente legate de 

frică pot chiar, imobiliza pe unii părinţi.



Apoi apare sentimentul de vinovăţie – vina şi preocuparea privind cauza 

acestei situaţii: „Sunt eu vinovat/ă pentru ceea ce s-a întâmplat?”, „Sunt 

pedepsit/ă pentru ceva ce am greşit?”, „Am avut grijă de mine când am 

fost însărcinată?”, „Soţia mea a avut grijă de ea suficient pe perioada sarci-

nii?”. Uneori părinţii gândesc că poate copilul a căzut din pat când era mic 

şi s-a lovit la cap sau poate, fraţii/surorile l-au scăpat din braţe. Căutând 

cauzele dizabilităţilor, pot ieşi la iveală sentimente de reproş faţă de sine 

şi de remuşcare. 

Sentimentele de vină se pot manifesta şi prin interpretările religioase şi 

spirituale privind blamarea şi pedeapsa. În momentul în care părinţii se 

întreabă „De ce eu?” sau „De ce copilul meu?” mulţi dintre părinţi gândesc 

astfel: „De ce Dumnezeu a îngăduit aşa ceva?”, „Ce am făcut, Doamne, aşa 

de rău ca să merit asta?”. 

Ca rezultat a neînţelegerii pe deplin a ceea ce se întâmplă şi a ceea ce 

urmează să se întâmple, confuzia se regăseşte în starea de letargie, inca-

pacitate de a lua decizii şi supraîncărcare mentală. Confruntându-se cu o 

astfel de traumă, pentru părinţi orice informaţie poate părea de neînţeles 

şi distorsionată.

Ei aud informaţii despre care nu au ştiut până atunci, aud termeni care 

descriu ceva ce nu pot înţelege. Deşi încerci să înţelegi despre ce e vorba, 

parcă totuşi nimic nu are sens din informaţiile pe care le primeşti. Adesea, 

se întâmplă ca părinţii să nu fie pe aceeaşi lungime de undă cu persoana 

care încearcă să comunice cu ei despre ceea ce se întâmplă cu copilul lor 

cu nevoi speciale.
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Neputinţa trăită cu privire la dorinţa de a schimba ceea ce se întâmplă 

este foarte greu de acceptat. Nu poţi schimba faptul că ai un copil cu nevoi 

speciale, şi totuşi ca părinte vrei să te simţi competent şi capabil în a avea 

control asupra propriei tale vieţi. Este extrem de greu să fii obligat să te 

bazezi pe modul de gândire, opiniile şi recomandările altora. Iar ca proble-

ma să fie mai mare, la aceasta se adaugă şi faptul că „alţii” sunt adesea 

străini, cu care nu s-a stabilit încă nici o legătură sau o relaţie de încredere.

Dezamăgirea că propriul copil nu este perfect, ameninţă egou-ul multor 

părinţi şi vine ca o provocare pentru sistemul lor de valori. Această remo-

delare a aşteptărilor anterioare poate trezi un sentiment de respingere în a 

accepta propriul copil care nu poate să se dezvolte corespunzător.

Respingerea este o altă reacţie pe care părinţii o experimentează. Respin-

gerea poate fi îndreptată către copil, către personalul medical sau către 

unii membri din familie. Una din formele cele mai serioase ale respingerii 

şi nu chiar atât de neobişnuită, este „dorinţa de moarte” a copilului – un 

sentiment pe care mulţi părinţi îl trăiesc în cel mai profund moment al de-

presiei lor. În această perioadă, când atât de multe şi diferite sentimente 

se perindă în mintea şi inima părinţilor, nimeni nu poate descrie şi măsura 

cât de intens un părinte experimentează această constelaţie de emoţii.

Nu toţi părinţii trec prin aceste stadii, însă este foarte important pentru 

părinţi să identifice potenţialele sentimente care pot apărea şi să 

conştientizeze faptul că nu sunt singuri în această călătorie. Sunt multe 

acţiuni constructive pe care le puteţi aborda imediat, multe resurse de 

sprijin, comunicare şi reasigurare.
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Nu sunteţi singuri !

Căutați sprijin la un alt părinte!

Un părinte povesteşte: „La 22 de ore după ce copilul meu a fost diagnos-

ticat, un părinte mi-a spus ceva ce nu voi putea uita vreodată: Poate nu îţi 
vei da seama curând, însă la un moment dat în viaţa ta îţi vei da seama 
că a avea o fetiţă cu nevoi speciale este o binecuvântare. Îmi aduc aminte 

că eram uimită de aceste cuvinte care s-au dovedit a fi un dar extraordinar 

care a aprins o lumină de speranţă în mine.” Acest părinte a adus în atenţie 

speranţa în viitor.

Vă recomandăm să încercați să găsiți un alt părinte al unui copil cu dizabi-

lități, de preferat un părinte care a ales să fie un părinte de sprijin pentru 

alţii, la care să căutaţi suport şi ajutor.

În acest sens puteți participa la grupuri suport pentru părinţii care au în în-

grijire copii cu dizabilități. În cadrul grupurilor suport aveți ocazia să găsiții 

părinţi de sprijin.

GRUPUL SUPORT este locul în care niciodată nu eşti singur, unde te poţi 

exterioriza, unde găseşti suport şi posibile soluţii de rezolvare la proble-

mele tale!

În practica asistenţei sociale, grupul de suport este utilizat de specialişti 

ca o formă de intervenţie socială care presupune participarea benevolă 

şi structurată a unor persoane la dezbateri şi identificarea unor soluţii la 

anumite probleme comune.
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Grupul suport se manifestă practic sub diferite forme, în funcţie de carac-

teristicile membrilor care îl formează şi de problema care urmează să fie 

dezbătută în cadrul acestuia. Cu toate acestea, în cele mai multe dintre 

studiile de specialitate realizate în acest domeniu în prezent, se regăsesc 

trei  mari tipuri de grupuri suport:

 ■  Grupul suport cu scop terapeutic

 ■  Grupul suport profesional

 ■  Grupul de intervenţie comunitară

În practica asistenţei sociale se foloseşte grupul suport profesional care 

funcţionează ca o formă a suportului psiho-emoţional reciproc. Aici 

folosim reţele de sprijin, se oferă reciproc informaţii, sfaturi,  încurajare şi 

suport emoţional.

Un psiholog afirma la un moment dat că, provocarea constă în a admite că 

ai nevoie de ajutor.

Primul pas în rezolvarea unei probleme o reprezintă formularea ei. Dacă 

nu formulezi situaţia care îţi creează disconfort, în termenii unei probleme 

ce urmează a fi rezolvată, sunt şanse scăzute să te mobilizezi în direcţia 

rezolvării ei. Calitatea vieţii noastre depinde de întrebările pe care ni le 

punem.
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Avantajele grupului suport:

 ■ poţi să te împrieteneşti, să intri în contact cu alte persoane care 
înţeleg într-adevăr situaţia prin care treci;

 ■ ascultând pe alţii vorbind despre suferinţa lor poţi înţelege mai bine 
propriile sentimente care te copleşesc;

 ■ poţi diminua starea de izolare şi poţi descoperi că sentimentele tale 
sunt normale şi comune printre alte persoane;

 ■ poţi oferi din experienţa ta şi celorlalţi părinţi şi poţi deveni o per-
soană suport pentru ceilalţi de lângă tine;

 ■ poţi obţine alinare de la ceilalţi şi pe parcurs poţi oferi la rândul 
tău alinare altora. Poţi deveni confident şi mai motivat  să treci peste 
problemele tale;

 ■ în cadrul acestor întâlniri te poţi deschide, te poti descărca cum îţi 
este mai confortabil;

 ■ primeşti consiliere şi sprijin şi ai ocazia să cunoşti alte experienţe 
şi soluţii;

 ■ ai oportunitatea pentru încurajarea comunicării, de exprimare a opi-
niilor personale şi profesionale, la construirea unei identităţi profesiona-
le şi acces gratuit la informaţie;

 ■ ai posibilitatea să înţelegi mai bine ce tip de părinte eşti, să înveţi 
tehnici de comunicare, să înţelegi comportamentul copiilor,  să-ţi dez-
volţi capacitatea parentală, să te descoperi pe tine, să îţi îmbunătăţeşti 
relaţia de  cuplu, să înveţi tehnici de disciplinare a copiilor.



45

În urma participării la grupurile suport organizate deja, părinţii 
au aflat despre:

 ■ importanţa faptului de a se îngriji pe ei înşişi pentru a putea să-şi 
îngrijească copiii mai bine;

 ■ să înveţe modalităţi de a face faţă stresului şi abilităţile de 
comunicare;

 ■ să-şi înţeleagă mai bine copii;

 ■ să înveţe abilităţi eficiente pentru rolul de părinte şi abordări poziti-
ve ale disciplinării;

 ■ să construiască o reţea de sprijin;

 ■ să înveţe modele mai bune de  comunicare în interiorul familiei şi 
între  părinţi şi copii;

 ■ să încurajeze  părinţii de a participa activ la activităţile în care sunt 
implicaţi copiii;

 ■ importanţa cooperării cu diferite categorii de profesionişti implicaţi 
în educaţia, îngrijirea şi socializarea copiilor pentru a identifica cele 
mai bune strategii de sprijin pentru dezvoltarea copiilor;

 ■ abordarea în mod pozitiv a diferitelor situaţii speciale-de criză, cu 
care se confruntă părinţii;
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Vorbiți cu partenerul dumneavoastră, cu familia şi alte persoane 
semnificative !

Încă sunt mulţi părinţi care nu comunică sentimentele pe care le simt cu 

privire la problemele pe care le întâmpină proprii copii. Unul dintre parte-

neri nu este neapărat preocupat să fie o sursă de sprijin pentru celălalt. Cu 

cât sunt mai multe cupluri care comunică în aceste momente dificile, cu 

atât creşte sprijinul colectiv. 

Trebuie înţeles că abordările rolului de părinte sunt diferite pentru fiecare 

dintre noi. Cum te vei simţi şi cum vei răspunde acestei noi provocări poa-

te diferi de cel al celorlalţi. Încercați să explicați fiecăruia cum vă simţiți; 

încearcați să înţelegeți atunci când veți vedea lucrurile altfel decât ceilalţi. 

Dacă mai sunt şi alţi copii în familie, vorbiți şi cu ei şi fiți atent la nevoile lor. 

Dacă emoţional simţiți că nu faceți faţă să vorbiți cu copiii sau să vedeți 

nevoile lor emoţionale, în acest moment, identificați pe altcineva din fami-

lie care poate stabili o legătură cu ei. Vorbiți cu persoanele semnificative 

din viaţa dumneavoastră – prietenul cel mai bun, proprii părinţi. Pentru cei 

mai mulţi, tentaţia de a se închide în sine este foarte mare, însă poate fi cu 

adevărat benefic să vă bazați pe prieteni de nădejde sau rude care vă pot 

ajuta în a susţine această povară emoţională.
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Căutați sursele pozitive din jurul vostru!

O sursă/resursă pozitivă de putere şi înţelepciune poate fi medicul tău, 

preotul sau alţi reprezentanţi ai autorităţilor publice, dar şi un prieten apro-

piat sau asistentul social. Apelează la cei care au constituit o resursă pen-

tru tine şi în alte situaţii dificile întâmpinate înainte, dar caută şi resurse noi 

pentru situaţia în care te afli acum.

Când situaţia în care vă aflați pare a fi fără ieşire este indicat să contactați 

persoane care credeți că vă vor sprijini în a vă împărtăşi durerea. Durerea 

împărtăşită nu este atât de puternic prezentă ca atunci când trăieşti doar 

tu singur, izolat cu durerea ta. Uneori, consilierea oferită de specialişti este 

foarte binevenită; dacă considerați că vă poate fi de ajutor, nu respingeți 

acest mod de asistare.

Înaintați cu paşi mici!

Teama de ceea ce urmează să fie, în viitorul apropiat sau îndepărtat vă 

poate imobiliza. Trăind cu realitatea fiecărei zi este mai uşor de controlat 

dacă lăsăm pentru viitor întrebări de genul „dacă se întâmplă...”, „ ce va fi 

când...”. Deşi pare a nu fi posibil, lucruri bune şi frumoase se pot întâmpla 

în fiecare zi. 

Dacă vă veți îngrijora mereu pentru ceea ce va urma să fie, nu veți face 

decât să rămâneți şi fără resursele care şi aşa sunt limitate. Sunt suficiente 

lucruri pe care trebuie să vă concentrați, prin urmare luați fiecare zi aşa 

cum vine, pas cu pas şi vă va fi mai bine şi dumneavoastră şi copilului.
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Învăţați terminologia!

Când vi se aduce la cunoştinţă o terminologie cu care nu sunteți obişnuit 

nu ezitați să întrebați ce semnifică fiecare termen în parte. Când specialis-

tul vă vorbeşte despre ce i se întâmplă copilului şi foloseşte un cuvânt pe 

care nu îl înţelegeți, opriți conversaţia şi întrebați ce semnifică acel termen.

Căutați informaţii!

Unii părinţi caută informaţii virtuale, alţii însă nu insistă prea mult în acest 

sens. Important este să cautaţi şi să găsiti informaţii cât mai clare. Nu vă 

fie teamă să adresați întrebări, pentru că astfel veți face primul pas în în-

cercarea de a vă înţelege propriul copil. Învăţarea modului de formulare 

a întrebărilor este o artă care vă poate face viaţa mai uşoară în viitor. O 

metodă eficientă şi recomandată este aceea de a scrie atât întrebările pe 

care vreți să le clarificați înainte de întâlnirea/vizita cu specialistul, dar şi 

întrebările care apar în timpul întâlnirii. 

Solicitați informaţii scrise de la doctori, terapeuţi cu privire la boala co-

pilului tău. O idee bună este aceea de a păstra un carneţel de note cu 

informaţiile care v-au fost oferite până în prezent. În viitor acest carneţel 

vă poate fi de un real folos. De asemenea, întotdeauna cereți copii xerox 

după evaluările efectuate, rapoartele de diagnostic şi de evoluţie a co-

pilului. Păstrați toată documentaţia primită într-un dosar care vă va fi la 

dispoziţie oricând aveţi nevoie.
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Nu vă lăsați intimidat!

Mulţi părinţi se simt stânjeniţi în prezenţa persoanelor din domeniul me-

dical sau educaţional datorită nivelului de educaţie scăzut sau lipsei de 

informaţii din domenii specifice bolii copilului. Nu vă lăsați intimidat de 

nivelul educaţional al acestor persoane care pot fi implicate în tratarea 

copilului dumneavoastră. Nu trebuie să vă cereți scuze pentru faptul că 

doriți să ştiți ce se întâmplă cu copilul. Nu trebuie să vă preocupe faptul că 

deranjați cu întrebările pe care le adresați sau că sunt prea multe întrebări 

la care specialistul trebuie să răspundă. Prin urmare, este foarte important 

ca dumneavoastră să învățați cât de mult posibil despre ceea ce se întâm-

plă propriului copil.

Nu vă fie teamă să vă exprimați sentimentele!

Foarte mulţi părinţi, mai ales tăticii, îşi reprimă emoţiile pentru că ei con-

sideră că este un semn de slăbiciune să exprimi sentimentele faţă de alte 

persoane. Taţilor copiilor cu dizabilități nu trebuie să le fie teamă să-şi ex-

prime sentimentele, ei trebuie să înţeleagă că a–ţi exprima sentimentele 

nu te face mai „mic” în ochii celorlalţi.
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Învaţați să acceptaţi sentimente ca dezamăgirea şi furia!

Apariţia sentimentelor de dezamăgire şi furie este inevitabilă, mai ales 

atunci când realizezi că toate dorinţele şi tot ceea ce ai visat pentru copilul 

tău nu va fi aşa cum îţi închipuiai. Este foarte important să conştientizezi 

furia care este în tine şi să o eliberezi. Pentru a face acest lucru vei avea 

nevoie de sprijinul unui specialist. 

Poate că nu vei avea dispoziţia necesară pentru a încerca acest lucru, însă 

este necesar să îţi dai seama, cât de important este pentru a-ţi îmbunătăţi 

viaţa şi pentru a avea din nou o stare pozitivă. Prin conştientizarea şi trata-

rea sentimentelor negative pe care le simţi vei fi mai bine pregătit pentru 

a înfrunta celălalte provocări care vor veni, iar furia şi dezamăgirea nu vor 

mai limita energia şi iniţiativa ta.

Menţineți o atitudine pozitivă!

O atitudine pozitivă va constitui întotdeauna un instrument valoros în în-

tâmpinarea problemelor. Este, cu adevărat, întotdeauna o parte pozitivă în 

orice se va întâmpla. De exemplu, se poate ca un copil care a fost diagnos-

ticat cu o dizabilitate să fie în rest un copil sănătos.
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Acceptați realitatea!

Nu vă rupeți de realitate şi faceți un efort în a accepta viaţa aşa cum este. A 

nu te rupe de realitate presupune a conştientiza şi accepta că sunt lucruri 

în viaţă pe care le putem schimba şi unele care nu vor putea fi schimbate 

niciodată. Sarcina noastră a tuturor este de a identifica acele situaţii care 

pot fi schimbate şi apoi să ne stabilim care e schimbarea pe care ne-o 

dorim să o producem şi să punem în aplicare planul.

Ţineți minte: Timpul e de partea dumneavoastră!

Timpul vindecă multe răni. Asta nu înseamnă că a trăi cu/şi a creşte un 

copil cu dizabilități va fi uşor, însă se poate spune că, odată cu trecerea 

timpului, pot fi făcute foarte multe lucruri care să amelioreze problema. 

Prin urmare, timpul chiar ajuta!

Căutați sprijin specializat pentru copilul dumneavoastră

Deşi, uneori mai greu, chiar şi persoanele care locuiesc în zone mai izo-

late au acces la asistenţă profesionistă pentru a fi sprijiniţi în problemele 

pe care le întâmpină. În timp ce căutați sprijin specializat pentru copilul 

dumneavoastră, luați în calcul şi faptul că sunt programe şi pentru ceilalţi 

membri ai familiei.
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Aveți grijă de dumneavoastră!

În perioade de stres, fiecare persoană reacţionează în mod diferit. Câte-

va recomandări generale vă pot fi de ajutor: odihniți-vă suficient, mâncați 

cât de bine puteți, păstrați puţin timp doar pentru dumneavoastră, apelați 

la cei din jur pentru sprijin emoţional, participați la grupuri suport pentru 

părinţi.

Evitați mila!

Mila faţă de sine, mila din partea celor din jur sau mila manifestată faţă de 

copil este nesănătoasă. De milă nu are nevoie nimeni. Empatia pe de altă 

parte, ca abilitate a persoanei de a se pune în locul alteia, este o atitudine 

care se doreşte a fi încurajată.

Decideți cum să faceți faţă situaţiilor

În această perioadă vă puteți simţi întristat sau furios privind felul în care 

cei din jur reacţionează faţă de dumneavoastră sau faţă de copil. Reacţiile 

majorităţii persoanelor la probleme serioase sunt cauzate de teama faţă 

de necunoscut, lipsa de înţelegere faţă de situaţia dată sau de necunoaş-

tere a problematicii. 
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Trebuie să înţelegeți că multe persoane nu ştiu să reacţioneze, să se com-

porte atunci când văd un copil cu nevoi speciale. Gândiți-vă la acest lucru 

şi luați o hotărâre cu privire la modul în care sunteți privit dumneavoastră 

sau copilul ori cu privire la întrebările care vă sunt adresate. Încearcați să 

nu acordați foarte multă energie, fiind concentrat pe persoanele care nu au 

capacitatea să aibă comportamentul pe care dumneavoastră îl preferați.

Păstrați rutina zilnică!

Atunci când apare o problemă şi nu ştiți cum să procedați, faceți lucrurile 

pe care obişnuiați să le faceți oricum. Practicând acest obicei, se pare, că 

se produce o oarecare normalitate, atunci când totul pare haotic.

Amintiţi-vă că acesta este copilul dumneavoastră!

În primul rând şi mai presus de toate, această persoană este copilul 

dumneavoastră. În mod garantat, dezvoltarea copilului este diferită de cea 

a altor copii, însă acest lucru nu face copilul dumneavoastră să fie consi-

derat fără valoare, nu este mai puţin uman, mai puţin important sau fără 

nevoia de a fi iubit. Iubiți-vă şi bucurați-vă de copilul dumneavoastră. 
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Copilul este pe primul loc, iar dizabilitatea lui este pe locul doi. Când puteți 

să vă relaxați şi să aveți o atitudine pozitivă, când oferiți tot ce este mai 

bun în dumneavoastră, copilul este cel care primeşte şi se bucură de sta-

rea dumneavoastră, dându-vă astfel puterea să mergeți mai departe şi să 

aveți speranţă în viitor.

Nu sunteți singur !

Tendinţa de izolare la conştientizarea diagnosticului primit pentru copil 

constituie o stare generală printre părinţi. În acest ghid sunt prezentate 

mai multe recomandări care vă pot fi de ajutor şi care vă  pot sprijini în a 

vă controla mai bine sentimentele şi trăirile. De asemenea, vă ajută şi prin 

faptul că aflați că aceste trăiri sunt comune pentru mai mulţi părinţi aflaţi în 

situaţii similare, că înţelegerea şi ajutorul constructiv este folositor pentru 

dumneavoastră şi pentru copil şi că nu sunteți singur în această călătorie.
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7
ASPECTE DE LEGISLAȚIE SPECIFICĂ DOMENIULUI 

PROTECȚIEI DREPTURILOR PERSOANELOR CU 
DIZABILITĂȚI

Cadrul normativ internațional în domeniul protecției drepturilor 
persoanelor cu dizabilități

 ■ Declarația drepturilor persoanelor cu handicap a Organiației Națiu-
nilor  Unite (1975)

 ■ Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi adoptată la 
New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 
decembrie 2006, ratificată de România prin Legea nr. 221 din 11 noiem-
brie 2010

 ■ Convenţia cu privire la Drepturile Copilului Adoptată de Adunarea 
generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 29 noiembrie 1989, ratifica-
tă de România prin Legea nr. 18/1990 apoi modificată și republicată în 
iunie 2001
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Cadrul normativ european în domeniul protecției drepturilor 
persoanelor cu dizabilități

Consiliul Europei

 ■ Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fun-
damentale. A intrat în vigoare la 3 septembrie 1953. Convenţia a fost 
amendată prin Protocolul nr. 11, intrat în vigoare la 1 noiembrie 1998. 
România a ratificat Convenţia şi Protocoalele sale adiţionale prin Legea 
nr. 30 din 18 mai 1994 și Legea nr. 79 din 6 iulie 1995.

 ■ Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și a dem-
nității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, Convenția 
privind drepturile omului și biomedicina adoptată la Oviedo la 4 aprilie 
1997. România a ratificat Convenţia prin Legea nr. 17 din 22 februarie 
2001.

 ■ Carta Socială Europeană  și Carta Socială Europeană Revizuită 
Adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996. România a ratificat Carta prin 
Legea nr. 74 din 3 mai 1999.

 ■ Planul de acțiune pentru promovarea drepturilor și a deplinei par-
ticipări a persoanelor cu dizabilități în societate: îmbunătățirea calității 
vieții  persoanelor în Europa 2006-2015

 ■ Recomandarea (2011) 14 cu privire la la participarea persoanelor cu  
dizabilități în viața politică și publică

Uniunea Europeană

 ■ Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene 

 ■ Carta Comunitară privind drepturile sociale fundamentale ale 
lucrătorilor

 ■ Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 din 5.07.2006 privind drepturile  
persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe du-
rata călătoriei pe calea aerului
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 ■ Regulamentul (C.E.) nr. 1371/2007 din 23.10. 2007 privind drepturile 
și  obligațiile călătorilor din transportul feroviar 

 ■ Regulamentul (U.E.) nr. 1177/2010 din 24.11. 2010 privind drepturile  
pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare și 
de  modificare a Regulamentului (C.E.) nr. 2006/2004. 178

 ■ Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: 
un  angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere

CADRUL LEGISLATIV AL DIZABILITĂȚII ÎN ROMÂNIA 

– momente cheie
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Cadrul legislativ la nivel național

 ■ Constituţia României, la art. 50 prevede că “Persoanele cu handi-
cap se bucură de protecţie specială. Statul asigură realizarea unei po-
litici naţionale de egalitate a șanselor, de prevenire şi de tratament ale 
handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap 
în viața comunităţii, respectând drepturile şi îndatoririle ce revin părin-
ţilor şi tutorilor.” 

 ■ Strategia Naţională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu 
Dizabilităţi 2014-2020 – de la ‘’reabilitarea’’ individului la reforma socie-
tăţii  este un act normativ aflat în proces de legiferare

Legea cadru

Legea nr. 448/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioa-

re, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

– legea specială destinată persoanelor cu dizabilităţi şi care promovează 

‘’modelul social’’ de abordare al protecţiei sociale pentru persoanele cu 

dizabilităţi.
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Acte normative adoptate ulterior şi care aplică Legea 448/2006

 ■ Ordinul nr. 2299/2012 privind aprobarea Regulamentului de or-
ganizare şi funcţionare a Comisiei superioare a persoanelor adulte cu 
handicap emis de MMFPS.

 ■ Ghidul metodologic nr. 3741/17.05.2004 emis de către Comisia Su-
perioara de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap - Adulţi, cu 
privire la elementele de sprijin în integrarea profesionala a persoanelor 
cu handicap.

 ■ ORDIN Nr. 707/538 din 13 mai 2014 privind modificarea şi comple-
tarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse 
şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea 
criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea 
în grad de handicap 

 ■ H.G. nr.1073/2010 privind aprobarea programului de interes naţio-
nal în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor adulte 
cu handicap prin înfiinţarea de servicii sociale alternative de tip reziden-
ţial pentru persoanele adulte cu handicap. Ordinul nr. 2299/2012 pri-
vind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei 
superioare a persoanelor adulte cu handicap emis de MMFPS.

 ■ Ghidul metodologic nr. 3741/17.05.2004 emis de către Comisia Su-
perioara de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap - Adulţi, cu 
privire la elementele de sprijin în integrarea profesionala a persoanelor 
cu handicap.

 ■ ORDIN Nr. 707/538 din 13 mai 2014 privind modificarea şi comple-
tarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse 
şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea 
criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea 
în grad de handicap 

 ■ H.G. nr.1073/2010 privind aprobarea programului de interes naţio-
nal în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor adulte 
cu handicap prin înfiinţarea de servicii sociale alternative de tip reziden-
ţial pentru persoanele adulte cu handicap.
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Acte normative care asigură aplicarea art. 61-64   
ale Legii 448/2006

Capitolul Accesibilitate

 ■ H.G. nr. 680/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice pri-
vind  modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gra-
tuit  persoanelor cu handicap

 ■ Ordinul nr.189 din 12.02.2013 pentru aprobarea reglementării teh-
nice „Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la 
nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 
- Revizuire NP 051/2000“ care defineşte minimul necesar de criterii ne-
cesare accesibilizării clădirilor civile şi spaţiului urban pentru persoane 
cu dizabilităţi, lista de verificare a accesibilităţii este disponibilă în ane-
xa 1.

Acte normative care asigură aplicarea art. 15, 16 şi 19  
ale Legii 448/2006

Secţiunea Educaţie

 ■ Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 Legea educaţiei naţionale 

 ■ Ordin nr.6552/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind eva-
luarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea 
profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale 
speciale emis de MECTS

 ■ Ordin nr. 5573/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organi-
zare și funcționare a învățământului special și special integrat  emis de 
MECTS
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 ■ Ordin nr.5574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organi-
zarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii și tinerii cu 
cerinţe educaţionale speciale integrați în învățământul de masă emis 
de MECTS

 ■ Ordinul 5575/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 
şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale 
emis de MECTS

Acte normative care asigură aplicarea art.9,10,11   
ale Legii 448/2006 

Secţiunea Sănătate şi recuperare

 ■ Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 ■ O.U.G. nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenței  
medicale, medicamentelor și protezelor pentru unele categorii de per-
soane prevăzute în legi speciale;

 ■ H.G. nr. 117 din 27 martie 2013 pentru aprobarea Contractului - ca-
dru privind conditiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului 
de asigurari sociale de sănătate pentru anii 2013-2014. 

 ■ Ordinul MSP nr. 423/191/29.03.2013 pentru aprobarea Normelor  
Metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului - cadru privind 
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigu-
rări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014, aprobat prin HG nr. 
117/27.03.2013.

 ■ Ordinul MS/CNAS nr. 1083/608/2013 de modificare a ordinului MS/
CNAS nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistentei me-
dicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 
2013-2014. 
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Domenii și direcții de acțiune principale în Strategia  europeană 
pentru persoanele cu dizabilităţi 2010-2020 ‘’Un angajament  
reînnoit pentru o Europă fără bariere’’

Participare

Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilități în societate:
 ■ permițându-le să se bucure de toate beneficiile cetățeniei europene;

 ■ eliminând barierele de natură administrativă și comportamentală 
care  împiedică participarea lor totală și echitabilă;

 ■ furnizând servicii la nivelul comunității, inclusiv acces la asistenta 
personalizată.

Ocuparea forței de muncă

Posibilitatea pentru mai multe persoane cu dizabilități de a-si câștiga 

existența pe piața deschisă a forței de muncă.

Educație și formare

Promovarea unui învățămant favorabil incluziunii și învățării de-a lungul 

vieții pentru elevii și studenții cu dizabilități.

Protecție socială

Promovarea unor condiții de trai decente pentru persoanele cu dizabilități.

Sănătate

Promovarea accesului egal al persoanelor cu dizabilități la serviciile de 

sănătate și la infrastructurile care furnizează aceste servicii. 
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Accesibilitate

Asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități la bunuri, servicii, 

inclusiv servicii publice și la dispozitive de asistare.

Egalitate

Eradicarea discriminării pe motiv de dizabilități în UE.

Drepturile fundamentale ale persoanei cu dizabilități

1. Servicii sociale

 ■ Dreptul persoanei cu grad de handicap grav la asistent personal

 ■ Dreptul la o indemnizație lunară, indiferent de venituri (la cerere sau 
din oficiu);

 ■ Dreptul la un buget personal complementar lunar, indiferent de ve-
nituri (la cerere sau din oficiu);

 ■ Dreptul la alocație de stat în condițiile și în cuantumul prevăzut de 
lege, majorat cu 100% pentru copiii cu handicap, respectiv dreptul copi-
ilor cu handicap de tip HIV/SIDA la o alocație lunară de hrană. 
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2. Educaţie

 ■ Asigurarea accesului în unităţile şi instituţiile de învăţământ.

 ■ Asigurarea educației permanente și formare profesională de-a lun-
gul  întregii vieți;

 ■ Facilități financiare pentru elevii și studenții cu handicap (elevii cu 
handicap beneficiază gratuit de masă și cazare în internatele școlare, 
iar studenții cu handicap grav și accentuat beneficiază, la cerere, de re-
ducere cu 50% a taxelor pentru cazare și masă la cantinele și căminele 
studențești).

 ■ Alte facilități pentru elevi și studenți cu dizabilități (servicii educațio-
nale de sprijin, dotarea cu echipament tehnic adaptat tipului și gradului 
de handicap și utilizarea acestuia, adaptarea mobilierului din sălile de 
curs, manuale școlare și cursuri în format accesibil pentru elevii și stu-
denții cu deficiente de vedere, utilizarea echipamentelor și softurilor 
asistive în susținerea examenelor de orice tip și nivel, locuri gratuite 
în tabere de odihnă, o dată pe an, pentru preșcolarii, elevii și studen-
ții cu handicap, împreună cu asistenții personali și asistenții personali 

profesioniști.

3. Sănătate şi recuperare

 ■ Dreptul persoanei cu dizabilităţi la dispozitive medicale gratuite în 
ambulatoriu

 ■ Dreptul persoanei cu dizabilități la asistență medicală gratuită, in-
clusiv de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, 
cât și pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate;
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 ■ Dreptul la servicii gratuite de cazare și masă și pentru însoțitorul 
copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap 
grav sau accentuat în unitățile sanitare cu paturi, sanatorii și stațiuni 
balneare;

 ■ Dreptul persoanei cu dizabilități la un bilet gratuit de tratament bal-
near, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare și 
integrare socială.

4. Orientare, formare profesională, ocupare şi angajare în muncă

 ■ Asigurarea pregătirii şi formării pentru ocupaţii necesare în dome-
niul handicapului

 ■ Corelarea pregătirii profesionale a persoanelor cu handicap cu ce-
rinţele pieţei muncii.

5. Accesibilitate şi transport

 ■ Facilitarea accesului neîngrădit al persoanelor cu handicap la trans-
port şi călătorie, la clădirile de utilitate publică şi la clădirile de locuit 
construite din fonduri publice. Dreptul persoanei cu handicap grav și 
accentuat la gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace 
de transport în comun de suprafață și cu metroul;

 ■ Dreptul persoanei cu handicap grav la gratuitatea transportului in-
terurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la 
tren inter-regio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele 
sau cu navele pentru transport fluvial, pentru un număr limitat de călă-

torii dus-întors pe an. 
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COMPONENȚA DOSARULUI PENTRU CASA DE ASIGURĂRI DE 
SĂNĂTATE:

 ■ C.I. / B.I. / CN (certificat de naștere) – copie

 ■ Certificat grad de handicap (copie)

 ■ Recomandare de la medicul specialist (neurolog, ortoped, urolog);

 ■ Ultimul cupon de pensie, în cazul persoanelor cu handicap (adulți) 
sau a pensionarilor;

 ■ Adeverința de asigurat, în cazul persoanelor cu handicap (adulți) 
sau a pensionarilor.
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8
ACCESIBILITATE ARHITECTURALĂ

Conform legislației europene, pentru a da persoanelor cu dizabilități po-

sibilitatea să trăiască independent și să participe pe deplin la toate as-

pectele vieții s-a configurat conceptul de “accesibilizare” care definește 

adaptarea bunurilor și serviciilor și promovarea pe piață a dispozitivelor 

de asistență. 

Asigurarea mobilității persoanelor cu dizabilități are rolul de a preveni mar-

ginalizarea, excluderea și sărăcia, crește șansele de autonomie personală 

și profesională. 

În continuare vă prezentăm cele mai importante aspecte privind standar-

dele impuse de cadrul legislativ național și internațional referitoare la ac-

cesibilitatea arhitecturală. 



68

PARCARE ȘI GARAJ
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 ■  Locul de parcare trebuie marcat corespunzător

 ■ Locul de staționare pentru persoana cu dizabilități trebuie să aibă 
3,50 m lățime și trebuie delimitat cu vopsea galbenă

 ■ Înclinația laterală trebuie să fie de maxim 5%

 ■ 3 locuri de staționare obișnuite = 2 locuri de staționare pentru per-
soane cu dizabilități

 ■ Locurile de staționare pentru persoane cu dizabilități trebuie să 
ocupe 2% dintr-o parcare dar minim 1 loc.
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ACCESUL ÎN CLĂDIRE
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 ■ Platforma din fața ușii trebuie să aibă dimensiuni de minim 120/120 
cm

 ■ Mâna curentă de ambele părți trebuie să fie plasate la o înălțime de 
90-100 cm 

 ■ Rampa de acces trebuie să aibă o înclinare de maxim 6%

 ■ Rampa trebuie să fie prevăzută cu margini de protecție

 ■ Calea de acces trebuie să aibă o lățime de minim 120 și să fie aco-
perită cu o suprafață antiderapantă

 ■ Accesul în locuință nu trebuie să fie blocat de alte obiecte (vase 
cu flori, decorațiuni) mai ales în locul în care se schimbă direcția de 
deplasare în rampă

 ■ Ușa de intrare în imobil trebuie să se deschidă spre interior și să 
aibă 90cm în lățime
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INTRĂRI ȘI UȘI DE INTERIOR
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 ■ Mânerul ușii trebuie să aibă un profil care să-i permită o bună pre-
hensiune și nu trebuie montat la mai mult de 100 de cm înălțime. 

 ■ Din cauza efortului mare pe care îl depun utilizatorii  la urcare, s-ar 
putea să deschidă ușa împingand-o cu suportul de picioare. Ar fi bine 
să fie prevazută cu o placă de protecție jos.

 ■ Nici o ușă, nici chiar cea de la balcon nu trebuie să aibă prag. Ac-
cesul în interiorul încăperii ar trebui să fie la același nivel cu podeaua. 
Pragurile puțin ridicate și rotunjite nu constituie un obstacol.

BĂI ȘI TOALETE
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 ■ Toaleta trebuie să fie, dacă este posibil, separată de baie, pentru 
că  persoana cu dizabilități locomotorii are nevoie în acest caz de mai 
mult timp decât o persoană fără dizabilități

 ■ Barele de susținere ar trebui adaptate individual, dar standardul 
este de maxim 100 cm deasupra solului.

 ■ Se pot folosi și săli de baie cu duș și toaletă. Spațiul rămas gol lângă 
vasul de WC poate fi folosit ca loc de îmbăiere, podeaua fiind prevăzută 
cu scurgere.

 ■ Dimensiunile optime sunt de: 220 cm lungime, 160 cm lățime.
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