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ASISTENŢA SOCIALĂ ÎN PROTECŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI 
 
FIŞA DISCIPLINEI 
 
A. Denumire modul: Asistența socială în protecția persoanelor cu dizabilități 
Grup ţintă: Personalul furnizorilor de servicii sociale 
 
B. Titular modul/ Formator: Lect. univ. dr. Petronela Maria Talpaş 
 
Buget timp: 18 ore 
  Activităţi teoretice: 12 ore 
  Activitaţi practice:  6 ore 
Obiective:  
 Cunoasterea şi înţelegerea conceptelor fundamentale din domeniul protecției 

persoanelor cu dizabilități 
 Cunoaşterea metodologiei şi instrumentelor necesare intervenţiei sociale în domeniul 

familiei şi a protecţiei persoanelor cu dizabilități 
 Creşterea motivaţiei pentru cunoaşterea politicilor sociale  a şi implementării 

modelelor de bune practici în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități. 
 

Competenţe generale: 
1. Elaborare, implementare şi evaluare a proiectelor, programelor si politicilor de 

asistenţă socială pentru diferite categorii vulnerabile 
2. Identificarea şi descrierea metodologiei şi a procedurilor de elaborare a politicilor şi 

programelor sociale destinate persoanelor şi grupurilor vulnerabile (persoanele cu 
dizabilități) 

Competențe specifice: 
1. Explicarea apariţiei şi menţinerii problemelor sociale ale grupurilor vulnerabile, 

utilizând procedurile specifice 
2. Implementarea politicilor şi programelor sociale prin dezvoltarea  şi aplicarea  de 

proceduri şi metodologii  specifice 
3. Utilizarea diagnozei sociale în raport cu normele şi specificul socio-cultural al 

comunităţii 
4. Dezvoltarea de politici sociale pentru persoanele şi grupurile vulnerabile 
 

F. Conţinuturi/Teme şi forme de activitate specifice 
Nr. 
crt. Conţinuturi/Teme Formă de activitate Nr. ore 

1. Noţiuni generale cu privire la 
deficienţă, incapacitate, handicap 

Activităţi teoretice 
 

2 
 

2. Problematica și reinserția socială  a 
persoanelor cu dizabilități 

Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

4 
2 

3. 
 

Discriminarea și modalități de 
combatere a fenomenului 
discriminare 

Activităţi teoretice 
 

2 
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4. 
 

Rolul asistenţei sociale în 
recuperarea şi integrarea persoanelor 
cu handicap 

Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

2 
2 

5. 
Cadrul legislativ de combatere a 
discriminării și de protecție a 
persoanelor cu dizabilități 

Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

2 
2 

Total ore 12 + 6 18 
 
Metodologia didactică: 
 
Tehnici educaţionale: 
prezentări, dezbateri, exerciţii, studii de caz. 
Mijloace educaţionale: 
tablă, videoproiector, prezentări power-point, foi cu exerciţii, fişe de lucru. 
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CAPITOLUL 1. 

NOTIUNEA DE DEFICIENTA, INCAPACITATE, HANDICAP 
 
 La origine, termenul de HANDICAP nu a fost cuvânt simplu, ci o era compus din trei 
unităţi semantice diferite: HAND IN CAP. În limba engleză, unde sintagma a apărut pentru 
prima oară ( sec.XVI), „hand” înseamnă  „mână” , „in” este echivalent cu „în” iar „cap” 
înseamnă „caschetă”, „ căciulă”. Expresia „ Hand in cap” este folosită pentru de 
asemenea unui joc în care partenerii îşi disputau diverse obiecte personale după un preţ 
fixat de un arbitru. Obiectele erau puse într-o căciulă („cap”), de unde se extrăgeau cu 
mâna („hand”) absolut la întâmplare. Prin contractare lingvistică, consoana „n” de la „in” a 
dispărut, iar sintagma a devenit cuvânt de sine stătător: HANDICAP. 
 În secolul XVIII (1754), cuvântul HANDICAP începe să fie aplicat la competiţiile 
dintre doi cai, iar mai târziu (1786) şi la cursele cu mai mult de doi cai. 
 Deplasarea semantică a HANDICAPU-ului de la semnificaţia primară de „joc de 
noroc”, la „semnificaţia sa secundară”, aplicabilă la cursele de cai , a fost posibilă întrucât 
în ambele situaţii avea loc o „ evaluarea comparativă a obiectelor” aflate în competiţie 
(dispută): în primul caz, a efectelor personale, în al doilea caz , a cailor .Prin  „cursă cu 
handicap” se înţelegea acea cursă în care şansele inegale ale cailor erau, în principiu, 
egalizarea prin obligaţia celor mai buni de a purta o greutate în plus, în funcţie de 
performanţele anterioare deja confirmate. 
 În limba franceză, termenul de HANDICAP ( cu sensul său specific şi stabilizat, 
aplicabil la cursele de cai), apare deja consemnat la 1827 (T.Byron: „Manuel de l”amateur 
de courses”).În dicţionarele de limba franceză, termenul este întâlnit pentru prima dată, în 
suplimentul „Littre”, ediţia 1877 în „ Dictionnaire de l”Academie”, termenul de HANDICAP 
este introdus abia la ediţia din 1935 la interval diferite, încep să apară şi derivatele: 
„handicaper” (1854), „handicapeur” (persoana care stabilşte handicapurile;1872), 
„handicapage” (1906). 
 Extensia conţinutului semantic al HANDICAP-ului continuă prin glisarea acestuia de 
la limitarea capacităţilor cailor la limitarea capacităţilor oamenilor, apoi de la limitarea 
capacităţilor umane , la consecinţele acestor limitări. Nu se cunoaşte cu exactitate această  
convertire semantice de la domeniul cabalin de  domeniul uman. Este sigur însă că data 
convertirii s-a produs mai întâi la ţările anglofone, mutaţia semantică transferându-se apoi, 
progresiv, în ţările francofone, iar mai apoi şi în celelalte perimetrice geografice.  
Se estimează – spre exemplu – că termenul de „handicap fizic” aplicabil la domeniul 
realităţilor umane, ar fi apărut cam pe la sfârşitul deceniul IV al secolului nostru (1940). 
 În dicţionarele de limbă română, termenul de HANDICAP apare relativ târziu. 
 Dintre dicţionarele apărute sub egida Academiei Române, ediţia din 1934 (Sextil  
Puşcariu) nu face nici o referire la termenul d handicap şi nici la vreunul dintre derivatele 
lui.”Dicţionarul limbii române literare contemporane” din 1956 consemnează termenul de 
handicap în ipostaza de substantiv (cu două semnificaţii proprii şi o semnificaţie figurată), 
la care se adaugă derivatul verbal „a handicapa” (cu o semnificaţie proprie şi una 
figurată).În „Dicţionarul Enciclopedic român” din 1964, contrar aşteptărilor , neologismului 
handicap este iarăşi absent. În schimb, în toate dicţionarele ulterioare, termenul de 
handicap este prezentat alături de derivatul său verbal a handicapa. Nu apare însă 
derivatul „handicapat” (adjectiv şi substantiv), deşi în limbajul comun (oral şi scris) „copil 
handicapat” sau „persoană handicapată” deveniseră deja expresii curente. 
 În literatura de specialitate, o penetraţie masivă a termenul de „handicap” se 
produce abia în ultimul deceniu. Exemplu edificator în : „Regulamentul şcolilor pentru copii 
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cu deficienţe” (1971), cuvintele handicap şi handicapat nu sunt folosite nici măcar o 
singură dată. 
 Deplasarea semantică a termenului de handicap, de la semnificaţia originară 
restrânsă (aplicabilă doar curselor de cai), la semnificaţia actuală extinsă (aplicabilă 
relaţiilor umane), a fost însoţită şi de deplasarea dominantei lexicale de la „egalitatea în 
concurenţă”, la „dezvoltarea în concurenţă”. O asemenea deplasarea pare să constituie 
deja un proces încheiat şi ireversibil, dovadă că, prin simpla rostire a cuvântului handicap, 
se induce,automat, şi ideea de nuanţă defavorabilă. 
 Ideea de dezavantaj  şi dificultate, pe care o semnifică termenul de handicap, nu a 
apărut însă, la început, decât prin rapoarte la un context social. Interesa deci dezavantajul 
social al individului aflat în concurenţă şi nu alte stări de inferioritate. 
 De la semnificaţia sa socială, termenul de handicap este deturnat apoi spre o 
semnificaţie accentuat medicalizată, când pe prim plan nu se mai situează dezavantajul 
social, ci dezavantajul biopsihic (interpretat ca o consecinţă a unei maladii, a unei devieri 
de la normalitatea somato-psihică).De la consecinţa maladiei se trece apoi la maladia 
însăşi, astfel încât în numeroase contexte, termenul de handicap este folosit ca substitut al 
termenelor: boală, maladie, deficienţă , tulburare somato-psihică,anormalitate etc. În loc 
de deficienţă fizică se foloseşte, tot mai des termenul de handicap fizic, în loc de deficienţă 
de auz se spune handicap de auz, în loc de boală mintală auzim tot mai des expresia 
handicap mintal. 
 Este însă oare legitimă deturnarea semnificaţiei termenului de handicap de la 
accepţiunea specifică de deficienţă defavorabilă (consecinţă a unei devieri de la 
normalitate),spre însuşi agentul care provoacă dezavantajul? Fireşte nu întotdeauna 
limbajul comun (curent) se lasă influenţat şi modelat de convenţii artificiale, chiar atunci 
când acestea au o întemeiere (justificată) raţională,ştiinţifică. Totuşi nu putem nega faptul 
că în forte multe situaţii, limbajul comun de formează prin limitarea limbajului specific de 
specialitate (sau prin analogie cu acest limbaj).Problema dacă semnificaţia pe care o 
atribuim termenului de handicap, în contextul literaturii de specialitate, are o justificare 
raţională, este deci o problema reală. 
 Punctul de vedere al lui Ph. Wood (punct de vedere împărtăşit şi de Organizaţia 
mondială a Sănătăţii)este că termenul de handicap ar trebui păstrat cu accepţiunea sa 
specifică de dezavantaj, de diferenţă defavorabilă , de consecinţă situaţională apărută ca  
urmare a deficienţelor sau maladiilor invalidate. 
 Din punct de vedere lexical, cuvântul handicap  este un substantiv (substitui pentru 
obstacol, dezavantaj, infirmitate). Derivatul „handicapat” poate fi luat fie ca simplu adjectiv 
(copil handicapat, persoană handicapată), fie ca substantiv (un handicapat).În acest din 
urmă caz, asupra subiecţilor astfel desemnaţi se produce şi o anume stigmatizare 
(etichetare depreciativă). 
 Lăsând la o parte nuanţele şi sensurile incidentale (excesiv de particularizate), 
putem reţine, pentru noţiunea de handicap, următoarea evoluţie semantică: 

1. handicap - joc de noroc prin care se disputa efectele personale evaluate în 
prealabil de către albitru; 

2. handicap - greutate pe/sau distanţă suplimentară, necesare egalizării şanselor 
la cursele de cai; 

3. handicap - diferenţă cuantificabilă între performanţele jucătorilor de golf; 
4. handicap - totalitatea reperelor cu care un concurent a fost pus în inferioritate 

(în sport); 
5. handicap - dezavantaj, diferenţă defavorizantă, consecinţe ale unor maladii 

invalidante sau ale unor dificultăţi sociale; 
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6. handicap - boală, maladie, deficienţă, tulburare neuropsihică, deviere de la 
normalitate; 

7. handicap - dezavantaj nespecific (prin extensie abuzivă). 
 Ca derivate lexicale ale handicapului, reţinem: 

8. handicapat - adjectiv cu sensul de trăsătură dezavantajată, defavorizantă; 
9. handicapat - substantiv desemnând persoana afectată de un dezavantaj; 
10. handicapat - substantiv desemnând o persoană bolnavă, cu devieri de la 

normalitatea somato-psihica; 
11. handicapat - stigmat cu semnificaţie devalorizantă, în special cu referire la 

retardarea mintală; 
12. a handicapa - verb tranzitiv cu semnificaţia proprie de a avea sau a-şi crea un 

avantaj asupra concurentului într-o competiţie; 
13. a handicapa - cu semnificaţia figurată de a perturba sau a frâna activitatea 

cuiva, a pune pe cineva în stare de inferioritate; 
14. a handicapa - cu semnificaţia de a pune pe cineva în poziţie de anormalitate 

faţă de un anumit sistem de referinţă, diferit convenţional de starea de 
normalitate; 

15. handicapant - (prin analogie cu invalidant) caracterizează entitatea 
gnoseologică sau factorii etiologici susceptibili de a provoca un handicap, un 
dezavantaj, o boală ( sau care au provocat, în mod real, o asemenea 
disfuncţionalitate). 

 Semnificaţiile consemnate la punctele 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 şi 15 sunt 
întotdeauna relative şi contextuale ( situaţionale, circumstanţiale), întrucât natura şi 
intensitatea stărilor de anormalitate pe care le presupun nu sunt dependente numai de 
starea intrinsecă a individului, ci rezultă şi din interacţiunea individului cu mediul. O 
infirmitate fizică, spre exemplu, poate fi mult mai handicapată pentru un lucrător manual, 
decât pentru un intelectual. 
 Putem conchide deci, folosind expresia lapidară a lui Bloch-Laine, că:”la gravitatea 
intrinsecă a handicapatului nu corespunde în mod riguros un grad proporţional de 
inadaptare”. 

1.1. Noţiuni generale cu privire la dizabilităţi 
 
Handicapul 
Rezultă dintr-o deficienţă dau dintr-o incapacitate care împiedică individul să  

Îndeplinească un rol social normal, în raport cu nivelul diferitelor cerinţe sociale şi 
culturale. 
 Este necesar să menţionăm faptul că termenul „handicap” şi „boală” nu sunt 
identici: 

 Boala poate determina handicapul; 
 Boala poate accentua handicapul; 
 Boala poate fi o stare reversibilă; 
 Handicapul determinat de boală poate fi reversibil, ceea ce nu mai e valabil atunci 

când handicapul are la bază o deficienţă sau incapacitate. 
 

1.1.1. Deficienţă, incapacitate, handicap 
 
O.M.S. a adoptat în 1980 o clasificare menită a aduce unele precizări terminologice  

necesare în activităţile cu persoanele handicapate. 
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 Termenul de deficienţă corespunde oricărei absenţe, pierderi sau alternări a unei 
structuri sau funcţii anatomice, fiziologice, psihologice. 
 Deficienţa implică exteriorizarea stării patologice la nivelul unui organ oarecare, iar 
sistemul deficienţelor prezentate de I.C.I.D.H. ar putea fi asimilat cu sistemul maladiilor 
prezentate de C.I.M. doar în măsura în care se ia în considerare un anumit prag  al 
entităţii morbide. 

Principalele categorii de deficienţe sunt cele intelectuale, psihice, de limbaj şi 
vorbire, auditive, oculare, viscerale, ale aparatului de susţinere, estetice, ale funcţiilor 
generale etc. 

Termenul de incapacitate corespunde oricărei reduceri (parţială sau totală) a 
posibilităţilor de a îndeplini o activitate într-un mod sau în limitele a ceea ce consideră a fi 
normal pentru o fiinţă umană. 

Formele şi nivelurile de incapacitate vizează persoana în integritatea trăsăturilor ei 
caracteristice. 

Principalele categorii de incapacităţi sunt cele de comportament, comunicare, 
igienă personală, deplasare, control al membrelor, dexteritate motrice, aptitudini speciale, 
situaţii particulare. 

Termenul de handicap se referă la pierderea sau limitarea şanselor unui individ de 
a lua parte la viaţa comunităţii la un nivel egal cu ceilalţi semeni. 

Handicapul mai poate fi definit şi ca un dezavantaj, rezultând dintr-o deficienţă sau 
incapacitate, care împiedică sau pune în imposibilitate pe individ să-şi îndeplinească un rol 
normal (în raport cu vârsta, sexul, factorii social şi culturali). 

Handicapurile se referă la interacţiunea individului cu mediul, reprezentând  astfel 
socializarea experienţei morbide. Handicapul rezultă din imposibilitatea sau incapacitatea 
de a răspunde aşteptării sau normelor mediului specific al subiectului şi se referă, 
îndeosebi la dificultăţile întâmpinate  în îndeplinirea funcţiilor vitale esenţiale : de orientare, 
de independenţă fizică, de mobilitate, de integrare socio-profesională şi autonomie 
economică. 

Astfel handicapul se caracterizează printr-un anumit grad de dificultate sau 
imposibilitate de a efectua anumite sarcini şi prin observarea unor deprinderi, într-o sferă 
sau alta a dezvoltării: fizică, intelectuală, senzitivă, afectivă, comportamentală. Însă gradul 
de dificultate care apare la o anumită persoană în îndeplinirea unor activităţi se evaluează 
în raport cu cerinţele mediului, cu normele sociale, făcând posibilă aprecierea nivelului său 
de autonomie personală. 

Aşadar deficienţa interesează calitatea structurii anatomo-fiziologice a organismului 
uman şi a funcţionalităţii acestuia; capacitarea/incapacitatea priveşte gradul de 
îndeplinirea a unei activităţi, vizând în ansamblu, precum şi competenţele 
sale;handicapul/dezavantajul social rezultă dintr-o deficienţă sau dintr-o incapacitate. 

Înţelegând în acest mod noţiunea de handicap, aceasta se apropie de cea de 
„calitate a vieţii” şi persoana în cauză este replasată în cadrul colectivităţii. Deci atât 
persoana cu handicap, cât si cea fără handicap sunt situate în ansamblul comunităţii din 
care fac parte, între ele existând un continuum, mai ales dacă avem în vedere faptul că 
fiecare individ poate  prezenta un handicap – mai mult sau mai puţin semnificativ – prin 
raportare la cerinţele şi circumstanţele mediului de apartenenţă. 

 
1.1.2. Categorii de handicap 
 
În cele ce urmează vom descrie succint categoriile de handicap, cel mai frecvent  

întâlnite. 
a) Handicapul fizic (locomotor)  
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Reprezintă o categorie extrem de eterogenă, care se raportează la varietatea largă 
a dizabilităţilor fizice, cu referire directă la mobilitatea fizică. 
 Handicapul fizic poate fi determinat de un număr extrem de mare de cauze: 
accidente, boli, anomalii cromozomiale etc. 
 Copiii şi a adulţii cu handicapuri fizice au dificultăţi în efectuarea mişcărilor 
(deplasare, coordonare, precizie, postură) de tipuri şi grade diferite. 
 Paralizia cerebrală  este o deficienţă motorie prezentă la naştere sau imediat după 
aceasta; ea este determinată de leziuni ale creierului; acestea afectează controlul 
mişcărilor, astfel încât severitatea handicapului depinde de cât de gravă este leziunea. 
 Paralizia cerebrală se clasifică în raport cu următoarele criterii: tipul şi numărul de 
membre afectate, momentul în care survine afecţiunea, gradul de extindere şi natura 
leziunii cerebrale. 
 Astfel putem aminti: spasticitatea, hemipareza, diplenia, triplenia, tetraplegia, dubla 
hemiplegie. 

Leziuni ale măduvei spinării. Măduva spinării conţine  nervi care transmite 
mesaje de la şi către creier, făcând legătura dintre diferite părţi ale corpului şi creier. 

Leziuni de la nivelul măduvei spinării pot fi produse prin accidente, boli sau factori 
congenitali. Ele afectează transmiterea comenzilor şi a răspunsurilor de la şi către creier şi 
cel mai adesea determină fie paralizia şi pierderea sensibilităţii în anumite părţi ale 
corpului, fie spina bifida (anomalie congenitală definitivă prin neînchiderea arcurilor 
vertebrale posterioare ale unuia  sau a mai multor vertebre). 

Artritele sunt forme severe de boală reumatică; ele afectează genunchii, 
încheieturile, umerii, şoldurile. Uneori pot fi afectate şi alte părţi ale corpului. 

În cazurile moderate, aceste afecţiuni pot dura 2-3 ani, în cazurile severe 8-10 ani, 
iar în cele mai grave, toată viaţa. 

Lipsa sau deformarea membrelor  este o categorie de handicap fizic care 
cuprinde: 

 amputaţiile, consecinţă a unor accidente sau a unor intervenţii chirurgicale; 
 lipsurile sau deformările congenitale – situaţia copilului care se naşte fără o 

parte a unui membru, fără un membru, mergând până la absenţa celor patru 
membre. 

Arsurile  fac mişcările dificile, în grade diferite, în funcţie de suprafaţa şi 
profunzimea arsurii. În cazurile severe, pot fi afectate sau pierdut o parte a unui membru, 
un membru sau mai multe membre. 
 Distrofia musculară  este o degenerare progresivă a muşchilor, determinată de 
anumiţi factori, de cele mai multe ori, ereditari. 
 Cel mai comun tip de distrofie la copil este tipul Duchenne. 
 Anomaliile de ţinută şi poziţie  pot fi: 

- ale capului şi ale coloanei vertebrale; 
- ale membrelor inferioare: luxaţie congenitală a şoldului, curba gambelor, genu 

valgum, genu varum etc.  
Ceea ce trebuie menţionat, cu privire la handicapul locomotor, este rezonanţa pe 

care o are aceasta asupra individului, întrucât el este pus în imposibilitatea de a se mişca, 
de a manevra obiecte, iar ]n unele cazuri, de a dobândi o profesie. 

b) Hadicapul senzorial  
Acesta cuprinde deficienţa vizuală şi deficienţa auditivă. 
Deficienţa vizuală  
În cadrul acesteia descriem ambliopia şi cecitatea 
Ambliopia este acea deficienţă care se manifestă prin diminuarea acuităţii vizuale 

(a vedea clar) cu sau fără leziuni organice. 
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 Ambliopia se referă la acele stări de diminuare accentuată a vederii, în special cele 
care nu sunt datorate erorilor de refracţie. 
 În raport cu scăderea acuităţii vizuale (A.V.), se distrug : 

- ambliopie uşoară (A.V. între 0,5-0,3); 
- ambliopie medie (A.V. între 0,2-0,1); 
- ambliopie accentuată (A.V. sub 0,1). 
Cecitatea (orbirea) reprezintă lipsa vederii 
Ochiul orb nu se poate percepe lumina; câmpul vizual al unei persoane cu cecitate 

nu depăşeşte 20 de grade, iar acuitatea sa vizuală nu atinge pragul minim necesar 
orientării în spaţiul (1/50). 
 Orbirea poate fi determinată de boli infecto-contagioase, traumatisme, explozii, 
accidente, radiaţii naturale, intoxicaţii medicamentoase, boli ereditare, boli care acţionează 
în perioada intrauterină. 
 Putem enumera următoarele tipuri de cecitate: 

- congenitală (din naştere); 
- survenită până la 3 ani; 
- survenită după 3 ani; 
Deficienţa auditivă reprezintă o pierdere de auz, măsurată audiometric în termeni 

de decibeli (dB): 
 Pierderea de auz se referă la deficitul de auz la urechea mai bună. 
 Astfel se întâlnesc: 

- pierderi uşoare de auz (20-40 dB); 
- pierderi moderate (40-70 dB); 
- pierderi severe (70-90 dB); 
- pierderi profunde ( peste 90 dB). 
Persoanele care se înscriu în primele trei categorii sunt considerate hipoacuzie, iar 

cele din ultima categorie sunt considerate surde. 
 Hipoacuzia este definitivă ca o scădere a acuităţii auditive. 
 În general subiecţii aud greu,au auzul tulburat, dar pot distinge suficient ca să 
înţeleagă cuvânt rostit de o persoană. Hipoacuzicii prin exerciţiu cu aparatură de 
amplificare şi labiolectură (citirea de pe buze) reuşeşte să înţeleagă vorbirea şi să-şi 
amelioreze exprimare verbală. 
 Surditatea este definitivă ca: 

- pierderea înseamnă de auz; fiind prezentă de la naştere, împiedică învăţarea 
vorbirii; 

- pierdere a auzului care intervine înainte ca limbajul şi vorbirea să fie constituite; 
- pierdere a auzului care intervine imediat după ce vorbirea şi limbajul sunt 

învăţate, astfel încât deprinderi practic se pierd. 
Putem spune că surdul este acea persoană la care capacitatea de percepţie 

auditivă nu este funcţională. 
 Pierderile totale sau parţiale de auz sunt cauzate de boli, anomalii şi leziuni la 
nivelul diverselor segmente ale analizatorului auditiv: conduct auditiv, timpan, urechea 
internă, nerv auditiv, scoarţă cerebrală. 

c) Handicapul mintal 
Pentru înţelegerea complexă a handicapului mintal este necesară luarea în 

consideraţie a următorilor factori:  
- cauzele determinate; 
- severitatea handicapului; 
- potenţialul de care dispune persoana - prin raportare la procesul educaţional; 
- măsurile recuperatorii care se cer a fi aplicate 
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Cauzele care determină handicapului mintal sunt numeroase: aberaţii 
cromozomiale, leziuni şi disfuncţii ale creierului, agenţi mecanici, chimici, glandulari, 
infecţioşi, privare severă senzorială, carenţe masive culturale etc. 
 Handicapul mintal poate fi: 

- temporar şi reversibil (întârziere în dezvoltarea mintală); 
- aparent, temporar şi reversibil, dacă depistarea şi intervenţia  recuperatorie sunt 

instituite precoce (falsa deficienţă mintală); 
- permanent şi ireversibil (deficienţă mintală autentică). 
Deficienţa mintală poate fi definitivă ca o stare de subnormalitate intelectuală, 

afectivă şi adaptativă, ireversibilă, care are la bază o structură defectuoasă (leziuni sau 
disfuncţii ale creierului sau ale sistemului endocrin). 

Deficienţă mintală autentică are următoarele sub categorii: 
- deficienţă mintală uşoară (lejeră): Q.I. între 55 şi 70; 
- deficienţă mintală medie : Q.I. între 40 şi 55; 
- deficienţă mintală severă : Q.I. între 25 şi 40; 
- deficienţă mintală profundă : Q.I. între 25 sau mai mic. 
Primele două categorii de copii sunt cuprinse în subsistemul de învăţare special şi 

în perspectiva integrării, vor fi cuprinse în învăţământul obişnuit; cea de-a treia categorie 
face obiectul şi recuperării în cadrul căminelor-şcoală, iar ultima categorie face obiectul 
îngrijirii în căminele spital (sau rămâne în familie, sub supraveghere permanentă). 
 d) Handicapul emoţional şi de adaptare 
 Aici luăm în discuţie acele tulburări care sunt suficient de severe ca să perturbe 
adaptarea copiilor la mediul social. Aceşti copii prezintă o mare instabilitate emoţională, 
reacţionând inadecvat la orice schimbare de mediu. 
 În cadrul manifestărilor comportamentale, ei merg de la timiditate accentuată, 
instabilitate, ostilitate faţă de propria persoană, până la distrugerea obiectelor şi completa 
retragere în sine. 
 Avem în vedere copii cu : hiper şi hiposensibilitate, ticuri, enurezis, tulburări de 
hrănite etc. Întrucât primele două tipuri de tulburări  sunt mai puţin cunoscute, vom trece la 
succinta lor prezentare. 
 Hipersensibilitatea  se manifestă printr-o extremă vulnerabilitate şi iritabilitate; 
persoana are sentimentul că mediul înconjurător îi este ostil. 
 Hiposensibilitatea. Persoana cu această tulburare îşi percepe propriul corp ca pe 
o barieră, de care nu se poate elibera, motiv pentru care îşi îndreaptă agresivitatea spre 
propria persoană. 

Autismul  
Reprezintă o tulburare insidioasă de dezvoltare care afectează semnificativ 

comunicarea verbală şi neverbală, relaţiile cu ceilalţi şi posibilitatea achiziţiilor şcolare. 
 Autismul infantil poate fi diagnosticat, în general, în jurul vârstei de 2-3 ani, însă 
simptomatologia specifică este prezentă de la naştere. 
 Comportamentul autismului poate fi descris astfel: 

 Repliere şi indiferenţă, chiar de la naştere; 
 Balansare aproape permanentă a capului şi a corpului; 
 Interes faţă de corpurile neînsufleţite; 
 Mutism sau echolalie  ( vorbire în ecou)Ş dacă totuşi vorbesc, limbajul lor e bizar 

( inventează combinaţii de cuvinte ); 
 Pronumele personal lipseşte din exprimare; 
 Evită privirea interlocutorului; 
 Par să nu audă sau să nu înţeleagă ce li se spune; 
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 Devin neliniştiţi, anxioşi în legătură cu anumiţi factori externi, cum ar fi 
schimbarea plasării obiectelor care erau intr-o simetrie perfectă sau a anumitor 
relaţii spaţiale, între obiectele din cameră; 

 Manifestă curiozitate şi îndemânare pentru mecanisme; 
 Au mişcări graţioase, coordonate, dar cu o aparenţă bizară; 
 Pot prezenta tulburări de somn sau de alimentaţie, uneori manifestă refuz 

alimentar total sau au predilecţie, până la obsesie, pentru anumite alimente, aşa 
cum le pot respinge pe altele; 

 Pot înregistra regresie în ceea ce priveşte menţinerea unor deprinderi de igienă 
corporală, alimentaţie sau somn; 

 Manifestă intoleranţă la stres; 
 Relaţiile lor sociale sunt insuficiente sau inexistente, dată fiind indiferenţa 

manifestată faţă de ceilalţi. 
e) Handicapul comportamental  
Constituie ansamblul aspectelor comportamentale care se abat de la normele de  

conduită general acceptate. 
 Inadaptarea socială. Când modul de comportament al uni individ este 
nesatisfăcător, conducând la perturbări ale echilibrului social şi psihoindiviudual, ne 
referim la fenomenul de inadaptare socială. 
 Copiii inadaptaţi social sunt cei care încalcă normele şi valorile sociale. Ei adoptă 
prin învăţare un set de reguli ale grupului din care fac parte ( camarazii din imediata lor 
apropiere). Aceştia sunt în mod constant certaţi cu legea, cu autorităţile, întrucât ignoră 
normele promovate şi acceptate de societate. 
 Delicvenţa  derivă în esenţă dintr-o învăţare socială a unor negative de 
comportament, din frustrare şi ostilitate. Mulţi copii delicvenţi sunt victime ale unor situaţii 
sociale nefericite. 
 Delicvenţa juvenilă reprezintă ansamblul abaterilor şi încălcărilor normelor 
sociale,săvârşite de minori până la 18 ani şi care sunt sancţionate juridic. 
 Cercetările au pus în evidenţă faptul că între comportamentul delincvent şi unele 
trăsături psihologice ale persoanei există o legătură directă. Astfel la delicvenţi se 
întâlnesc caracteristici ca:  

 Agresivitate; 
 Indiferenţă afectivă; 
 Negativism şi opoziţie; 
 Lipsa capacităţii de a se vedea pe sine aşa cum este în realitate etc. 

Menţionăm faptul că toate aceste caracteristici au la bază deficienţe de ordin  
psihointelectual , disfuncţii cerebrale, tulburări ale afectivităţii, tulburări caracteriale, cauze 
sociale. 

f) Handicapul de limbaj 
Vorbirea este considerată deficitară atunci modalitatea de a vorbi abate atenţia 

interlocutorului de la conţinutul mesajului sau când însăşi persoana în cauză este 
conştientă de neajunsul său. În asemenea situaţii se impune luarea unor măsuri de 
remediere. 

Printre cauzele tulburărilor de vorbire putem enumera: malformaţii ale vălului 
palatin, deformări ale gurii sau ale buzelor, iregularităţi ale dinţilor, modele greşite de 
învăţare a vorbirii şocuri emoţionale, accidente vasculare cerebrale, leziuni ale creierului 
etc. 

Identificarea deficienţelor de limbaj (sau de vorbire) se realizează prin examinarea 
persoanei respective de către logoped; aceasta este urmată de stabilirea diagnosticului şi 
instituirea tratamentului adecvat. 
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Vom enumera câteva sindroame din sfera deficienţelor de limbaj: întârziere în 
apariţia şi dezvoltarea vorbirii, dizartria, bâlbâiala, afazia etc. 

Afazia de pildă are la bază leziuni cerebrale localizate; se întâlneşte aici o 
degradare globală a limbajului şi a vorbirii; uneori este afectată grav vorbirea spontană, 
alteori înţelegerea limbajului scris şi oral, fiind însoţită adesea de tulburări intelectuale (în 
raport cu timpul de afazie). 

Se consideră a handicap de limbaj situaţia în care este afectată grav relaţia sa de 
comunicare cu mediul. 

Încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap, care necesită protecţie 
specială în raport cu gradul de handicap, se atestă atât pentru adulţi, cât şi pentru copii, 
potrivit criteriilor de diagnostic clini, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de 
muncă, care stabilesc gradul de handicap – uşor, mediu, accentuat şi grav – prin certificat 
emis de Comisiile de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap (C.E.M.P.H.). 

Persoana care solicită atestarea de persoană cu handicap de către C.E.M.P.H. se 
va prezenta la acesta cu: 

- act de identitate; 
- scrisoare medicala de la medicul de familie; 
- copie dupa decizia de pensionare; 
- acte doveditoare ale veniturilor; 
- act medical doveditor al bolii eliberat de medicul specialist care recomanda; 
- incadrarea in grad de handicap;  
- orice alte acte medicale  din care rezulta istoria bolii si evolutia ei, ex: bilete de 

iesire din spital, radiografii;  
- ancheta sociala de la primaria de domiciuliu; 
Dacă persoana se prezintă la comisie pentru reevaluare, va avea pe lângă aceste 

acte şi anteriorul Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap. 
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CAPITOLUL 2. 

PROBLEMATICA ȘI REINSERȚIA SOCIALĂ A 

PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI 

2.1. Problematica inadaptării persoanelor cu handicap 
 
Din punct de vedere semantic, termenul de in-adaptare este un cuvânt compus, 

construit prin aplicarea notelor conceptuale ale adaptării. În inadaptare este deci negat 
conţinutul semantic pe care adaptarea îl afirmă; ceea ce înseamnă că determinarea 
conţinutului inadaptării nu poate fi realizată decât indirect prin medierea adaptării, pornind 
aşadar de la analiza şi descifrarea structurii semantice a adaptării. 
 La nivelul limbajului natural, când spunem adaptare, evocăm simultan cel puţin doi 
termeni: 

- entitate (structură, sistem) care se adaptează; 
- entitate (structură, sistem) faţă de care se produce adaptarea. 
Poate fi identificat şi un al treilea termen care este de fapt însăşi relaţia (conexiunea 

sau interacţiunea) dintre cei doi termeni bipolari. 
După criteriul factorului dominant, am putea diferenţia următoarele modalităţi de 

adaptare: 
1. Adaptarea prin asimilare (modalitatea cea mai dezirabilă ) - se produce când 

 pulsurile şi disponibilităţile de acţiune sunt suficient de puternice pentru a putea învinge 
rezistenţele exterioare. 
 2. Adaptarea prin acomodare - se produce atunci când, datorită dificultăţilor 
mediului, subiectul renunţă la dorinţele sau la intenţiile de afirmare iniţiale, adoptând o 
atitudine preponderent conformistă. 
 3. Adaptarea prin deplasare - se produce atunci când subiectul, neavând energia 
necesară (sau neindentificând mijloacele potrivite) pentru a înfrânge ostilitatea mediului 
sau pentru a-şi impune o reprimare reală a tendinţelor naturale, caută să deturneze calea 
normală de satisfacere spre direcţii mai facile, mai lipse de obstacole. 
 Trebuie să ne obişnuim cu ideea că adaptarea, împreună cu corolarul ei 
negativ,inadaptarea, nu se pot institui ca procese cu semnificaţii conceptuale „ în sine”, 
univoce şi stabile, invariabile şi necondiţionate. Avem de-a face cu concepte relative, cu 
semnificaţii mobile şi care se cer a fi interpretate evolutiv şi contextual. 
 O inadaptare determinată (spre exemplu) îşi va prelua caracteristicile de conţinut 
atât din sfera particularităţilor celui ce urmează să se adapteze (vârsta copilului, nivelul de 
dezvoltare, nivelul de aspiraţii, etc.), cât şi din sfera particularităţilor ambianţei existenţiale 
( a mediului în care este „amplasat” sau în care urmează a se integra funcţional entitatea 
de adaptat).Avem deci două procese evolutive cu identităţi fluctuante puse în 
corespondenţe condiţionate. 
 După părerea unor reprezentanţi ai psihanalizei, chiar în clipa naşterii, când fiinţa 
umană este „aruncată în lume”, primul ţipăt al copilului nu poate fi interpretat decât ca un 
simptom al inadaptării şi ca un prim protest în faţa lumii pe care o simte ca dezagreabilă. 
Ne naştem deci ca fiinţe inadaptate şi este clar că dacă individualitatea infantilă fragilă nu 
ar primi sprijin din partea adultului, ea nu ar putea supravieţui. Şi totuşi copilul nu plânge 
tot timpul. Înseamnă că inadaptarea este oarecum parţială, tranzitorie şi ciclică. În mod 
real, procesul evoluţiei (sau involuţiei) nu ne relevă decât o alternanţă între inadaptare şi 
adaptare ( deşi simptomele inadaptării nu apar decât în ipostazele actuale ale factorilor 
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perturbatorii). Aproape întreaga noastră existenţă se derulează ca o luptă perpetuă cu 
fenomenele şi procesele inadaptării. Când inadaptabilitatea depăşeşte limitele fireşti ale 
unor perturbări de echilibre efemere, noi nu o resimţim subiectiv ca o stare de inconfort 
sau angoasa. Când însă fenomenele de inadaptare ating nivelul de actualizare sau 
cronicizare, subiectivitatea noastră devine tensionată, precaută, stresantă, iar 
inadaptabilitatea o resimţim ca atare, ca neconcordanţă dintre eul nostru şi lumea care ne 
înconjoară. 
 Fenomenele şi procesele de inadaptare se extind şi se complexifică pe măsură ce 
intervin componentele sociale, etice, culturale, estetice ale mediului existenţial; astfel 
mediul se transformă într-o sursă permanentă de inadaptaţi. 
 Vom considera ca inadaptaţi doar indivizii cu abateri semnificative, relativ majore şi 
stabile de la coordonata evoluţiei umane. Analitic vom considera ca inadaptaţi subiecţii 
care: 

1. Fiind afectaţi de anomalii, deficienţe, incapacităţi sau defecte de caracter se află 
în conflict prelungit cu cerinţele, imperativele şi „ presiunile” realităţii 
înconjurătoare. 

2. Având inteligenţă, caracteristici şi capacităţi normale, suferă de pe urma unui 
mediu neadecvat nevoilor lor corporale, afective, intelectuale sau spirituale. 

3. Având deficienţe constitutive sau dobândite, trăiesc totodată şi într-un mediu 
precar, neadecvat corectării sau ameliorării disfuncţionalităţilor de care sunt 
afectaţi. 

În prima situaţie, inadaptarea ţine de individ; în cea de a doua ea este provocată de 
mediu; iar în cea de a treia situaţie, inadaptarea este imputabilă atât individul cât şi 
mediului.  

În condiţiile determinate, un individ poate să-şi depăşească situaţia de inadaptat. 
Dacă  un copil inadaptat a fost plasat într-un context educaţional de excepţie (într-o şcoală 
ajutătoare, de exemplu), nu trebuie să considerăm acest plasament ca definitiv. În ipoteza 
unor procese recuperatorii consistente şi semnificative, copilul poate fi readus în sistem 
educaţional normal. 

Pornind de la premisa că inadaptarea umană este fenomenul bio-psiho-social 
multifuncţional şi cu numeroase manifestări asociate ( formele mixte fiind cele mai 
frecvente). Robert Lafon este de părere că sistematizarea inadaptării nu se poate să 
pornească de la prezenţa sau absenţa exclusivă  a unui factor izolat, ci de la o pondere 
sau o prevalenţă. 

În raport de implicarea determinată a factorilor biologici, psihologici sau sociali, 
sfera inadaptărilor posibile ar putea fi divizată astfel: 

I. Inadaptări preponderent biologice sau somatice; 
II. Inadaptări preponderent psihologice; 
III. Inadaptări preponderent sociale. 
Prin aplicarea criteriului factorului dominant, aceste trei mari categorii de inadaptări 

pot fi la rândul lor divizate, obţinându-se forme şi ipostaze particulare. Clasificările acestor 
forme particulare sunt implicate în clasificările incapacităţilor şi handicapurilor. 

2.2. Recuperarea persoanelor cu handicap 
 
 În zilele noastre medicina şi educaţia restituie vieţii şi activităţii sociale un număr 
imens de persoane cu handicap. 
 Acţiunea complexă de recuperare urmăreşte restabilirea fizică, psihică şi socială a 
tuturor tipurilor de handicap prin mijloace medicale ( chirurgicale, terapie medicamentoasă 
etc.), reeducativ – funcţionale, ergoterapie (terapie prin muncă), psihoterapie, dezvoltarea 
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activităţii de învăţare, dezvoltarea personalităţii, formarea profesională şi integrarea 
socială. 
 Această activitate care se desfăşoară în instituţiile medcale, educative, balneo-
climaterice, şcoli speciale de cultură generală, şcoli profesionale, ateliere protejate etc, 
este efectuată de o multitudine de specialişti: medici, profesori, psihologi, educatori 
specializaţi, asistenţi sociali etc. 
 Organismul uman dispune de imense posibilităţi energo-funcţionale pe care le 
poate mobiliza în lupta cu consecinţele diferitelor tipuri de handicap, pentru a se echilibra 
şi a se adapta compensator la cerinţele în continuă schimbare a mediului, ale activităţii şi 
producţiei. În condiţiile tulburării sau distrugerii unor componente, compensaţia se 
defineşte prin capacitatea organismului de a se structura funcţional. Fenomenul de 
adaptare compensatorie este prezent la toate tipurile de handicapuri, având specialitatea 
şi limitele sale. De exemplu elevul T.F. cu ambele mâini amputate, îşi elaborează  
transferul funcţiilor mâinii drepte la picior, reuşind să şi deseneze cu deosebită acurateţe. 
Alt caz se referă la subiectul O.G. imbecil, care realizează calcule în matematică, 
depăşind specialişti din acest domeniu prin unele din performanţele sale. 
 Fenomenul compensaţiei a format obiectul cercetărilor a  unor diferiţi fiziologi, 
medici şi psihologi ca : P.Janet, I.P.Pavlov, S.Freud, A.Adler şi alţii. 
 Analiza mecanismelor compensării trebuie să plece de la clarificarea celor trei 
noţiuni care în practică sunt insuficient diferenţiate şi uneori se confruntă: recuperarea 
biologică- medicală, compensarea şi recuperarea socială . 
 Pentru recuperarea biologică se foloseşte un sistem de intervenţii medico-
chirurgicale,de terapie complexă, de educaţie fizică medicală şi protezare. În procesul 
compensării trebuie să primeze activitatea, mişcarea organului sau organismului, un 
activism integral care este condiţia esenţială restructurării fizice, psihice şi morale. 
 Deşi recuperarea biologică poate produce în timp procesul compensator, în unele 
cazuri ele se pot desfăşura concomitent, în raport cu natura handicapului şi cu unii factori 
implicaţi. 
 Recuperarea relativă a unui braţ amputat, de exemplu, poate să se realizeze printr-
o pensă sau o proteză, dar compensarea funcţiei braţului pierdut este un proces de 
exerciţiu, de învăţare, de elaborare a unei  noi scheme funcţionale în biomecanica 
organismului, un proces de durată, de readaptare şi echilibru în condiţiile noi. Evoluţia 
acestui proces, caracterizat prin flux şi reflux se termină în general printr-un proces 
adaptativ de nivele diferite, prin ceea ce se numeşte recuperare socială. 
 Recuperarea socială implică drept scop final integrarea în viaţa socială prin 
practicarea unei profesiuni şi echilibrarea morală a personalităţii. Ea presupune realizarea 
recuperării biologice, precum şi compensarea funcţională şi morală a persoanei cu 
handicap. 
 Dacă în recuperarea biologică - medicală un rol predominant îl au metodele 
medicale-chirurgicale, în compensare şi în recuperarea socială, rolul predominant revine 
procesului învăţării, deci pedagogului, psihologului şi tehnicianului (pentru protezarea 
tehnică şi electronică). 
 Mecanismele prin care se realizează recuperarea biologică, compensarea şi 
recuperarea socială sunt definitive, având specialitatea lor. Există cazuri în care pierderea 
unui organ pereche sau numai a funcţiei sale ( unul din ochi, un braţ, un picior sau o 
mână) este suplinită de organul rămas  normal, sau este transferată de la membrele 
superioare la membrele inferioare( în amputarea ambelor mâini). 
 Cercetările arată că la orbii cu deficienţă survenită, zona vederii nu reprezintă o 
pată oarbă, ci aici se propagă aceleaşi unde cerebrale ca la omul cu vedere normală. La 
orbii surveniţi, datorită elaborării şi menţinerii stereotipurilor dinamici vizuale din perioada 
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anterioară orbirii, se păstrează o serie de deprinderi vizuale care se manifestă şi în 
activităţile lor de după orbire, când lucrează în producţie, de exemplu aceşti nevăzători „ 
urmăresc” cu privirea operaţiile de muncă, ca şi cum ar vedea. Când citesc „urmăresc” cu 
privirea rândurile din carte. Ei execută mai corect un desen cu ochii deschişi decât dacă îi 
ţin închişi. Orbii surveniţi apreciază cu mult mai uşor distanţele (m, km) decât orbii 
congenitali. Astfel de acţiuni compensatorii în conduita nevăzătorilor care păstrează 
reprezentări vizuale nu se întâlnesc în general la nevăzătorii congenitali sau în orbirea 
survenită până la vârsta de 2-3 ani. La orbii congenitali, lipsa totală a reprezentărilor 
vizuale face ca încă de la naştere să se elaboreze structura unei scheme funcţionale şi nu 
restructurarea schemei. Astfel compensarea se realizează printr-un proces de relativă  
echivalenţă în funcţie de conţinutul şi forma reflectorie a analizatorilor rămaşi normali, 
precum şi de o serie de factori care definesc persoana în ansamblu. La orbi particularităţile 
elaborării fenomenului compensator pot fi foarte bine surprinse în acea formă particulară a 
procesului de cunoaştere care este orientarea în spaţiu. 
 Un loc deosebit de important în compensarea fenomenului de orbire îl ocupă 
cuvântul, prin care calitatea sa de a suplini prin noţiuni integratoare datele senzoriale ale 
lumii obiective: obiectele şi fenomenele în relaţiile de cunoaştere, în procesul muncii şi în 
educaţie, cuvântul persoanei cu handicap, normal sugerează, compară şi face analogii, 
descrie, dă indicaţii, aprobă şi dezaprobă, orientând cunoaşterea omului lipsit de vedere. 
În acest mod, cuvântul permite suplinirea prin imagini verbale şi noţiuni a acelor aspecte 
senzoriale inaccesibile omului lipsit de vedere. 
 În surditatea timpurie,care atrage după sine şi pierderea vorbirii, un rol compensator 
important îl deţine analizatorul vizual, prin recepţia optică sau prin interacţiunea văz-
mişcare în variantele ei aspecte – labio-lectură (comunicarea prin citirea pronunţiei pe 
buzele interlocutorului) sau prin dactilare (comunicare prin semne). 
 Un rol important în procesul compensator în handicapul de auz îl deţine aparatura 
electronică, dintre care cel mai important este biosciloscopul catolic. Folosirea acestuia 
atât ca mijloc compensator, cât şi ca metodă de educare a vorbirii este tot atât de utilă în 
logopedie, cât şi în laringectomie. 
 În handicapul mintal abordarea problemei compensaţiei reprezintă o foarte mare 
dificultate, iar tratarea ei impune o deosebită prudenţă. Dat fiind faptul că în oligofrenie atât 
scoarţa cerebrală, cât şi subscoarţa reprezintă tulburări grave în zone şi la niveluri diferite, 
modalităţi de suplinire a funcţiilor lezate, precum şi capacitatea de restructurare a schemei 
funcţionale în astfel de condiţii devin imposibile fără un potenţial energetic care să poată 
compensa funcţia zonelor lezate. Identificarea unui astfel de proces este dificil de realizat 
prin metode clinice sau psihologice. 
 În oligofrenie, în formele de debilitate mintală şi în formele mai uşoare de 
imbecilitate, oricare ar fi bazele pe care este abordată interpretarea fenomenului 
compensator (biochimic, fiziologioc etc.), trebuie menţionat rolul terapiei complexe, 
îndeosebi al terapiei pedagogice şi al terapiei prin muncă fizică (ergoterapie). 

2.3. Recuperarea biologică şi medicală a persoanelor cu handicap 
 
 Pentru ca un copil cu handicap fizic să poată fi redat unei vieţi potrivite posibilităţilor 
sale şi utilă societăţii, se cer epuizate toate mijloacele medicale disponibile pentru a realiza 
recuperarea sa funcţională. 
 Recuperarea medicală a persoanelor cu handicap fizic se face cu ajutorul 
mijloacelor fizice, a ceea ce în general se numeşte fizioterapie sau cum o mai denumesc 
francezii, medicină fizică. 
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 În aplicarea mijloacelor medicale de recuperare trebuie ţinut seama de obiectivele 
care se urmăresc. În aprecierea posibilităţilor medicale de readaptare se iau în 
considerare: 

 Tipul de leziune; 
 Interesarea sau nu a sistemului nervos; 
 Constituţia individului; 
 Precocitatea tratamentului. 

Mijloacele chimice – arsenalul medicamentos – sunt adjuvante folosite fie pentru 
învingerea durerii sau a spasmului, fie pentru a favoriza creşterea somatică, dezvoltarea 
nervoasă superioară; ele sunt preţioase pentru tratamentul de recuperare. 
 Reeducarea neuromotorie se bazează pe utilizarea factorilor fizici – naturali sau 
artificiali -  care pot contribui la redobândirea deprinderilor motorii. 
 Metodele terapeutice cele mai frecvent utilizate în recuperarea persoanelor cu 
handicap fizic sunt:  

a) kineterapia – este un mijlocul acela mai important pentru a readapta  o persoană  
handicapată fizic termenul include toate formele de tratament prin mişcare. 

b) gimnastica medicală – foloseşte mişcarea, exerciţiile fizice, în revenirea şi 
tratarea  

unor boli; există atât gimnastică activă, cât şi gimnastică pasivă; 
c) mecanoterapia -  este aceea formă de gimnastică medicală care se face cu 

ajutorul aparatelor fixe; 
d) masajul  - este unul din mijloacele terapeutice cele mai vechi, definit ca 

„ansamblu de acţiuni sistematice, manuale sau mecanice, exercitate asupra 
părţilor moi ale corpului, capabile să producă efecte fiziologice şi terapeutice 
utile organismului”; 

e) ergoterapia – este acea formă de tratament kinetic ce foloseşte pentru 
readaptare muncii, diverse activităţi practice sau recreative; ea are drept scop: 
recuperarea unei funcţii pierdute, adaptarea persoanei cu handicap cu deficienţa 
sa şi adaptarea uneltelor sau maşiniştilor la posibilităţile funcţionale ale 
persoanei cu handicap. 

f) kinetohidroterapia – gimnastica în apa; 
g) climatoterapia – recurge la factorii climatici în scop terapeutic sau al creşterii 

potenţialului biologic; 
h) helioterapia – foloseşte razele ultraviolete şi pe cele infraroşii din lumina solară; 
i) balneoterapia – cuprinde folosirea băilor în ape de o anumită calitate şi băutul 

sau inhalarea apelor din izvoarele naturale cu concentrării de săruri minerale. 
 Atunci când au fost epuizate posibilităţile mijloacelor fizice şi medicamentoase, mai 
rămân cazuri care beneficiază de aportul protezării şi al chirurgiei ortopedice. 
  

Protezarea  
 Protezarea aparţine ortopediei, reprezintă un factor de o deosebită importanţă în 
recuperarea funcţională. Trebuie să subliniem că în anumite cazuri recuperarea nu se 
poate lipsi de confecţionarea unor aparate ortopedice. 
 Termenul general acceptat de protezare nu se referă numai la „înlocuirea unui 
organ sau a unui segment de membru” cu o piesă artificială, care eventual poate fi 
capabilă să înlocuiască şi funcţiunea (proteză pentru membrul inferior sau proteza 
dentară), spre deosebire de proteza oculară sau proteza de paradă pentru mână. 
Includem aici grupa mare de aparate ortopedice. 
 Aparatele ortopedice  sunt deosebit de numeroase şi felurite în ceea ce priveşte 
forma, materialele din care sunt construite (metal, piele, materiale plastice, carton, pânză), 
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dispozitivele mecanice pe care le valorifică şi ceea ce priveşte scopul funcţional şi 
terapeutic pe care îl urmăresc. Din acest ultim punct de vedere se poate face o împărţire a 
lor în: 

a) Aparatele ortopedice de imobilizare, care impun repausul articular, de obicei 
într-o anumită poziţie funcţională; 

b) Aparatele ortopedice care se opun unei contractări; 
c) Aparatele ortopedice de corectare a unor diformităţi; 
d) Aparatele ortopedice de înlocuire a unei funcţii pierdute; 
e) Încălţămintea ortopedică nu are numai rol de a suplini o diformitate sau o 

deficienţă funcţională, dar şi pe acela de a corecta activ. 
Se atrage atenţia asupra câtorva reguli, deosebit de importante pentru copilul care  

poartă o proteză, un aparat ortopedic sau un corset: 
 Copilul trebuie sa poarte aparatura în continuu, conform prescripţiei medicale. El 

trebuie să se obişnuiască  atât de bine cu aceasta, încât să facă parte organică 
din el; 

 Nu există nici un motiv pentru ca această aparatură să nu fie purtată şi la 
şcoală, dacă este cazul; 

 Trebuie supravegheat modul în care foloseşte proteza, aparatul, corsetul; 
 Trebuie supravegheate zilnic tegumentele copilului pentru a sesiza rosături, 

zgârieturi, bătături datorate aparatului; 
 Portul unei proteze, al uni aparat sau corset necesită control medical de cel 

puţin trei ori pe an; 
 Trebuie cerute lămuriri amănunţite la tehnicianul care a confecţionat aparatul 

despre felul cum se întreţine el; 
 Dacă apar defecţiuni tehnice trebuie consultat un tehnician specializat. 
Bastoanele, cârjele canadiene, cârjele auxiliare, fotoliul rulant pentru invalizi 

constituie tot mijloace protetice. 
 Chirurgia ortopedică  
 Chirurgia ortopedică este, prin definiţia sa 2 reparatoare şi creatoare”, deci 
recuperatorie. 
 Chirurgia ortopedică este: 

a) recuperatorie atunci când reface morfologia defectă congenital sau câştigat; 
b) corectoare atunci când se străduieşte să îndrepte o diformitate; 
c) funcţională atunci când – uneori prin artificii – se caută obţinerea îmbunătăţirii 

unei funcţii pierdute; 
d) creatoare  atunci când reconstruieşte organe sau segmente absente morfologic 

şi fiuncţional. 
Medicul care se ocupă de recuperare trebuie să cunoască temeinic posibilităţile şi  

modalităţile chirurgiei ortopedice. Chirurgia ortopedică este o etapă majoră a procesului se 
recuperare. 

2.4. Recuperarea socială a persoanelor cu handicap mintal 
  

Problema recuperării sociale a persoanelor cu handicap mintal se află în atenţia 
specialiştilor din diverse domenii. 

În ţara noastră recuperarea complexă şi mai ales integrarea în activitatea 
productivă a handicapaţilor mintali constituie o problemă de mare importanţă socială. 

Dezvoltarea reţelei de instituţii speciale, până la nivelul cuprinderii tuturor 
persoanelor cu handicap mintal în învăţământul ajutător, este o problemă strâns legată de 
realizarea principiului obligativităţi învăţământului pentru toţi copii de vârstă şcolară. 
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Dar odată cu dezvoltarea reţelei de instituţii speciale pentru persoane cu handicap 
mintal, este necesară şi diversificarea ei, precum sunt necesare anumite măsuri menite să 
asigure perfecţionarea continuă, modernizarea învăţământului ajutător. 
 1. Găsirea soluţiilor  de coborâre a vârstei la care începe acţiunea sistematică de 
recuperare a handicapului mintal, folosind intens etapa preşcolară (complet neglijată în 
prezent), etapa în care organismul copilului şi mai ales sistemul său nervos central, se 
caracterizează printr-o mare plasticitate şi deci printr-o mai bună receptivitate la influenţele 
mediului  înconjurător, inclusiv la influenţele educativ – terapeutice. 
 2. Perfecţionarea metodologiei diagnosticului diferenţial şi al selecţiei timpului, în  
vederea îndrumării corecte şi la timpul oportun a copiilor cu handicap mintal spre instituţii 
adecvate de educaţie şi recuperare; elaborarea  metodicii selecţiei interne (şcolare) a 
elevilor debili mintali în raport cu gardul şi structura handicapului, în vederea omogenizării 
colectivelor de elevi din şcolile ajutătoare. 
 3. O mai bună adaptare a conţinutului învăţământului ajutor la nivelul de înţelegere 
a debilului mintal, prin eliminarea din programele speciale de învăţământ şi din manualele 
şcolare , a teoretizărilor excesive şi a cunoştinţelor cu caracter pur informativ, care nu îşi 
găsesc o aplicare practică nemijlocită în viaţa socială cotidiană si mai ales in activitatea 
productivă. 
 4. Îmbunătăţirea sistemului actual de profesionalizare a handicapului mintal, 
căutând noi sectoare de pregătire pentru muncă, inclusiv în domeniul agriculturii, al 
activităţilor gospodăreşti şi de deservire publică. 
 5. În ceea ce priveşte modul de  organizare şi desfăşurare al activităţilor didactice în 
instituţiile speciale pentru persoanele cu handicap mintal, considerăm că este necesară o 
mai bună adaptare de fond a acestor activităţi la specificul dezvoltării psihice a acestor 
persoane, deoarece în prezent şcoala ajutătoare constituie în mare măsură o copie a 
sistemului de învăţământ din primele clase ale şcolii de masă, căruia i s-au adus o serie 
de adaptări de structură şi de organizare: număr mai mic de elevi într-o clasă, eşalonarea 
predării aceluiaşi material pe o durată mai lungă de timp, prelungirea pauzelor între 
activităţi, introducerea orelor speciale de corectare a tulburărilor de vorbire şi a defectelor 
fizice etc. 

2.5. Readaptarea socială şi integrarea persoanelor cu handicap 
  

2.5.1. Educaţia în familie 
  

Recuperarea persoanelor cu handicap constituie „un miracol de fiecare zi”. 
Recuperarea reprezintă etapa finală sau mai degrabă rezultatul unui proces mult mai 
complicat – deşi uneori ni se pare simplu – şi anume a acelui de educaţie.  

În ştiinţa contemporană pentru educaţie constituie una dintre cele mai complexe 
problematici ale lumii şi de la care se aşteaptă extrem de mult, aceasta nu este 
considerată numai o simplă disciplină ştiinţifică, ci o sinteză pluri şi multidisciplinară, la 
care concură mai toate ştiinţele despre om şi societate.  

Dezvoltarea personalităţii umane – care constituie obiectivul fundamental al 
educaţiei - este poate cea mai dificilă lucrare a individului şi societăţii, fiind în acelaşi timp 
şi nimbată de nobleţe şi bucurie.  

Educaţia ca proces complex de modelare prin metode variate, a dezvoltării 
personalităţii umane nu se rezumă în nici un caz la „conversaţia” pe care părinţii o poartă 
pe tema modului de comportament al copilului sau pe „sfaturile” pedepsele, etc. oferite 
acestuia. Prin condiţie a unei educaţii, considerată ca acţiune fundamentată ştiinţific, este 
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cunoaşterea  modelului normal  de creştere şi dezvoltare a copilului, la care trebuie 
raportat – la intervale regulate – nivelul atins în dezvoltarea sa de propriul copil.  

Acest fapt are câteva consecinţe educaţionale fundamentale: 
a. se identifică din timp orice modificare a procesului de creştere şi dezvoltare; 
b. se intervine la timp pentru corectarea acestei perturbări; 
c. se anticipează modul de dezvoltare a personalităţii în funcţie de modelul normal. 

 Primul punct înlătură decalajul pe care-l creează amânarea (lasă că o să 
vorbească, o să meargă etc.). Determină părintele să consulte medicul de specialitate 
(neurologul, psihologul, neuropsihiatrul) şi să instituie la timp o terapie medicamentoasă, 
dar şi educaţionala. În felul acesta părintele nu mai este singur, ci se formează o echipă  
care stabileşte un plan de acţiune terapeutică şi educativă.  

Atât  medicina, cât şi alte discipline ca biologia, morala, etc., sunt incluse in actul 
educaţional şi devin pârghiile de bază ale acestuia. Această formulă constituie a doua 
condiţie a educaţiei în societatea noastră, procesul ca atare integrându-se în orizontul 
ştiinţific contemporan.  

A treia este comprehensiunea, care constă în efortul conştient şi afectiv de a 
înţelege copilul cu handicap în intimitatea proceselor sale psiho-afective, în modificările, 
tensiunile, „dramele” sale interioare de a veni în ajutorul său. Educaţia copilului cu 
handicap presupune determinarea, prin modul de organizare a condiţiilor de viaţă, a 
relaţiilor din cadrul familiei şi din afară, prin organizarea jocului, a activităţii, a unui 
mecanism complex de compensare, de reechilibrare globală a personalităţii.  

Începând cu actele simple – hrana, de exemplu – este nevoie de grijă, atenţie şi 
afecţiune, special acordate copilului cu handicap, pentru ca acesta să poată executa – la 
nivelul posibilităţilor sale – cât mai multe situaţii şi acest specifice copilului normal. Pentru 
acest lucru el are nevoie de un ajutor în învăţarea şi desfăşurarea activităţilor, mult mai 
îndelung şi mai răbdător decât cel acordat copilului normal.  

În procesul de dezvoltare a personalităţii copilului cu handicap, autonomia 
personală  constituie unul dintre cele mai importante obiective educaţionale. Această 
autonomie se învaţă dintr-un început, învăţându-l pe copil să execute comportamentele 
necesare adaptării la condiţiile existente. Tot aşa după cum de-o importanţă majoră sunt 
relativ afective – morale  ale acestuia. Modelarea comportamentului social – morale – 
special pentru copilul handicapat – este , în primul rând, rodul stilului de relaţii existente în 
mediul familial. 
 Una din problemele cheie ale educaţiei copilului handicapat este educaţia pentru 
bucuria de-a exista. Probabil – sau sigur – părinţii care au copii cu handicap vor fi 
contrariaţi de această afirmaţie . tocmai pentru că ştim bine cât de profundă este suferinţa 
acestora, îi facem atenţi că efortul cel mai nobil este acela de a găsi resursele necesare 
de transformare a ei în bucuria de a ajuta un copil bolnav să înveţe să se bucure de viaţă.  

O altă dimensiune a actului educaţional este reeducarea permanentă a noastră 
pentru a corespunde necesităţilor supreme ale modelării personalităţii copilului. Desigur nu 
putem urmări în întregime un proces atât de complex ca cel al educaţiei copilului cu 
handicap. Cel mai important fapt însă este convingerea că printr-o bună organizare a 
procesului educaţional, capacitatea de a rectifica urmările accidentului intervenit în 
existenţa copilului este practic fără limite. Numai cei care nu îşi dau seama de acest 
adevăr se resemnează. Şi fireşte câştigă cei care ştiu să lupte cu o profundă convingere în 
forţele umane. 
 Lucrarea aceasta - pe lângă scopurile ei de informare - îşi mai rezervă, cu 
moderaţie, o misiune. Toţi copiii cu handicap se dezvoltă şi trăiesc în cadrul societăţii. Ei 
vin în contact pe stradă, în instituţii, la plimbare, în viaţa de toate zilele cu persoane care 
nu au în familie asemenea cazuri. Dar noi toţi avem în conştiinţa şi sentimentele noastre 
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conţinutul de o bogăţie infinită a umanismului. Respect pentru demnitatea umană este una 
dintre acela mai înalte distincţii ale omului. Din acest izvor miraculos se revarsă căldura 
înţelegerii, a compasiunii, a dragostei. Atitudinea noastră se cere să le conţină în mai mare 
măsură în relaţiile cu persoanele cu handicap pentru ca şi ei să se simtă bine, în siguranţă 
şi ocrotiţi în lumea pe care o dorim să fie mai bună şi mai dreaptă. 
 Readaptarea socială a copilului handicapat fizic trebuie să fie rezultanta cooperării 
dintre familie, şcoală şi societate, în concordanţă cu programul complex de readaptare. 
 Părinţii trebuie informaţii exact despre afecţiunea copilului şi despre perspective, în 
condiţiile unui tratament corect condus. 
 Puşi în faţa realităţii, părinţii vor şti să accepte o existenţă normală pentru ei şi să 
solicite asistenţa posibilă pentru copil. 
 Evoluţia unui copil infirm, parţial sau integral readaptabil este în funcţie de cadrul 
familia în care el va creşte . Armonia soţilor, modul lor de a se înţelege şi a ajuta pe 
micuţul handicapat sunt deosebit de importante şi de un imens ajutor. Acest copil are 
nevoie de preocupări speciale şi acestea nu pot fi îndeplinite dacă nu există un ajutor 
reciproc conştient. 
 Adesea întreaga atmosferă familială se schimbă odată cu apariţia unui alt copil 
normal. Acest eveniment face în primul rând să se şteargă sentimentul de vinovăţie care 
planează asupra amândurora. 
 Existenţa unor copii normali în familie este deosebit de favorabilă evoluţiei copilului 
cu  handicap. În primul rând fiindcă, aşa cum spuneam, eliberează starea psihică a 
părinţilor şi îi face să nu-şi concentreze  - în mod nefolositor – întreaga atenţie asupra 
copilului infirm.  

În  al doilea rând, pentru că aceasta găseşte în fratele, fraţii sau surorile lui, la 
început, un model pe care se străduieşte să-l imite şi apoi să-l ajungă, iar apoi un ajutor 
moral şi fizic. El va beneficia de anturajul de prieteni ai acelor copii, anturajul pe care el nu 
şi-l poate crea. Va fi poate ajutat de aceştia la învăţătură, iar pentru cazurile grave , va 
putea să supravieţuiască datorită grijii lor. 
 Important este ca treptat, pe măsură ce conştiinţa lor se dezvoltă, fraţii şi surorile 
unui astfel de copil să înveţe să înţeleagă natura infirmităţii fratelui sau surorii lor, să o 
accepte şi să nu aibă faţă  de ea curiozitatea pe care o au în general oamenii care trăiesc 
în afara acestor probleme. Într-un cuvânt, să înveţe să se comporte normal faţă de acesta. 
 Cum poate fi ajutat copilul cu handicap fizic? Greşeala cea mai mare pe care o fac 
părinţii acestor copii este protejarea lor excesivă, ajutorul de care ei cred că au în 
permanenţă nevoie. Este adevărat că unii dintre aceşti copii, cei cu infirmităţi motorii 
cerebrale grave, se nasc cu mari dificultăţi fiziologice, care necesită o grijă permanentă 
până la o vârstă mare. 
 Pentru procesul de readaptare, această protecţie excesivă este dezastruoasă. Cum 
să facem gimnastică cu un copil când de îndată ce îl întoarcem pe burtă - chiar pentru al 
examina - mama sare să-l mângâie şi se sperie mai rău decât un copil? Copilul 
înregistrează imediat această spaimă şi începe să se zbată, refuzând orice atingere 
străină. 

 Prima necesitate şi cea mai importantă este aceea a tratamentului şi cel mai preţios  
rămâne cel kinetic. Acesta nu poate fi făcut însă permanent  în instituţii specializate, 
internat sau ambulatoriu. Este necesar ca mama, întreaga familie să înveţe la o anumită 
perioadă ce are de făcut şi să continue acasă acest tratament. Oricât de obositor ar fi, 
trebuie găsit timpul ca 15-30 de minute să se execute programul de gimnastică, dacă este 
posibil, de două ori pe zi. 
 Părinţii trebuie să se joace cu copilul! Jocul este o necesitate, o manifestare 
afectivă, dar şi un excelent mijloc de educaţie. 
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 Când copilul este mic, jocul să cuprindă neapărat modalitatea exprimării unor 
situaţii noi şi diferite, a unor poziţii speciale, pe care el nu le poate lua singur, a învingerii 
sentimentului de frică pe care neputinţa sa i-l creează. 

Jocurile copilului trebuie să fie simple, să-i stimuleze imaginaţia şi gândirea, dar în 
acelaşi timp să fie un exerciţiu de manualitate pentru el: cuburi, mozaicuri, loto-uri cu figuri, 
construcţii din lemn sau mecanisme, plastilină, traforaj, colorarea unor imagini şi 
decuparea lor cu foarfecele. 

Jocurile fac parte integrantă din educaţie. Prin ele copilul ia cunoştinţă acela mai 
bine de lumea înconjurătoare: învaţă diferite senzaţii, îşi dezvoltă aptitudinile fizice şi 
intelectuale, descoperă prieteni şi reguli de comportament în colectivitate. Ele sunt forma 
cea mai apropiată de adaptare socială. 

Educaţia artistică este de mare utilitate. Un copil handicapat poate nu va dansa, nu 
se va mişca liber, nu va simţi satisfacţia muncii, dar va putea să se bucure de trăirea 
intensă a muzicii, a poeziei, a picturii. Este o compensare care dă sens vieţii, un simt de 
valoare şi superioritate. 

Pentru aceşti copii există o problemă a contactului social. În condiţiile în care un 
fapt material te deosebeşte de ceilalţi, contactul cu ei se dovedeşte handicapat de un 
sistem de  
jenă şi inferioritate , de teamă de a nu fi acceptat şi adesea însăşi de respingere. 
 Indiferent de gradul de afectare a copilului infirm, este bine ca primul contact cu alţi 
copii să-l aibă înainte cu teri ani, adică înaintarea vârstei la care se dezvoltă această 
conştiinţă de sine care-l face să întrebe:”eu de ce nu sunt la fel cu ceilalţi”. La această 
vârstă învaţă uşor să stabilească relaţii. Acum se vor stabili prieteniile de mai târziu. 
 Educaţia trebuie completată cu o corectă şi prietenoasă informare asupra vieţii 
sexuale, atunci când handicapul ajunge la vârsta corespunzătoare. 
 
 2.5.2. Educaţia în şcoală 
 

Dat fiind caracterul indispensabil al contactelor dintre şcoală şi familia copilului, 
trebuie încurajate interesul şi participarea familiei la activităţile şcolii sau ale instituţiei 
medico-padagogice. 
 Toţi copiii cu handicap, indiferent de natura incapacităţii, au dreptul la o educaţie 
adecvată, într-un mediu adecvat, conform nevoilor şi dorinţelor familiilor.Este de dori ca 
toate persoanele cu handicap să poată obţine facilităţi în vederea continuării  educaţiei. 
 Pentru a permite unui număr cât mai mare posibil de copii cu handicap să 
frecventeze şcoala obişnuită, vor trebui asigurate: 

 disponibilitatea serviciilor medico-terapeutice şi psihologice; 
 efectiv adaptat al claselor în care învăţământul trebuie asistat, dacă este cazul, 

de alte persoane cu calificare pertinentă; 
 localuri şi echipamente adaptate copiilor cu handicap şi luarea de măsuri pentru 

accesibilitatea mai bună şi transporturi mai bune; 
 metode şi materiale didactice, curriculum şi proceduri de evaluare adaptate; 
 sfaturi, programe şi concepte ce au în vedere incapacitatea. 
Obiectivele vizuale şi mijloacele folosite pentru a asigura educarea copiilor cu 

handicap trebuie înscrise într-un proiect individual ( pedagogic, educativ şi terapeutic), 
adaptat nevoilor, posibilităţilor şi dorinţelor fiecărui copil în parte. Familia copilului trebuie 
să se asocieze, cât mai mult posibil, într-un mod activ, la elaborarea acestui proiect, la 
realizarea sa, la îndeplinirea şi la evaluarea sa, ea trebuie, în consecinţă, informată despre 
evoluţia copilului său şi susţinută atât cât este necesar.  

Ţinând seama de principiul intervenţiei precoce, este în interesul copilului: 
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 să obţină asistenţă medico-educativă de nivel preşcolar, în special de fiecare 
dată când acestea permite şcolarizarea ulterioară a copilului; 

  să frecventeze foarte devreme clasele preşcolare şi şcolare. 
Simplul fapt de a fi împreună (copii cu handicap), fără susţinere suficientă, nu 

sporeşte, ci diminuează şansele de reuşită a persoanelor cu handicap. 
 Cea mai bună reuşită, indiferent dacă sunt în mediu obişnuit sau specializat, 
depinde de circumstanţele şi mai ales de tipul de incapacitate. 
 Contactele dintre copiii fără handicap şi cei cu handicap stimulează  puternic 
integrarea lor. Dacă aceea şcolarizarea trebuie asigurată pe cât posibil în mediul şcolar 
obişnuit, făcând apel, ori de câte ori  este necesar, la asistenţă şi la susţinere 
indispensabilă; pentru a răspunde nevoilor particulare ale copiilor cu handicap, ajutoare 
terapeutice, tehnice şi educative speciale trebuie puse la dispoziţia lor. Dacă situaţia 
individuală a copilului cere o educaţie specializată, obişnuită sau combinarea celor două, 
se impune: 

 colaborarea strânsă între mediul şcolar specializat şi cel obişnuit; 
 contacte între copii de aceeaşi vârstă, valizi şi cu copii cu handicap; 
 stimularea tranziţiei spre mediul şcolar obişnuit, dacă aceasta este posibil şi 

dacă este dorită. 
Alegerea tipului de şcoală trebuie să se facă după o evaluare minuţioasă, în cursul 

căreia părinţii şi copilul cu handicap trebuie asistat de o echipă multidisciplinară de 
specialitate, care utilizează tehnic de orientare pedagogică, ţinând seama de aptitudine, 
dorinţele şi nevoile particulare ale copilului. 
 Este indicat să se studieze diferitele mijloace de a utiliza computerul pentru a ajuta 
în materie de educaţie şi formare. 
 Toate persoanele cu handicap, indiferent de natura sau gradul lor de incapacitate, 
au dreptul la o educaţie adecvată, gratuită, adaptată nevoilor şi posibilităţilor lor. 

Educaţia şcolară trebuie să permită persoanelor cu handicap:  
 să atingă un nivel de dezvoltare cât mai ridicat posibil; 
 să capete dorinţa de a învăţa, utilizând ajutoarele ce facilitează studiul; 
 să-şi accepte handicapul şi să dobândească capacităţile necesare pentru a 

surmonta obstacole la cer trebuie să facă faţă. 
Învăţământul trebuie să permită persoanelor cu handicap să-şi obţină, pe cât 
posibil, 

independenţa economică şi să contribuie la dezvoltarea socială a ţării lor. Dincolo de 
curriculumul tradiţional, învăţământul tradiţional, învăţământul pentru tinerii cu handicap 
trebuie să includă: 

 formarea socială şi pregătirea pentru o viaţă autonomă în cooperarea cu părinţii 
şi personalul didactic; 

 măsuri de asistenţă concretă, care să le permită să facă faţă vieţii şi să se 
integreze în societate. 

La vârsta de 6-7 ani, copiii infirmi şi părinţii lor se văd confruntaţi cu una din  
Problemele majore ale educaţiei: accesul la învăţământ. 
 Învăţământul acestor copii se face în şcolile elementare, apoi în învăţământ mediu 
şi dacă se poate în cel superior. Este de dorit ori de câte ori este cu putinţă, ca aceşti copii 
să înveţe în şcolile obişnuite, alături de copiii normali. Ei trebuie să crească alături de 
ceilalţi copii, să se înveţe cu infirmitatea lor şi să-i obişnuiască pe cei din jur cu aceasta. 
Oricât de grea ar fi deplasarea la şcoală, oricât de grave ar fi ofensele pe care le primesc, 
aceasta este forma cea mai bună de abordare a relaţiilor sociale. 

Unii dintre ei, afectaţi şi intelectual ( ne referim la infirmitatea motorie cerebrală), vor 
trebui să urmeze şcoli speciale – ajutătoare. 
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Alţi copii nu pot frecvenţa şcoala generală din cauza marii lor infirmităţi. Aceşti copii 
pot urma primele clasele de învăţământ la domiciliu, dacă părinţii au o pregătire suficientă 
pentru a-i putea ajuta. Uneori pot să fie duşi la şcoala care nu este prea departe de casă. 
Alţii vor trebui încadraţi în internatele speciale pentru aceşti copii. 
 

Situaţia surdo-muţilor 
Deficientul prim la sudo-muţi este evident surditatea. Ea este cauza mutismului. 

Orice limbă se învaţă prin imitare şi cum o limbă este mai întâi de toate e realitate sonoră, 
urechea este acea care oferă calea perceperii modelului, incitaţia de a-l reproduce şi 
mijlocul de a asigura controalele indispensabile. 

 Astfel surditatea este într-adevăr pe prim plan. Dar mutismul pe car îl determină 
relevă ceea ce constituie gravitatea esenţială: el împiedică achiziţia nu numai a limbii 
concrete vorbite în jurul copilului, ci şi al limbajului însuşi. Din punct de vedere pedagogic, 
sudo-mutul nu este într-o situaţie dificilă pentru că nu poate percepe o anumită categorie 
de stimuli fizici, ci pentru că nu poate percepe acei stimuli  care sunt instrumentele 
limbajului. În faţa profesorului, micul surdo-mut nu este un individ lipsit de posibilităţi 
organice; el este un copil care nu a achiziţionat şi nu are instrumente de exprimare 
verbală. 

Dacă o minune sau o operaţie i-ar reda în mod instantaneu auzul, el nu ar recăpăta 
în acelaşi timp şi vorbirea; va trebui să înveţe tot ceea ce copilul normal a achiziţionat, în 
joacă în primii ani de viaţă. 

Această achiziţie pentru copilul normal este triplă. Trebuie reamintite aceste 
elemente pentru a înţelege bine ce anume lipseşte surdo-mutului. În primul rând un fond 
de cunoştinţe:cunoaşterea cuvintelor şi a semnificaţiilor lor. Apoi un ansamblu de 
deprinderi legate de  utilizarea acestor cunoştinţe: folosirea regulilor logice şi gramaticale. 
În sfârşit, stăpânirea unui instrument de exprimare suplu şi comod din punct de vedere 
social: limba orală. 

 
Situaţia orbilor 

 Folosirea simţurilor substitutive pentru achiziţionarea cunoştinţelor care sunt 
obţinute în mod normal, pornind de la ansamblul impresiilor senzoriale şi în special de la 
văz, implică tehnici, instrumente, un material adecvat. 
 Tehnica cea mai cunoscută şi în acelaşi timp cea mai caracteristică este cea a 
scrierii şi citirii în Braille. Alfabetul Braille traduce fiecare literă printr-un grup de puncte 
(trasate într-un cadru ideal de două coloane de câte trei puncte). Concret punctele sunt 
marcate cu ajutorul unui poanson într-o foaie de hârtie groasă pe care se detaşează sub 
forma unor mici cavităţi. Pentru a scrie, orbul pune foaia într-un cadru de metal pe care 
poate aluneca o linie orizontală perforată, cu spaţii de dimensiunile caracterelor Braille. 
Această  linie conduce mâna pentru trasarea literelor şi liniilor, poansonul plasându-se 
succesiv în fiecare spaţiu care oferă repere necesare pentru plasarea corectă a punctelor. 
Citirea se face pe o foaie întoarsă, prin examinarea punctelor care aici apar in relief. 
 Orbii insistă mai ales asupra originalităţii scrierii Braille şi a adaptabilităţii pe care 
aceasta o reprezintă faţă de condiţia lor de percepere. Folosirea sistemului Braille nu 
permite „totuşi” o citire şi o scriere tot atât de rapidă ca scrierea în „negru” a văzătorilor. 
Caracterul lent al citirii este legat de caracterul exploatării tactile care sesizează 
complexele grafice mai  puţin rapid decât o poate face văzul. Scrierea la rândul ei este 
lentă pentru că fiecare literă corespunde unor puncte care trebuie marcate succesiv, 
respectându-se cadrul lor geometric, fapt care nu permite o accentuare a gestului grafic, 
cum se petrece în cazul scrierii obişnuite, a văzătorilor. 
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 Ambliopii  
 Diferenţa fundamentală dintre pedagogia orbilor şi cea a ambliopilor constă în faptul 
că cea din urmă utilizează posibilitatea de percepere vizuală de care dispun. Resturile de 
vedere  
sunt preţioase, pentru că ele deschid posibilităţi interzise orbului; ele se cer menajate la 
maximum pentru ca ambliopul să poată beneficia cât mai mult de ele. 

Acest considerent este într-adevăr, esenţial iar principiul călăuzitor în educaţie este 
a nu întreprinde nimic care să producă vreo oboseală vizuală nefastă. 
 Problema majoră pe care o pune învăţământul ambliopilor priveşte citirea şi 
scrierea (şi bineînţeles toate activităţile pe care acestea le implică). Insuficienţa vizuală a 
copiilor împiedică folosirea cărţilor ale căror caracter de litere este micşorat. Aceasta ridică 
o problemă a materialelor, asemănătoare cu cea pusă orbilor. Pentru învăţarea citirii, 
cărţile destinate copiilor normali sunt utilizate, deoarece caracterul literelor acestora este 
în general foarte mare. 

Problema scrierii se pune paralel cu cea a citirii. Practica ei poate fi uşurată prin 
folosirea tăbliţelor de ardezie ş ia creioanelor groase care asigură o bună lizibilitate.  

2.6. Orientarea şi integrarea profesională 
 
Activitatea de orientare şcolară şi profesională a copiilor cu handicap fizic, 

senzorial, motric sau intelectual, prezintă comparativ cu cea care se adresează copiilor 
normali, trăsături specifice, particulare a căror cunoaştere şi considerare devin obligatorii 
pentru cei ce o realizează. Desigur diferenţele nu se referă la necesitatea şi obiectivele 
majore urmărite, cât la căile, metodele şi mijloacele concrete de înfăptuire a ei.  

Handicapul de orice natura ar fi el, complică într-o măsură considerabilă procesul 
de formare, pregătire şi în ultimă instanţă de adaptare a individului la condiţiile mediului 
social. Aceasta cu atât cu cât mai mult cu cât de regulă el apare asociat cu alte deficienţe 
de natură fizică sau/şi mai ales psihică.  

Deosebit de pregnant se manifestă rolul nefavorabil al acestuia în momentul când 
tânărul în cauză trebuie să decidă asupra viitoarei sale profesii. 

 
2.6.1. Particularităţi ale activităţii de orientare şcolară şi 
profesională a persoanelor cu handicap vizual 
 
Eficienţa activităţii de orientare şcolară şi profesională a copiilor cu handicap vizual, 

ca de altfel a întregului proces de instruire şi educare a lor, depinde de cunoaşterea şi 
considerarea de către educator a tuturor factorilor specifici, definitorii pentru această 
categorie de subiecţi. Avem în vedere particularităţi  ca: structura şi evoluţia deficienţei 
vizuale, configuraţia psihologică generală şi specificul trăsăturilor de personalitate, modul 
de informare şi influenţare a opţiunilor, dezvoltarea intereselor şi a motivaţiei profesionale, 
modul de reacţie la ansamblul solicitărilor sociale, raportul dintre condiţiile pregătirii 
profesionale şi cele ale exercitării profesiei etc. 

Vom schiţa, în continuare imaginile unora dintre aspectele menţionate,aşa cum se 
reliefează ele din experienţa practică sau pe baza studiului de specialitate. 
 a) Pentru copiii din şcoala de nevăzători şi ambliopi, aspectul specific fundamental 
care trebuie luat in considerare este natura şi gradul deficienţei vizuale. Se ştie că aparatul 
optic al omului are, încă din primele zile ale vieţii, un rol deosebit atât în adaptarea sa la 
condiţiile mediului fizic, cât şi cele ale mediului social. Absenţa sau diminuarea capacităţii 
de percepere pe perceperea vizuală limitează posibilităţile de „ cucerire” a spaţiului, reduc 
volumul informaţiilor privind mediul ambiant, frânează procesul de asimilare a experienţei 
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sociale etc., ducând în cele din urmă, la un dezechilibru mai mult sau mai puţin evident 
între individ şi condiţiile existenţei sale. Deficienţa vizuală amplifică necesitatea (impusă de 
o serie de factori economici, sociali, psihici etc.) de a îmbina activitatea de orientare cu 
cea de selecţie şcolară şi profesională. Ele trebuie să formeze o unitate cu scop final 
racordarea posibilităţilor omului la un loc de muncă adecvat, în circuitul economic general. 
  Problema selecţiei în şcoala de nevăzători, diferenţiază o selecţie externă a cărui 
scop este încadrarea pe baze ştiinţifice a persoanei cu handicap vizual în timp de 
instrucţie adecvat şi o selecţie internă, având ca sarcină găsirea locului potrivit al copilului 
într-o anumită instituţie, cu respectarea particularităţilor lui individuale. Selecţia trebuie să 
se bazeze pe un examen psihologic şi medical complex, care să ducă la precizarea 
valorilor funcţionale a întregului analizator vizual, începând cu mediile de refracţie şi 
terminând cu proiecţiile cerebrale superioare ale organismului. Examenul complex va pune 
în evidenţă atât gradul, cât şi perspectiva de evoluţie a deficienţei vizuale, va reliefa atât 
limitele, cât şi  posibilităţile actuale sau potenţiale ale aparatului optic, în funcţie de 
acestea putându-se realiza orientarea elevului spre un anumit tip de şcoală sau profesie. 
 b)  Un alt factor care trebuie să se ţină seama în activitatea de orientare a 
persoanelor cu handicap vizuali este cel de ordin aptitudinal. Anumite însuşiri fizice sau 
psihice, de regulă având o valoare superioară medie, pe care le relevă la un moment dat 
un copil pot fi considerate ca indicii probabili ai reuşitei sale în activitatea de viitor. Spre 
deosebire de copilul normal, la care reliefarea şi valorificarea unor asemenea calităţi sunt 
deziderate perfect realizabile, în cazul copilului handicapat, situaţia este mult mai 
complexă.  
 D. Damaschin referindu-se la această problemă, notează că „existenţa unor 
aptitudini speciale nu poate fi hotărâtoare pentru orbi şi ambliopi, decât în când cazul 
acestea se pot 
realiza nu atât prin analizatorul vizual, cât şi prin analizatorul vizual, cât şi prin ceilalţi 
 analizatori normali”. În continuare, autorul exemplifică ideea prin posibilitatea valorificării 
aptitudinilor muzicale şi absenţa acestei posibilităţi în cazul aptitudinilor tehnice şi pentru 
mecanică fină. 
 Semnificativă în acest sens este şi relaţia dintre analizatorul vizual şi cel motor. În 
absenţa văzului sau a diminuării acestuia, datorită unor dificultăţi de coordonare simultană, 
ritmul mişcărilor este mai încetinit, iar precizia lor nu întotdeauna satisfăcătoare. Situaţia 
poate fi depăşită printr-o instruire adecvată, datorită aferentaţiei suplimentare oferite de 
instrucţiunea analizatorilor valizi, dar niciodată nu va  atinge randamentul caracteristic 
persoanelor normale. 
 c) Strâns legată de primele două caracteristici menţionate este problema adaptării 
persoanei cu handicap vizual la condiţiile profesiei. Este ştiut faptul, ilustrat cât se poate 
de convingător în monografiile profesionale apărute la noi, că fiecare profesie prezintă 
trăsături şi cerinţe specifice, că solicită aptitudini de un anumit fel, dezvoltate într-un 
anumit grad şi că în procesul exercitării lor apar, alături de fenomenul de dezvoltare a 
aptitudinilor şi cazuri de degradare sau chiar de distrugere a acestora. Ca atare, în 
activitatea de orientare a persoanelor cu handicap vizual se impune cu necesitate cerinţa 
ca aceştia să nu fie îndrumaţi spre profesiuni care ar putea să agraveze starea deficienţei 
lor. Pe cât posibil ei trebuie orientaţi spre profesii care nu necesită solicitări optime intense, 
spre profesii în executarea cărora să poată fi antrenaţi toţi analizatorii valizi, creând astfel 
condiţii favorabile pentru manifestarea fenomenelor de compensare senzorială. 
 d)  O altă importantă este cea  referitoare la necesitatea îndrumărilor tinerilor 
persoane cu handicap vizuali spre meserii sau ramuri profesionale care pot să le asigure 
posibilităţi optime de adaptare la locul de muncă, să le ofere sprijinul moral necesar, să 
posede un caracter social evident util şi să le asigure un nivel de viaţă cât mai ridicat. 
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2.6.2. Activitatea persoanelor cu handicap în atelierul protejat 

  
Persoanele care prezintă handicapuri fizice sau psihice, pentru a fi integrate în viaţa 

socială, au nevoie de adaptări ale cadrului de viaţă la situaţia lor determinată de boală, în 
raport cu felul şi gravitatea tulburărilor funcţionale şi totodată necesită organizarea unor 
acţiuni menite să le reducă pe cât posibil deficienţele funcţionale şi consecinţele acestora 
asupra vieţii personale şi familiale, cât şi asupra colectivităţii în care trăiesc.  

Aceste acţiuni sunt diferenţiate în raport cu programul de recuperare şi de muncă, 
unele fiind măsurile recomandate handicapaţilor care pot beneficia de tratament şi au 
capacitatea de a dobândi printr-o calificare sau recalificare organizată o pregătire 
profesională  care să le permită încadrarea în sistemul obişnuit de producţie şi altele fiind 
măsurile recomandate pentru cei la care gravitatea handicapurilor prezentate determină 
dereglări importante de integrare socială, care pot fi rezolvate decât prin acţiuni special 
instituite. 
 Dacă marea majoritate a persoanelor cu handicap şi invalizilor sunt recuperaţi şi pot 
fi încadraţi în muncă în unităţile obişnuite de producţie, cu sau fără modificări ale regimului 
de muncă, o parte din ei, datorită caracterului afecţiunilor şi intensităţii tulburărilor 
funcţionale, nu pot presta activităţi profesionale în sistemul obişnuit de producţie, neputând 
face faţă ritmului impus de procesul tehnologic, condiţiilor de muncă sau necesităţilor de 
integrare într-un colectiv organizat de muncă şi implicit au dificultăţi în realizarea 
productivităţii muncii în condiţii de competitivitate cu ceilalţi muncitori, care prestează 
munca respectivă. Aceste persoane cu handicap păstrează însă un anumit grad al 
capacităţii de muncă, care poate fi utilizată în efectuarea unor munci sau operaţii 
profesionale special organizate, în ateliere protejate. 
 Se înţelege prin atelier protejat, atelierul cu organizare specială a muncii, pentru 
anumite categorii de invalizi şi handicapaţi, care nu pot fi încadraţi într-un mediu normal de 
producţie. În acest sistem de muncă, în raport cu restantul funcţional, se permite 
menţinerea acestora în circuitul productiv şi realizarea unor venituri minime, în raport cu 
munca prestată, contribuind la evitarea unor stări de dependenţă socială şi la reducerea 
socială a cheltuielilor statului pentru întreţinerea lor. 
 În Europa funcţionează multe tipuri de asemenea unităţi protejate ca: 

 ateliere protejate cu  regim de externat sau internat; 
 ateliere protejate mixte, cu internat sau externat; 
 centre specializate pentru cronici, paraplegici cu afecţiuni cardiace, sau TBC, în 

vârstă de peste 45 de ani, care pe lângă îngrijirea medicală, au organizate 
ateliere de muncă adaptate, diferitelor categorii de deficienţe; 

 centre de distribuire a muncii la domiciliu; 
 centre de distribuire a muncii în spitalele de lungă durată; 
 secţii de muncă protejată în sanatorii şi spitale de psihiatrie 
Principalele probleme de care trebuie sa se ţină seama la organizarea unui atelier 

cu munca protejată, sunt: 
 organizarea unei game largi şi variate de muncă, din diferite profiluri, simple şi 

uşoare, în vederea alegerii de către handicapat a postului de muncă care îi 
convine; 

 asigurarea prestării muncii cu un ritm de lucru liber. 
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2.6.3. Adaptarea locurilor de muncă pentru persoane cu handicap, 
element important în reinserţia socială 

 
 Scopul principal urmărit prin reîncadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, 
care au fost pensionari de invaliditate şi au fost recuperaţi, este de a participa la realizarea 
produsului naţional al ţării, dar pe aceeaşi linie de importanţă  se încadrează şi ridicarea 
moralul persoanei respective, încadrarea în ritmul accelerat al vieţii. 
 În orice activitate, se presupune a se realiza o adaptare armonioasă atât a muncii la 
om, cât şi a  omului la muncă, ceea ce subliniază importanţa cunoaşterii solicitărilor 
biologice ale locului de muncă şi a cunoaşterii stării de sănătate a muncitorilor respectivi. 
 Numai astfel se pot folosi fără risc multiple valenţe ale oricărui  om – cu sau fără 
altraţia morfo-funcţională _ în cadrul celei mai generale, utile şi indispensabile activităţi, 
care este munca.  
 Realizarea dezideratului menţionat impune însă studierea continuă a posibilităţilor 
de adaptare a oricărui loc de muncă ce ar deveni astfel accesibil încadrării persoanelor cu 
handicap, adaptări care trebuie să fie în concordanţă cu cerinţele tehnice şi organizatorice 
moderne, cunoscut fiind că munca este cu atât mai eficientă, ci cât este mai bine adaptată 
la om. 
 Deci prin adaptarea locurilor de muncă trebuie să se urmărească nu numai 
posibilităţile de încadrare profesională a persoanelor cu handicap, ci şi posibilitatea ca 
aceştia să  realizeze, în condiţii de confort şi securitate şi securitate organică, sarcinile 
profesionale, ceea ce va schimba şi concepţia şi concepţia unor conducători de 
întreprindere, atât privitor la necesitatea aplicării măsurilor de adaptare a locurilor de 
muncă pentru persoanele cu handicap, cât şi la utilitatea încadrării acestora în muncă. 
 Studiile pe plan naţional şi internaţional au demonstrat că pentru realizarea unor 
adaptări corecte a locurilor de muncă este obligatorie cunoaşterea modului cum 
reacţionează organismul uman în procesul muncii, solicitările la care este supus, în funcţie 
de natura şi complexitatea muncii şi a mediului social, precum şi independenţa dintre 
aceste solicitări. Este obligatorie de asemenea, cunoaşterea potenţialului uman , precum 
şi unele particularităţi de ordin anatomic sau fiziologic, care pot să influenţeze nivelele 
capacităţilor sale funcţionale ca potenţial profesional şi de comportare în muncă. 
 Prin diverse cercetări s-au depistat şi unii factori de suprasolicitare pentru 
organismul muncitorilor în general, precum şi unii factori care reprezintă elemente de 
suprasolicitare  
numai pentru invalizi şi persoane cu handicap, făcându-le inaccesibil locul de muncă 
respectiv. 
 Remedierea lor permite nu numai încadrarea acestora, ci sporeşte şi gradul de 
confort şi securitate organică pentru muncitorii valizi, permiţând obţinerea unei 
productivităţi crescute în munca lor, ca efect al acţiunilor de adaptare a muncii la om şi a 
omului la munca sa. 
 În acest sens, prin adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu handicap, 
trebuie să se creeze condiţii de echilibru între solicitările pe care le impune munca 
organismului şi posibilităţile organismului respectiv, adică să se creeze condiţii de utilizare 
optimă a tuturor disponibilităţilor persoanei cu handicap în cauză. 
 Numai organizarea desăvârşită a solicitărilor profesionale cu posibilităţile umane 
poate asigura valorificarea completă şi eficientă a tuturor resurselor organismului 
persoanelor cu handicap, ceea ce va obiectiva prin obţinerea unor rezultate pozitive – 
sociale şi economice – ale muncii lor. 
 Prin adaptarea locurilor de muncă se realizează creşterea accesibilităţii persoanelor 
cu handicap pentru încadrarea în muncă. 
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 O persoana cu handicap cu greu va accepta situaţia de a realiza o productivitate 
mai mică decât a celor în mijlocul cărora îşi desfăşoară activitatea. Considerăm însă că un 
eventual eşec nu se va datora acestuia, ci plasării lui pe un loc de muncă 
necorespunzător. 
 Este demonstrat că încadrarea persoanelor cu handicap pe locuri de muncă 
corespunzătoare handicapului pe care îl au, conduce la obţinerea unor randamente 
similare cu ale muncitorului valid. 
 În general, adaptarea locurilor de muncă pentrupersoanele cu handicap trebuie să 
se facă în raport cu natura deficienţei funcţionale, ceea ce permite încadrarea pe locul de 
muncă cel mai corespunzător potenţialului organo-funcţional restant şi constituie o 
garanţie că ei vor muncii cu minimum de efort, cu nici un fel de risc de agravare a 
alternanţei morfo-funcţionale şi cu toate şansele de a obţine o productivitate ridicată. 
 În acest context, adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu handicap 
reprezintă o datorie umanitară, munca fiind atât o necesitate biologică, cât şi o problemă 
socio-economică. 
 Ca principiu general, în adaptarea locurilor de muncă pentru toate categoriile de 
persoane cu handicap, trebuie să se ţină seama de opinia unanim admisă că munca în 
poziţie ortostatică nu se justifică decât pentru un interval de timp scurt, atunci când nu este 
posibil să se lucreze în poziţie şezând. De aceea, este indicat ca toate locurile de muncă 
să fie amenajate cu scaune ergonomice, care trebuie să asigure maximum de comoditate 
în condiţiile fiecărei activităţi, un scaun necorespunzător având repercusiuni negative, atât 
asupra organismului executantului uman, cât şi asupra productivităţii. 
 O deosebită importanţă se acordă soluţiilor de adaptare a maşinilor sau utilajelor cu 
diverse dispozitive, pentru ca astfel, locul de muncă să devină accesibil persoanelor cu 
deficienţe de locomoţie sau manipulaţie. 
 Pentru persoanele cu astfel de deficienţe, în măsurile preconizate trebuie avut în 
vedere că pentru a putea adapta corect o unealtă sau un utilaj, este necesar să se 
cunoască antropometria persoanei cu handicap, capacităţile sale organo-funcţionale, 
suprafaţa şi înălţimea planului de lucru etc., iar plasarea şi mărimea dispozitivelor, 
manetelor pârghiilor, butoanelor să permită o poziţie şi o acţionare normală de  către 
persona cu handicap, un minim de plasări, în raport cu dimensiunile antropometrice, astfel 
ca persoana cu handicap să aibă asigurată o poziţie comodă şi să dispună de spaţiul 
necesar în timpul muncii. 
 Încadrarea persanei cu handicap pe un loc de muncă adaptat implică instruirea sa 
şi deprinderea tehnică specifica, elemente indispensabile pentru a putea să îndeplinească 
norma de muncă sau chiar să o depăşească, pentru a putea să primească o remunerare 
corespunzătoare, ceea ce pentru el constituie o stimulare morală şi materială, cu efecte 
pozitive multiple. 
 Orice adaptare de loc de muncă obligă însă şi la o urmărire şi analiză atât a 
comportamentului organismului persoanei cu handicap, cât şi a rezultatelor profesionale 
obţinute, în scopul unei îmbunătăţiri continue a relaţiilor de sistem. 
 Considerăm deosebit de important ca orice adaptare de loc de muncă să asigure 
rezolvare în totalitate a componentelor şi a funcţiilor antrenate în procesul muncii, prin 
componente ale muncii înţelegând: operatorul uman, activitatea profesională, mijloacele  şi 
relaţiile de muncă, iar prin funcţii înţelegând: legături de intercondiţionare tehnice, 
economice, biofizice, psihologice şi speciale legate de muncă. 
 Prin adaptare locurilor de muncă, trebuie să se asigure nu numai un raport de 
concordanţă între potenţialul organo-funcţional restant al persoanei cu handicap şi 
solicitările biologice ale locului de muncă, ci să se asigure şi o eficienţă economică cu 
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minimum sau fără cheltuieli de investiţii, prin valorificarea mai eficientă a posibilităţilor şi 
condiţiilor tehnico-materiale existente. 
 Considerăm că adaptarea unui loc de muncă pentru persoanele cu handicap este 
cu atât mai eficientă, cu cât: 

 mijloacele ei de realizare pot fi generalizate la toate unităţile cu acelaşi profil; 
 încadrarea persoanelor cu handicap se face pe baza criteriilor de selecţie şi 

orientare profesională; 
 în acţiunea de urmărire a adaptării persoanei cu handicap la solicitările locului 

de muncă adaptat, să participe şi medicul de întreprindere şi asistenţa socială 
pentru a sesiza din timp eventualele disfuncţii care ar putea compromite 
problema. 

2.7. Integrarea socială 
  

Persoanele cu dizabilităţi reprezintă 2,965 % din populaţia Romaniei - 643.458 de 
persoane înregistrate in martie 2009 .Semnificativ este faptul ca aceştia beneficiaza de 
aceleaşi drepturi ca şi restul populaţiei .  

În timp ce sistemul social din Romania a inceput să se racordeye la standardele 
Europene, un segment notabil al persoanelor cu probleme mentale sau fizice continuă să 
rămană neglijat. Pentru a veni in spijinul autorităţilor şi implicit si a persoanelor cu 
dizabilităţi este vitală identificarea deficultăţilor pe care aceste persoane le întampină in 
activitaţile zilnice desfăşurate in spaţiul public . 

Ar trebui încurajate iniţiativele care vor contribui la schimbarea mentalităţii 
cetăţenilor români ce, până acum, au menţinut, în general, o atitudine de excludere. 
Procesul de incluziune, deoarece vizează schimbarea unei mentalităţi, este unul de durată 
şi care trebuie abordat prin activităţi constante şi consecvente 

O persoană cu dizabilităţi nu refuză să muncească, ci îi este subestimată 
contribuţia pe care şi-o pot dărui sieşi, în primul rând, şi societăţii, mai apoi.  

Strategia de la Lisabona reprezintă temelia acestei atitudini. Din păcate, sau din 
fericire, aceste acţiuni ne privesc (şi) pe noi, membrii activi ai societăţii, astfel, rolul unui 
liber arbitru este din start exclus. A nu fi apt pentru orice activitate nu este sinonim cu 
neputinţa, cu delăsarea sau cu refuzul de a contribui la dezoltarea unei societăţi flexibile şi 
dinamice.  

Cei care nu sunt apţi pentru munci standardizate, sunt mult mai predispuşi 
activităţilor artistice, iar Ludwing van Beethoven ar fi un convingător exemplu, alături de 
alte persoane simple care trăiesc printre noi.Motivul pentru care persoanele cu dizabilităţi 
nu se bucură de acces comun, cu celelalte persoane, la spaţiul public este pentru că, spre 
deosebire de alte ţări, acestora nu le este oferită o distribuire uniformă în societate, ci sunt 
sprijinite doar de anumite instituţii. 
 Termenului de integrare socială i s-au acordat diferite semnificaţii de către 
specialişti. Deşi nu s-a ajuns încă la o definiţie completă şi unanim acceptată a acestui 
termen, putem considera, totuşi că prin integrare socială  se înţelege ansamblul măsurilor 
luate în vederea înlăturării sau diminuării consecinţelor deficienţei pentru a realiza o 
încadrare deplină a persoanei cu handicap în viaţa socială.  

Aceste măsuri vizează stabilirea şi restabilirea contactelor sociale normale, 
stimularea spiritului de independenţă şi de autoservire, atragerea persoanei cu handicap la 
toate activităţile politice, culturale şi sportive, pe care le desfăşoară auzitorii. 
 Procesul de recuperare, adaptare şi integrare a persoanelor cu handicap auditiv în 
lumea celor cu auzul normal are un caracter de permanenţă.  
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Astfel în acest proces dinamic, persoanei cu handicapul de auz parcurge o serie de 
etape, atingând nivele de integrare tot mai ridicate, integrarea lui fiind condiţionată de 
modul în care sunt parcurse diferitele etape de dezvoltare. 
 Se încearcă diferite modalităţi de „deschidere” a învăţământului special pentru 
persoanele cu handicap auditiv , între care înfiinţarea de clase speciale în şcolile de masă, 
în cadrul cărora se pot desfăşura atât activităţi specifice, cât şi activităţi comune cu elevii 
auzitori, cu participarea lor la toate activităţile din clasă şi posibilitatea de a beneficia şi de 
instruire suplimentară în familie sau în centrele de reabilitare a auzului şi limbajului, 
participarea elevilor din şcolile speciale la unele activităţi comune alături de elevii cu auz 
normal ş.a. 
 Studiul unor aspecte ale integrării sociale a deficienţilor auditivi ne-a relevat faptul 
că fenomenele de izolare, cu toate manifestările cunoscute, se menţin la toate nivelele de 
şcolarizare, fiind mai accentuate la cei din ciclul liceal şi superior. S-a constatat că elevii 
surzi sunt foarte ataşaţi unii de alţii, căutându-se şi comunicând prin labiolectură într-o 
atmosferă de bună dispoziţie. Ceea ce-i face pe surzi să se unească este sentimentul de 
frustrare, atitudinea de toleranţă s-au de respingere a auzitorului, dificultăţile sociale şi de 
comunicare.  
 În general vorbind, relaţiile interindividuale între copiii surzi şi colegii lor auzitori sunt 
extrem de rare şi sărace în conţinut. Trăind numai printre auzitori, elevii, persoanele cu 
handicap de auz şcolarizaţi în populaţia copiilor din şcolile obişnuite au puţine şanse să 
lege prietenii trainice cu aceştia sau să-şi poată întemeia mai târziu familii. Este necesar, 
în acest sens, să se faciliteze crearea şi intensificarea relaţiilor între persoanele cu 
handicap auditiv, acţiune care se cere completată cu informarea marelui public în legătură 
cu aspectele specifice persoanelor cu handicap de auz, în vederea unei mai bune 
cunoaşteri reciproce. 
 Privită prin prisma alegerii unei profesiuni în concordanţă cu aspiraţiile şi 
posibilităţile reale ale persoanelor cu handicap de auz, şcoala generală obişnuită oferă 
şanse mai mari de realizare profesională decât şcoala specială, evantaiul mai larg al 
profesiunilor oferind mai multe alternative şi posibilităţi de pregătire. 
 Ţinând seama de unele limite impuse de specificul handicapului auditiv, părinţii care 
au copii surzi cultivă acestora aspiraţia către câteva profesiuni: desen tehnic, tehnică 
dentară, arte plastice şi decorative, inginerie, matematici, cibernetică, ştiinţe economice. 
Preferinţele subiecţilor  investigaţi concordă în general cu dorinţele părinţilor. Nu 
întotdeauna însă opţiunea formulată este compatibilă cu posibilităţile reale de realizare 
profesională ale handicapaţilor auditivi, o parte din meseriile solicitate fiind contraindicate 
persoanelor lipsite de control auditiv. 
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CAPITOLUL 3. 

DISCRIMINAREA ȘI MODALITĂȚI DE COMBATERE A 

FENOMENULUI DISCRIMINARE 
 

Discriminarea  poate fi o intervenţie bazată pe forţă sau pe putere menită să ducă la 
privarea altei persoane sau  altui grup de un drept sau de o recompensă prin invocarea 
unor criterii nespecifice. Discriminarea ca tratament diferenţiat favorabil sau nefavorabil al 
indivizilor care  au aceeaşi calitate dar aparţin anumitor grupuri sociale etnice sau 
religioase cum ar fi discriminarea rromilor, a persoanelor sărace sau a  celor cu dizabilităţi. 

Discriminarea se caracterizează prin reunirea a două elemente, mai precis tratarea 
diferită a unor persoane aflate in situaţii identice sau comparabile (sau,dimpotrivă,tratarea 
identică a unor persoane aflate in situaţii diferite), pe de o parte, şi lipsa unei justificări 
obiective pentru un asemenea tratament, pe de altă parte. Primul element este tratarea 
diferită a unor personae aflate în situaţii identice sau comparabile sau, dimpotrivă, tratarea 
identică a unor persoane aflate în situaţii diferite.  

Discriminarea ca formă de marginalizare de orice fel şi în orice situaţie este, din 
păcate, un fenomen încă prezent în societatea democratică, fiind atât de obişnuit încât e 
considerat normal de către foarte mulţi români. 

Necunoştinţa de cauză, atitudinea indiferentă faţă de problemele apărute în cadrul 
locului de muncă, neputinţa sau teama sunt doar câteva motive în baza cărora angajaţii 
români refuză sau evită să îşi apere drepturile. Modalitatea cea mai frecvent întâlnită în 
rândul angajaţilor români în ceea ce priveşte rezolvarea unei probleme apărute pe fondul 
discriminării constă în schimbarea locului de muncă. 
           Persoanele cu handicap reprezintă una dintre cele mai discriminate categorii 
sociale. În România, majoritatea persoanelor care au un anumit handicap nu au un loc de 
muncă. Articolul 50 din Constituţia României prevede: „Persoanele cu handicap se bucură 
de protecţie specială. Statul asigură realizarea unei politici naţionale de egalitate a 
şanselor, de prevenire şi de tratament ale handicapului, în vederea participării efective a 
persoanelor cu handicap în viaţa comunităţii, respectând drepturile şi îndatoririle ce revin 
părinţilor şi tutorilor”. 

Daca în majoritatea tarilor Uniunii Europene persoanele cu handicap dispun de 
anumite facilitati atat în societate cât şi la locul de muncă, în ţara noastră rar se întamplă 
acest lucru, pentru că de obicei persoanele care au un anumit handicap nu au un loc de 
muncă. Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (ANPH) a elaborat Strategia 
Naţională 2006-2013 privind protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu 
handicap din România. Scopul acestei strategii este asigurarea exercitării totale a 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor cu handicap în vederea creşterii 
calităţii vieţii acestora. Strategia propune ca modalităţi de creştere a gradului de ocupare a 
forţei de muncă în rândul persoanelor cu handicap, urmatoarele căi de acţiune: 

 asigurarea pregătirii scolare a persoanei cu handicap, indiferent de locul în care 
aceasta se afla, inclusiv prin profesori itineranţi; 

 accentuarea importanţei evaluării abilităţilor şi, mai ales, a abilităţilor socio-
profesionale; 

 realizarea, diversificarea şi susţinerea financiară a programelor privind 
reabilitarea profesională a persoanelor cu handicap; 

 asigurarea pregătirii pentru ocupaţii necesare în domeniul handicapului şi pentru 
introducerea de noi ocupaţii în Clasificarea Ocupaţiilor din Romania. 
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În viaţa de zi cu zi, putem observa persoane  cu dizabilităţi care se confruntă cu 
aceleaşi probleme ca şi persoanele normale din punct de vedere fizic. Fiecare are o 
familie, o viaţă, păreri proprii, reacţii la anumite evenimente. 

Este evident faptul că tot ai o mamă, chiar dacă eşti „normal” sau cu dizabilităţi, tot 
ai momente frumoase şi urâte, tot ai prieteni, tot ai sentimente, viata ta are cam aceleaşi 
etape. Daca o persoană cu dizabilităţi este asemenea celuilalt, de ce nu ar merita să fie 
tratat ca şi ceilalţi? 

În Romania, doar 4,2 la sută dintre persoanele cu dizabilitaţi au un loc de muncă, 
cifra care claseaza ţara nostră pe ultimul loc in Uniunea Europeana. Totodată Romania se 
afla pe penultimul loc in privinţa sumelor alocate pentru servicii sociale pentru persoane cu 
dizabilităţi 
 "Dacă la nivelul Uniunii Europene, nivelul de ocupare a forţei  de muncă de către 
persoanele cu dizabilităţi  este de 50 la suta, in Romania doar 4,2 la sută din totalul 
persoanelor cu dizabilităţi aveau un loc de muncă  la 31 martie 2010. Conform datelor 
statistice ale ANPH: din 681.558 persoane cu dizabilităţi  doar 28.826 erau angajate in 
muncă .În  domeniul dizabilităţii  intelectuale, situaţia  este catastrofală  mai puţin de unu la 
suta din persoanele cu această  dizabilitate avand un loc de muncă , adică  977 persoane. 
Din numărul total de persoane cu dizabilităţi  angajate in muncă , doar trei la sută  sunt 
persoane cu dizabilitate intelectuală  si doar cinci la sută  cu dizabilitate psihică ", se arată  
in raport. 

Iniţiatorii menţionează că legislaţia romanească  se inspiră după  un model aplicat 
in Franţa şi Germania, acordand facilitaţi "unitaţilor protejate" destinate stimulării angajarii 
in muncă  a persoanelor cu dizabilităţi, insă in cele 478 de unitaţi protejate inregistrate la 
ANPH sunt angajate doar 1.470 persoane cu dizabilităţi. 

Discriminarea persoanelor cu dizabilitaţi este in continuare o problema in Romania, 
guvernul nereuşind sa pună  în practică legile care interzic acest lucru. 

Raportul Departamentului de Stat al SUA privind drepturile omului arată  ca legea 
din Romania cere ca persoanele cu dizabilitaţi sa aibă  conditii speciale de acces in 
instituţii şi transportul in comun, dar ţara are foarte puţine facilităţi. Raportul precizează, 
insă, că  numărul acestora este in creştere. 

De asemenea, organizaţiile neguvernamentale au observat ca plasarea, condiţiile 
de viată  şi tratamentul pacienţilor in multe spitale psihiatrice nu respectă standardele 
internaţionale cu privire la drepturile omului. 

Autorităţile americane spun că  Centrul pentru Resurse Juridice a vizitat, de doua 
ori, 16 instituţii de stat pentru persoane cu dizabilizaţi mintale, pentru a evalua situaţia 
acestora. În raport se precizează  că  unele vizite au fost aprobate cu greu de conducerea 
instituţiilor.  

Raportul arată ca aceste instituţii erau supraaglomerate, aveau personal insuficient 
calificat, care nu cunoştea legea pentru aceste persoane, iar medicaţia era insuficientă. 
Mai mult, pacienţii erau neglijaţi, aveau condiţii de igienă precare si lipseau activitaţile 
recreaţionale. 

Unul dintre cazurile prezentate de raportul Departamentului de Stat este cel al unui 
pacient de la Spitalul din Poiana Mare care a murit după ce a inghiţit dezinfectant 
Clasificarea discriminării: 

1. În funcţie de modul în care se manifestă: 
 Discriminarea directă, constă în excluderea unei persoane sau categorii de 

persoane de la beneficiul unui anumit drept datorită unei caracteristici a acelei 
persoane sau categorii de persoane; 
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 Discriminarea indirectă, constă în excluderea unei persoane sau categorii de 
persoane de la beneficiul unui anumit drept prin folosirea unor criterii aparent 
neutre. 

2. În funcţie de natura drepturilor încălcate:  
 discriminarea politică; 
 discriminarea economică; 
 discriminarea religioasă. 
3. În funcţie de natura criteriilor încălcate folosite pentru limitarea drepturilor: 
 discriminarea etnică; 
 discriminarea de gen; 
 discriminarea rasială; 
 discriminarea de vârstă. 
Oricine poate fi victima a discriminării. Orice criteriu în funcţie de care o persoană 

este tratată diferit poate constitui un criteriu de discriminare. Victima discriminării trebuie 
doar să aducă dovada diferenţei de tratament (sau a tratamentului identic atunci când este 
vorba de persoane aflate în situaţii diferite), urmând ca persoana asupra căreia planează 
acuzaţia de discriminare să încerce să demonstreze că o astfel de diferenţă de tratament 
este fondată pe criterii obiective. 

Prin urmare oamenii sunt discriminaţi în funcţie  de vîrstă, sex, orientare sexuală 
sau politică, dar cele mai afectate sunt persoanele cu dizabilităţi. 

Dizabilitatea este termenul general pentru afectări, limitări de activitate sau restricţii 
de participare. El denotă aspectele negative ale interacţiunii dintre individ (care are o 
problemă de sănătate) şi factorii contextuali în care se regăseşte (factori de mediu şi 
personali). 

Handicap înseamnă pierderea sau limitarea şanselor unei persoane de a lua parte 
la viaţa comunităţii la un nivel echivalent cu ceilalţi membri. El descrie interacţiunea dintre 
persoană şi mediu. Scopul acestei definiţii este de a concentra atenţia asupra deficienţelor 
din mediul înconjurător şi a unor sisteme organizate de societate care împiedică 
persoanele cu handicap să participe în condiţii de egalitate. 

Persoanele cu handicap  sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat 
deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le 
limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în 
sprijinul integrării şi incluziunii sociale. 

Indiferent că este fizic sau mental, handicapul reprezintă o sursa de stigmatizare. 
Cei care suferă din cauza lui se confruntă deseori cu practici discriminatorii. Şi fie că ne 
referim la deficienţe, la incapacitate sau la dezavantaje avem de-a face cu o relaţie în care 
intervin simultan factori biologici, ecuaţie personală, privire exterioară. 

Handicapul poate fi considerat ca produs social  ce se formează într-un anumit 
context istoric; ultimele decenii au fost marcate de o ideologie a readaptării. 
Din moment ce persoanele cu dizabilitati sunt asemeni celorlalţi, singularitatea şi 
alteritatea tind să se estompeze: ceea ce contează este faptul de a deveni identic, de a 
face să dispară diferenţele. 

Cei care prezintă un handicap sunt priviţi ca inadaptaţi faţă de ceea ce este 
dezirabil din punct de vedere social şi pentru  a scapa de această stigmatizare, ei trebuie 
să aibă o personalitate puternică. 

În general, autorităţile publice sunt reticente în introducerea serviciilor comunitare 
pentru persoanele cu dizabilităţi mentale, principalul motiv fiind acela al costurilor care 
sunt mult mai mari decât cele alocate în cazul serviciilor de instituţionalizare, în opinia lor, 
deşi nu există argumente temeinic fundamentate în acest sens. 
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Persoanele cu dizabilităţi au venituri semnificativ mai mici, faţă de populaţia 
generală. Acest dezavantaj se extinde asupra întregii gospodării care include o persoană 
cu dizabilităţi (venituri de circa 60% faţă de media naţională la nivel de gospodărie) şi se 
păstrează chiar dacă persoana cu dizabilităţi are un loc de muncă (salariu mediu net este 
de circa 65% din media naţională). 

Ultimele decade au marcat o schimbare importantă în ceea ce priveşte politicile 
publice privind persoanele cu dizabilităţi la nivel global. Modelul medicalizat, predominant 
în întreaga Europă până în anii ’80, axat pe recuperare medicală şi asigurarea pasivă a 
unui venit minim financiar, a fost înlocuit cu o paradigmă bazată pe dreptul la şanse egale, 
nondiscriminare şi participare. Modelul social promovat de grupurile pentru drepturile civile 
ale persoanelor cu dizabilităţi, practic, face trecerea de la blamarea exclusivă a limitărilor 
fizice, intelectuale sau de altă natură ale persoanelor individuale către o analiză critică a 
mediului fizic şi social şi a limitărilor impuse de societate asupra anumitor grupuri sau 
categorii de persoane. Prin urmare alături de conceptul de “persoană cu dizabilităţi” 
trebuie tratate şi barierele externe (“disabling society”). 

Noua abordare a ajuns pe agenda organizaţiilor internaţionale precum şi a 
guvernelor naţionale într-o formă ce recunoaşte rolul mediului în crearea de şanse egale. 
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CAPITOLUL 4. 

ROLUL ASISTENŢEI SOCIALE ÎN RECUPERAREA ŞI 

INTEGRAREA PERSOANELOR CU HANDICAP 
 

4.1. Asistenţa socială a persoanelor cu handicap fizic 
 
Copilul invalid motor este adesea şi un inadaptat psihic şi intelectual. Nefiind îngrijit 

de nimeni, poate ajunge şi un inadaptat social. El este un inadaptor motor, deoarece viaţa 
implică efectuarea a tot felul de mişcări care lui îi sunt limitate sau interzise în detrimentul 
independenţei sale.   
 Infirmitatea întreţine o inadaptare psihică, mai ales pe plan afectiv. Copilul este lipsit 
de relaţii cu lumea exterioară şi chiar dacă le are, acestea nu sunt pe plan de egalitate cu 
ale unui individ normal, ceea ce conduce la izolare bolnavului. 
 Dezvoltarea intelectuală a acestor copii este defavorizată faţă de copiii valizi, 
deoarece boala şi tratamentul medical implică perioade îndelungate de spitalizare şi de 
pasivitate. Chiar şi în cazul când copilul poate face unele mişcări, experienţa sa este 
adesea limitată în raport cu posibilităţile educative. 
 Asistenţii sociali trebuie să urmărească şi să asigure copilului posibilităţile de 
mişcare, instrucţia şi pregătirea lui profesională. De asemenea trebuie să asigure 
internarea copilului în instituţii spitaliceşti, să rezolve problema locuinţei, dacă aceasta se 
cere să rezolve problema transportului acestuia la şcoală, să pregătească familia de a 
primi copilul într-un climat adecvat după spitalizare, în aşa fel încât familia să participe la 
procesul de recuperare a copilului. 
 Pentru ca dezvoltarea generală a copiilor infirmi să se poată desfăşura normal, sau 
aproape normal, asistenta socială trebuie să îndrume familia copilului în atitudinea ce 
trebuie să o aibă faţă de copil şi boala lui. 
 Instruirea copilului trebuie, în primul rând să fie acceptată de familie cu toată tăria şi 
speranţa în ameliorarea ei. Copilul trebuie să i se insufle curaj şi încredere în el, să i se 
dovedească posibilităţile sale. Rezultatele acestei acţiuni sunt condiţionate şi de existenţa 
unui cadru familia ferm şi stabil şi un climat afectiv şi stimulent pentru copil. 
 Copilul trebuie să-şi câştige sau recâştige încrederea în forţele lui şi de aceea 
trebuie lăsat să execute fără sprijin o serie de lucruri. Să i se încredinţeze treptat, treptat 
sarcini şi responsabilităţi cu eforturi dozate. Trebuie îndrumat şi sprijinit în formarea sau 
redobândirea deprinderilor igienico-sanitare ( spălat, îmbrăcat, servit masa etc.), care să-i 
asigure independenţa vieţii personale. 
 Copilul infirm nu trebuie izolat de ceilalţi copii, ci dimpotrivă, trebuie pus în contact 
cu ei, să se joace cu aceştia în aer liber, să se obişnuiască cu ei. Nu trebuie să i se lase 
impresia de ocrotire continuă, ci trebuie pus în situaţia de a avea satisfacţii personale, prin 
efectuarea unei activităţi proprii. 
 Copilul infirm trebuie să beneficieze de instituţiile pentru copii preşcolari (grădiniţe 
de copii), precum şi de instrucţia generală şcolară ca şi a celorlalţi copii. 
 Probleme speciale de instruire ridică copiii infirmi netransportabili, care trebuie să 
fie internaţi în cămine, unde să li se asigure şcolarizarea. Instrucţia sa generală trebuie 
desăvârşită în şcoli profesionale, licee şi chiar facultăţi. 
 La adolescente, eforturile trebuie depuse pentru înlăturarea complexului de 
inferioritate ce poate apărea din cauza infirmităţii. De câte ori este posibil, tânărul infirm 
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trebuie să lucreze la un loc cu adolescenţii normali şi să împartă aceeaşi viaţă. Aceasta va 
duce la dezvoltarea spiritului de competiţie, care apare la această vârstă şi care îi va ajuta 
pe infirmi să se alinieze la munca colegilor valizi. 
 Copilul infirm motor trebuie supravegheat timp îndelungat de asistenta socială care 
îl are în grijă, până când readaptarea fizică, morală, socială şi profesională sunt realizate. 

4.2. Asistenţa socială a persoanelor cu handicap senzorial  
 
Cu toate că organul cu care vorbim este din punct de vedere anatomic complet 

separat de organul auditiv, cu 50-60 de ani în urmă, defectarea unuia din aceste organe 
presupunea şi defectarea celuilalt, folosindu-se termenul de „surdo-mut”.  

Confundarea acestor defecte îşi are explicaţii prin faptul că o mare parte a 
persoanelor surde sunt  surde din naştere, sau au devenit surde în scurt timp după 
naştere, când încă nu ştiau vorbi şi deci nu au avut deloc noţiunea graiului. În consecinţa, 
neavând posibilitatea de a învăţa să vorbească prin imitaţie, nu puteau folosi de această 
facultate. Despre aceşti copii  s-a crezut mult timp că sunt muţi, neputând să articuleze nici 
un cuvânt, fiindcă ei singuri nu ştiau că au glas, neputând să-l audă niciodată. La 
menţinerea credinţei că defectarea organului auditiv este însoţită în mod clar necesar şi de 
defectarea organului vocal a contribuit şi sistemul de comunicare între acest fel de 
defectivi prin limbajul lor de semne, eliminând complet necesitatea de a forma cuvinte cu 
ajutorului organului vocal. În felul acesta, surzii, înţelegându-se între ei exclusiv prin 
semne, nu mai era necesar să se ocupe de celălalt organ crezut defectiv, respectiv 
organul vocal. 
 Mai târziu însă s-a constatat că foarte multe dintre persoanele surde îşi au organul 
vocal complet sănătos şi normal, dar lipsa de experienţă şi auzul defectuos i-a făcut să nu 
uzeze de el. În ultimul timp, asistenţa socială modernă, recunoscând avantajele plasării în 
familie a infirmilor reeducaţi cu ajutorul unităţilor speciale, a căutat să le facă educarea sau 
reeducarea în aşa fel ca ei să poată trăi mai bine cât se poate de normal în sânul familie 
lor şi în comunitate. 
 În asistenţa surzilor, acest principiu s-a izbit în realitatea lui de o piedică 
fundamentală, imposibilitatea de înţelegere a surzilor cu membrii familiei şi cu membrii 
societăţii, surzii având ca singură posibilitate de comunicare alfabetul lor de semne, 
învăţat în şcoală, alfabet neinteligibil pentru oamenii normali. Pentru înlăturarea acestui 
inconvenient, s-a introdus pentru toţi surzii instruirea citirii de pe buze cu alfabetul normal. 
Instruirea în şcoală se face de către cadre specializate în logopedie. În felul acesta, li s-a 
dat în mână cheia de a se înţelege cu toată lumea şi de a putea trăi şi ei în societate, 
luând parte activă la toate acţiunile ei. Odată învăţat felul normal de a forma cuvintele s-au 
făcut sforţări de a-i învăţa să-şi articuleze cuvintele. Începutul a fost greu, dar a dat 
rezultate bune. 
 Surdul odată conştient că există o facultate a lui neperceptibilă pentru el, dar 
perceptibilă pentru alţii, face eforturi de a-şi dezvolta această facultate, de a uza de ea, 
fiindu-i astfel mai uşor să se descurce cu semenii lui de viaţă. Astfel s-a descoperit că 
mulţi dintre surzi pot să vorbească bine, având organul vocal normal dar suficient de 
dezvoltat, din cauza neutilizării lui. Deci în mod normal s-a făcut o deosebire între defectivii 
surzi şi defectivii muţi, clasându-i în două categorii diferite. 
 Surzii au un procent mai mic de dependenţă ca ceilalţi infirmi, îndeosebi după 
introducerea sistemului de citire de pe buze, sistem ce le dă posibilitatea de a se înţelege 
cu familia lui şi restul societăţii. Având toate facultăţile normale în afară de cea auditivă, ei 
pot lua parte cu mai mult succes în lupta pentru existenţă. Surzii îmbrăţişează mai 
degrabă meserii practice, care se pot profesa fără auz. 



 

 42 

 Cele mai practice meserii pentru această grupă de persoane cu handicap erau 
tâmplar, strungar, desenator, zugrav, tipograf, dulgher, croitor, cizmar etc. Pentru femei : 
croitoria, confecţioner lenjerie, modiste, florărese, bucătărese, croitor, ţesătoare etc. 

4.3. Asistenţa socială a copilului nevăzător sau cu vederea diminuată  
 

Cea mai grea dintre toate infirmităţile este orbirea. Aceasta nu numai prin limitarea 
capacităţii de muncă, dar şi prin influenţa dezastruoasă pe care o exercită întunericul  
permanent asupra dispoziţiei sufleteşti, a celor afectaţi de acest handicap. 

Din punct de vedere al modului cum trebuie privită asistenţa medico-socială a 
nevăzătorilor, se desprind două aspecte: 

1. prevenirea orbirii şi conservarea vederii. 
2. acordarea de sprijin persoanelor devenite infirme prin pierderea toată a vederii. 
Datorită asistenţei sociale este de a descoperi aceste cazuri, de a duce pacientul la 

specialist, de a-l convinge să urmeze conştiincios tratamentul şi să controleze asupra 
modului în care să se prezinte la medic. Adesea se întâlnesc părinţi ai căror copii suferă 
de trachom  sau oftalmie care au făcut câteva şedinţe de tratament şi după ce au observat 
o oarecare ameliorare, au renunţat la tratament. Bineînţeles că boala a revenit, s-a 
agravat, nu a mai putu fi tratată medical şi pacientul a rămas infirm (orb). 

În privinţa asistenţei sociale propriu-zise, putem vorbi despre înfiinţarea azilelor 
pentru orbi încă din secolul al XII-lea la Paris, aşezământ social care funcţionează şi 
astăzi. 

Astăzi educaţia sau reeducarea orbilor se face aproape în toate ţările în instituite 
specializate pentru reeducarea acestora, care sunt bine organizate, având învăţământ 
primar, învăţământ profesional şi unele dintre ele chiar învăţământ secundar sau medico-
pedagogic. 

Învăţământul primar are la bază scrisul, cititul, calculul, geografia, istoria şi 
literatura. 

Scrisul nevăzătorilor a întâmpinat mari greutăţi. La început s-a întrebuinţat alfabetul 
latin scris cu ajutorul unor rigle, apoi s-a ajuns la sistemul de scriere Braille, folosit astăzi 
în toată lumea atât pentru litere, cât şi pentru cifre, semne matematice şi semne 
muzicografice. Scrierea se face pe o tablă de metal cu ajutorul unui creion mai puţin 
ascuţit. 

Americanul F.Hall a construit o maşină, cu ajutorul căreia se poate scrie o literă 
dintr-o singură claviatură. Ea este universal introdusă; un orb poate scrie 10-15 pagini pe 
oră. 

Cititul nu întâmpină atâtea greutăţi. Orbii de obicei pipăie cu degetele punctele sau 
literele reliefate. Se întrebuinţează mai des cele două degete arătătoare, din care cu cel 
drept se citeşte, iar cu cel stâng se ţine rândul şi se controlează cel drept. Ei pot citi 20-30 
pagini pe oră. Frigul îi împiedică pe orbi la citit şi le slăbeşte fineţea tactilă. 

Calculul se face din memorie. Numai în clasele superioare, la operaţiuni, la 
operaţiuni speciale, ei fac calculul în scris cu semne reliefate sau puncte. Toate 
operaţiunile matematice le fac cu o uşurinţă deosebită faţă de persoanele normale, 
deoarece atenţia nevăzătorilor este concentrată numai asupra operaţiunii respective. 

Ştiinţele  reale le învaţă prin mijloace speciale de intuiţie, sau prin metode reliefate. 
Geografia o învaţă pe hărţile reliefate. După terminarea învăţământului primar, care 

durează 7 ani, elevii trec sau la învăţământul secundar, sau la cel profesional. Ei  pot să 
facă anumite lucruri ce nu necesită mişcări mari. Dintre toate profesiunile, cea mai 
răspândită este împletitul coşurilor cu uşurinţă şi frecvenţă, şi îi urmează imediat 
confecţionarea periilor, împletitul frânghiilor, tricotajul la maşină, fabricarea covoarelor etc. 
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În Germania, o bună parte sunt utilizaţi în zootehnie, iar în China şi Japonia majoritatea 
orbilor sunt maseuri. Mai sunt utilizaţi ca dactilografi, telefoniştii şi muzicanţi. 

După terminarea programului de educaţie a nevăzătorilor, urmează plasarea lor în 
muncă. Această activitate de plasare şi readaptare a orbilor pregătiţi pentru o competiţie 
liberă în lupta pentru existenţă o face asistenta socială, care trebuie să fie călăuza şi 
reazemul moral al persoanei cu handicap. 

Mulţi dintre orbi îşi pierd uşor echilibrul sufletesc. Aici asistenta socială are un rol 
deosebit de important, care se manifestă printr-o activitate de refortificare morală a 
persoanei cu handicap şi recăpătarea încrederii în propriile sale puteri. La educarea 
copiilor nevăzători este de o importanţă deosebită deprinderea acestora la o vârstă cât se 
poate de fragedă de a-şi întrebuinţa simţirile, în special mâinile. Trebuie instruiţi de mici să 
se îmbrace şi să se hrănească singuri. La instruirea lor trebuie ţinut seama că, neavând 
capacitatea de a vedea, ei nu pot învăţa prin imitaţie, aşa cum fac copiii normali. Copiii 
nevăzători nu trebuie protejaţi şi ocrotiţi în mod inutil din milă, fiindcă este spre avantajul 
lor ca să se izbească cât se poate de mult de greutăţile vieţii, dobândind prin aceasta o 
rezistenţă mai mare în lupta pentru existenţă. 

4.4. Asistenţa socială a persoanelor cu handicap mintal 
 
Unele boli psihice se manifestă nu numai prin tulburări ale funcţiei intelectuale, ci şi 

Prin modificări ale întregii personalităţi, ale legăturilor sale sociale şi afective, ale atitudinii 
faţă de muncă, ale capacităţii de a duce o activitate conştientă şi a urmări atingerea unui 
scop. 
În ceea ce priveşte copilul,  se pune problema debilităţii sale intelectuale. Dacă debilitatea 
lui mintală duce la o oprire a desfăşurării facultăţilor intelectuale printr-un defect de 
maturizare, care poate fi datorat chiar unei carenţe de climat afectiv, atunci el este un 
întârziat mintal.  
 Tratamentul care se aplică în spitalele de psihiatrie este medico-psihico-social şi 
constă în tratament medicamentos, metode speciale de psihoterapie şi socioterapie. 

În aplicarea tratamentului terapeutic pe toate cele trei planuri, un rol determinant îl 
are ancheta socială, care trebuie să stabilească factorii care au condus la îmbolnăvire. 

O deosebită importanţă prezintă asigurarea condiţiilor de viaţă socială în vederea 
revenirii în familie a bolnavului, după spitalizare. Acestor bolnavi trebuie să li se asigure 
stabilitate, linişte, limitarea responsabilităţilor, înlăturarea grijilor materiale, suprimarea 
oricărei forme de dificultate sau conflict care se poate ivi într-o participare socială activă 
sau din raporturile între oameni. 

Pe măsura îmbunătăţirilor condiţiilor de viaţă se realizează marcant şi ameliorarea 
persoanei cu handicap. 

Rolul asistentei sociale apare evident prin intervenţiile ce le fac pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă socială şi profesională a bolnavului şi acţiunile pe care le 
întreprinde pentru ca bolnavul să fie internat la timp în spitale de specialitate, să 
beneficieze de tratament medical şi de recuperare şi să se încadreze într-o formă de 
activitate corespunzătoare, dacă stadiul bolii îi permite aceasta. Tot asistenta socială se 
îngrijeşte de ocrotirea bolnavilor mintali nerecuperabili, pentru internarea lor în cămine 
corespunzătoare. 

La bolnavii psihici, rolul psihiatrului este să  precizeze diagnosticul, adică 
comportamentul defectuos sau morbid al acestuia faţă de mediul social, şi să stabilească 
tratamentul şi condiţiile defavorabile care trebuie evitate, cât şi a condiţiilor optime care 
trebuie să se asigure persoanei cu handicap. 
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Colaborarea dintre asistenta socială şi familia persoanei cu handicap – privind 
supravegherea medico-socială a persoanei cu handicap – trebuie să asigure o importantă 
perioadă de timp şi după ieşirea acestuia di spital. 

Tulburările acestor persoane se manifestă mai ales prin dificultatea acestora de a 
face faţă situaţiilor curente din viaţa profesională, viaţa familială şi în general, în toate 
segmentele vieţii sociale. Aici diagnosticul ar fi pus mai degrabă de „curriculum viate”, pe 
antecedentele lui personale din viaţa de zi cu zi. În aceste cazuri, ancheta socială la 
internarea bolnavului în spital, cât şi ancheta socială făcută în familie, la un anumit interval 
de timp după ieşirea din spital, au o importanţă deosebită pentru viaţa persoanei cu 
afecţiuni psihice. Se pot face paralele evidente între starea sănătăţii din perioada prezentă 
şi anterioară, şi cu aceste date psihiatrul poate interveni mai bine informat şi documentat 
în continuarea tratamentului de întreţinere. Se poate concluziona că în opera de igienă 
mintală este necesară o triplă colaborare între psihiatru, asistenta socială şi psiholog. 
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CAPITOLUL 5. 

CADRUL LEGISLATIV DE COMBATERE A DISCRIMINĂRII ȘI DE 

PROTECȚIE A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI 
 

5.1. Acţiuni întreprinse de  Comisia Europeană în 
vederea combaterii discriminării 
 
Comunitatea Europeană a adoptat două legi (sau directive, în terminologia CE) care 

protejează persoanele din Uniunea Europeană împotriva discriminării pe motive de rasă şi 
origine etnică (pe scurt: Directiva privind egalitatea rasială) şi pe motive de religie sau 
convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală (pe scurt: Directiva privind egalitatea 
la locul de muncă). Cele două directive definesc un set de principii care oferă oricărei 
persoane din Uniunea Europeană un nivel minim comun de protecţie legală împotriva 
discriminării. 

 
Cadrul politic 
Bazându-se pe implementarea cu succes a Strategiei Cadru pe 2005 cu privire la 

nediscriminare şi a Anului European al Şanselor Egale pentru Toţi 2007, Comisia a 
adoptat pe 2 iulie 2008, în cadrul agendei sociale reînnoite, un pachet privitor la 
nediscriminare, care conţine:  

1. O propunere pentru o directivă nouă asupra egalităţii de tratament care să 
interzică discriminarea pe criterii de vârstă, handicap, orientare sexuală şi religie 
sau convingeri în afara locului de muncă 

2. Un comunicat care prezintă un demers global vizând intensificarea acţiunilor 
contra discriminării şi promovarea egalităţii şanselor 

3. O deciziei a Comisiei care creează un grup de experţi guvernamentali pe 
probleme de nediscriminare 

4. Un document de lucru al serviciilor Comisiei asupra instrumentelor şi politicilor 
comunitare pentru integrarea rromilor. 

Concret, Comisia Europeană ia măsuri menite: 
 Să amelioreze cunoaşterea discriminării prin creşterea gradului de 

conştientizare în rândul populaţiei cu privire la drepturile şi obligaţiile acestora, 
dar şi cu privire la avantajele diversităţii. 

 Să sprijine agenţii intermediari, precum ONG-urile, partenerii sociali şi 
organizaţiile de egalitate să îşi îmbunătăţească abilitatea de combatere a 
discriminării. 

 Să susţină dezvoltarea politicilor de egalitate la nivel naţional şi să încurajeze 
schimbul de bune practici între statele membre. 

 Să obţină schimbări reale în domeniul combaterii discriminării prin intermediul 
activităţilor de formare privind combaterea discriminării. 

 Să insiste asupra unei administrări a diversităţii orientate către afaceri în cadrul 
răspunsului strategic la o societate, o bază de clienţi, o structură a pieţei şi o 
forţă de lucru mai diversificate. 
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Accesul la drepturi egale 
În calitate de cetăţeni cu drepturi depline, persoanele cu handicap beneficiază de 

aceleaşi drepturi ca şi restul populaţiei. Au dreptul la demnitate, la tratament egal, la o 
viaţă autonomă şi la o participare deplină în cadrul societăţii. Crearea unui cadru menit să 
le permită persoanelor cu handicap să se bucure de toate aceste drepturi reprezintă 
principalul obiectiv pe termen lung al strategiei comunitare pentru incluziunea activă a 
persoanelor cu handicap. În centrul Strategiei europene pentru protecţia şi integrarea 
persoanelor cu handicap (2004-2010) se află Planul de acţiune pentru persoanele cu 
handicap. Până în anul 2010, Comisia Europeană doreşte obţinerea unor rezultate 
concrete în materie de perspective de angajare, accesibilitate şi autonomie. Persoanele cu 
handicap sunt implicate în acest proces în baza principiului european: „Nimic pentru 
persoanele cu handicap fără persoanele cu handicap”. 

Propunându-şi să abordeze aspectele referitoare la handicap din perspectiva 
drepturilor omului, UE promovează incluziunea activă a persoanelor cu handicap şi 
participarea deplină a acestora în cadrul societăţii. Handicapul este o problemă care 
trebuie abordată în contextul drepturilor omului, şi care, prin urmare, nu poate face 
obiectul liberului arbitru. Această abordare se află şi în centrul Convenţiei ONU privind 
drepturile persoanelor cu handicap, la care Comunitatea Europeană este parte semnatară. 

 
Găsirea şi păstrarea unui loc de muncă 
Persoanele cu handicap reprezintă aproape a şasea parte din totalul populaţiei 

europene cu vârstă de muncă. Totuşi, rata de ocupare în rândul acestora este, prin 
comparaţie, foarte scăzută. Din acest motiv, şomajul în rândul persoanelor cu handicap 
este dublu faţă de şomajul înregistrat în rândul celorlalte categorii ale populaţiei active.  

Dacă ar beneficia de mai mult sprijin, milioane de europeni cu handicap s-ar putea 
integra sau reintegra pe piaţa muncii. Strategia de la Lisabona pentru creştere şi ocuparea 
forţei de muncă îşi propune să îmbunătăţească nivelul scăzut al participării persoanelor cu 
handicap la piaţa muncii. Pornind de la orientările oferite de Strategia europeană pentru 
ocuparea forţei de muncă, statele membre îşi elaborează propriile politici în domeniu. Ele 
transmit Comisiei Europene rapoarte anuale privind iniţiativele naţionale în domeniul 
ocupării forţei de muncă, inclusiv iniţiativele destinate persoanelor cu handicap.  Politicile 
UE în domeniul protecţiei şi incluziunii sociale sprijină statele membre în elaborarea 
politicilor în materie de incluziune socială, asistenţă medicală şi servicii sociale, oferindu-le 
persoanelor cu handicap mai multe şanse de a-şi găsi şi păstra un loc de muncă. 

 
Educație pentru toți 
Un acces egal la o educaţie de calitate şi la posibilităţile de învăţare de-a lungul 

vieţii oferă persoanelor cu handicap posibilitatea de a se implica pe deplin în societate şi 
de a-şi îmbunătăţi calitatea vieţii. Comisia Europeană încurajează, printre altele, 
includerea copiilor cu handicap în sistemele tradiţionale de educaţie. De asemenea, 
aceasta a lansat o serie de iniţiative educaţionale destinate persoanelor cu handicap. 
Printre acestea, se numără Agenţia europeană pentru dezvoltarea educaţiei destinate 
persoanelor cu nevoi speciale, precum şi un grup de studiu privind handicapul şi învăţarea 
de-a lungul vieţii. O serie de programe comunitare, precum programul de învăţare de-a 
lungul vieţii, vizează integrarea educaţiei şi formării persoanelor cu handicap în sistemul 
tradiţional. 

 
O viaţă autonomă 
Persoanele cu handicap trebuie să aibă posibilitatea de a face alegeri individuale şi 

de a-şi controla viaţa de zi cu zi la fel ca şi celelalte categorii ale populaţiei. De aceea, 
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serviciile de asistenţă şi sprijin ar trebui să fie mai bine adaptate nevoilor persoanelor cu 
handicap. Comisia Europeană promovează serviciile sociale accesibile şi de calitate, 
consolidând măsurile de protecţie socială şi de integrare.De asemenea, UE sprijină 
dezinstituţionalizarea persoanelor cu handicap. Comisia Europeană finanţează studii 
privind prestarea de servicii sociale de proximitate destinate persoanelor cu handicap, 
pentru ca acestea să se poată integra în colectivitate în condiţii bune de securitate, 
libertate şi autonomie. 

5.2. Declaraţia ONU cu privire la Drepturile Persoanelor cu Handicap 
 
Adunarea generală a ONU a adoptat în 1975 „ Declaraţia cu privire la Drepturile 

Persoanelor cu Handicap”,declaraţia ce porneşte de la ideea că pentru persoana cu 
handicap libertatea şi egalitatea reprezintă posibilitatea de a beneficia în mod egal de 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, rezultat al dezvoltării economice şi sociale. 
 În cadrul acestei declaraţii, relevam unele drepturi ale persoanei cu handicap: 

 Dreptul la respectarea demnităţii lor umane, dreptul fundamental, pe care-l 
au şi ceilalţi cetăţeni de aceeaşi vârstă; 

 Dreptul la măsuri care să le permită să devină cât mai independenţi posibil; 
 Dreptul la tratament medical, psihologic şi funcţional ( proteze, orteze), la  

recuperare medicală şi socială, la şcolarizare, pregătire şi orientare 
profesională, la serviciul de încadrare în muncă, astfel încât să le permită să-
şi dezvolte pe deplin capacităţile şi să fie facilitată integrarea sau 
reintegrarea lor socială; 

 Dreptul să locuiască cu familia lor şi să participe la activităţi sociale, culturale 
şi recreative; 

 Persoanele cu handicap beneficiază de asistenţă juridică în scopul protejării 
lor şi a proprietăţilor de care dispun ; 

 Dacă internarea unei persoane cu handicap într-o instituţie specializată este 
indispensabilă, atunci condiţiile de viaţă şi mediul înconjurător din acea 
instituţie trebuie să fie cât mai aproape de o viaţă obişnuită, specifică 
celorlalţi semeni de aceeaşi vârstă cu ea ; 

 În cazul în care persoanelor cu handicap sever şi profund, care nu-şi pot 
exercita drepturile (sau exercitarea unor drepturi le este limitată), se impune 
protejarea lor de către societate. 

 Anul 1981 a fost declarat Anul Internaţional al Persoanelor cu Handicap, iar 
în anul 1982  a fost adoptat „ Programul Mondial de Acţiune în favoare 
Persoanelor cu Handicap”. 

Ca urmare a aplicării Programului Mondial de Acţiune, Adunarea Generală  a ONU 
a formulat în anul 1993 „Regulile Standard privind Egalizarea Şanselor pentru Persoanele 
cu Handicap”. Scopul elaborării acestora este de a asigura persoanelor cu handicap 
exercitarea aceloraşi drepturi şi respectarea aceloraşi obligaţii ca şi celorlalţi membri ai 
societăţii. 

„Declaraţia de la Salamanca”, formulată în anul 1994, conturează unele direcţii de 
acţiune în domeniul educaţiei speciale. Acestea se concentrează în jurul conceptului de 
educaţie, care se referă la înscrierea tuturor copiilor în şcoli obişnuite, dacă nu există 
motive întemeiate de a se proceda altfel. 
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5.3. Strategia naţională privind egalizarea şanselor pentru 
persoanele cu dizabilităţi din România 
 
Principii 
Această strategie este bazată pe ideea egalităţii şanselor. Ea se subscrie total  

principiilor stabilite de Regulile Standard ONU pentru Egalizarea Şanselor pentru 
Persoanele cu handicap. În principal ele sunt următoarele: 

 Principiile egalităţii drepturilor: implică faptul că nevoile fiecărui individ sunt de 
importanţă egală, că acele nevoi trebuie să fie baza de planificare a societăţilor 
şi că toate resursele trebuie să fie aşa  fel exploatată încât să asigure fiecărui 
şanse egale de participare. 

 Principiul egalizării şanselor : principiul prin care toţi cetăţenii, în particular 
persoane cu handicap, pot avea acces la diverse sisteme ale societăţii: cadru 
material, servicii, informaţii, documentare, activităţi. 

 Principiul asigurării serviciilor de sprijin:  persoanele cu handicap sunt membri ai 
societăţii şi au dreptul să rămână în comunitatea locală. Ei trebuie să primească 
sprijinul de care au nevoie la nivelul obişnuit al structurilor de educaţie, sănătate, 
angajare şi servicii sociale. 

 Principiul obligaţiilor egale: deoarece persoanele cu handicap obţin drepturi 
egale, ele vor trebui să aibă şi obligaţii egale. Atunci când aceste drepturi sunt 
obţinute, societăţile trebuie să-şi crească aşteptările din partea persoanelor cu 
dizabilităţi.Ca parte a procesului de egalizare a şanselor, trebuie elaborate 
prevederi care să sprijine persoanele cu dizabilităţi în prelucrarea totală a 
responsabilităţilor, ca membri ai societăţii. 

Strategia doreşte să reliefeze căile şi mijloacele pentru a pune în practică aceste  
principii în România. 
  

Scopul strategiei 
 Creşterea calităţii vieţii persoanelor cu handicap. 
  

Obiective 
1. Persoanele cu handicap vor beneficia de şanse egale ca oricare cetăţean. 

Aceasta înseamnă drepturi şi îndatoriri egale, furnizarea asistenţei de bază individuală, nu 
numai pe baza faptului că aparţine unui grup. 

2. Persoanele cu handicap vor fi sprijinite să-şi atingă scopurile personale şi să-şi 
sporească abilităţile prin formare, independenţă şi conducere. 

3. Se va realiza un mediu accesibil pentru beneficiul tuturor cetăţenilor. Acesta va 
include transport accesibil, locuinţă accesibilă, un mediu accesibil şi acces la informaţie, 
comunicare şi servicii. 

4. Schimbarea  mentalităţii şi a atitudinii, atât a comunităţii, cât şi a persoanelor cu 
handicap pentru a deveni agenţi activi ai schimbării. 

 
Domenii şi direcţii de acţiune 
 
1. Reforma legislativă 
Principiul  care va sta la baza reformei cadrului normativ este elaborarea unui cadru  

legal unitar şi coerent în vederea obţinerii unui sistem integrat de acte normative în 
domeniul  protecţiei persoanelor cu handicap, în deplină concordanţă cu legislaţia 
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Comunităţii Europene, a convenţiilor internaţionale la care România este parte şi a 
prevederilor din  Constituţia României. 
 Executarea drepturilor de bază ale persoanelor cu handicap, precum şi dreptul de a 
nu fi discriminaţi, trebuie să fie protejate prin lege. 
 În cazul în care persoana cu handicap, minor sau adult, este în imposibilitate totală 
sau parţială de a-şi administra bunurile personale, ea trebuie să beneficieze de protecţie 
sub forma unei tutele. Această protecţie nu trebuie să fie restrictivă, ci să fie bazată, pe cât 
posibil, pe dorinţele individului. 
 O prioritate este crearea cadrului legislativ privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor comunitare pentru persoanele cu handicap (centrelor de zi, locuinţelor 
protejate,centrelor de abilitate, centrelor de orientare şi formare profesională, etc.) 
 Organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap,a cărui membru este 
persoana cu handicap, (indiferent dacă aceasta trăieşte sau nu într-o instituţie de ocrotire 
de stat sau particulară) au dreptul de a o prezenta în justiţie atunci când drepturile 
acesteia sunt încălcate. 
 Monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu handicap şi de prevenire a 
abuzurilor se va face de către un organism independent în colaborare cu ONG-urile(de 
exemplu: Avocatul Poporului). 
 

2. Educaţie 
Strategia Naţională cu privire la egalizarea de şanse pentru copii şi tinerii cu 

handicap are la bază ideea educaţiei pentru toţi şi pentru fiecare. Metodologia de aplicare 
a strategie este elaborata de Ministerul Educaţiei Naţionale şi este aplicată începând cu 
anul 1999-2000 în 12 judeţe din ţară: 

a) Şcolile trebuie să includă în procesul de învăţământ toti copiii, indiferent de 
gradul şi forma handicapului sau de locul în care se află fiecare. 

b) Educaţia din şcoli să fie centrată pe nevoile copilului. 
c) Eliminarea etichetelor, stigmatizărilor pentru anumite grupuri de persoane cu 

handicap ca fiind „non-educabili”. Acest fapt are ca urmare desfiinţarea 
excluderii anumitor persoane de la educaţie. 

d) Integrarea copiilor şi tinerilor cu cerinţe educative speciale se realizează eficient 
în şcolile şi grădiniţele obişnuite unde toţi copiii învaţă împreună. 

e) Reforma şcolilor pentru a fi suficient de flexibile pentru şi de a le mări 
capacitatea de a răspunde la diversitate. 

f) Dizabilitatea trebuie privită nu ca o problemă ce afectează copilul, ci ca o 
problemă ce ţine de organizarea şcolii. 

g) Alocarea resurselor matriceale necesare educaţiei copiilor cu cerinţe educative 
speciale să se facă pe principiul resursa urmează copilul indiferent de forma de 
învăţământ pe care o frecventează. 

h) Intervenţia timpurie să fie o preocupare principală a educaţiei speciale. 
i) Asigurarea de servicii de sprijin pentru copiii cu cerinţe speciale, familiile 

acestora şi cadrele didactice integratoare. 
j) Integrarea şi monitorizarea vieţii copiilor cu cerinţe speciale se poate realiza 

numai dacă există colaborare permanentă între partenerii implicaţi. 
k) Iniţierea de programe de orientare  şcolară şi profesională pentru toţi copiii cu 

nevoi speciale. 
l) Desfăşurarea unor activităţi comune ONG, asociaţii şi instituţii guvernamentale 

sub deviza: „ Să gândim şi să acţionăm împreună!”. 
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A. Accesul la învățământul obișnuit 
Şcolile din învăţământul obişnuit trebuie pregătite să primească, să integreze  

copii cu nevoi educative speciale. 
 Se are în vedere: 

a. Pregătirea conducerii şcolii şi a cadrelor didactice prin: 
- cursuri de formare/informare; 
- programe de informare a părinţilor copiilor din clasele integratoare; 

b. Evidenţierea şi evaluarea beneficiarilor principali şi secundari. 
c. Adaptarea şi utilizarea resurselor umane şi materiale ale şcolii integratoare. 
d. Asigurarea serviciilor de sprijin: 

- cadre didactice itinerante; 
- activităţi în scopul reabilitării; 
- servicii de consultanţă prin intervenţii unidisciplinare sau multidisciplinare; 
- sisteme de sprijin comunitare. 

e. Cuprinderea zonei de risc rural în cadrul acţiunii de estindere a activităţii de 
integrare la nivel naţional. 

f. Elaborarea unui plan de acţiune vizând diminuarea abandonului şcolar. 
g. Acţiuni de cuplare a resurselor organizaţiilor şi organismelor statului pentru 

crearea condiţiilor de educaţie prin îmbunătăţirea protecţiei sociale şi speciale. 
h. Implicarea familiei în decizie şi acţiune privind viaţa şi educaţia copilului, 

persoanei cu handicap. 
i. Încadrarea şi oprirea curriculară corectă, accentul căzând pe intervenţia 

timpurie.  
 

B. Şcoala specială ca centru de resurse 
În şcolile speciale vor fi cuprinşi copii cu handicap mediu/sever şi polihandicap care 

nu pot fi incluşi în învăţământul  obişnuit. 
 Şcolile speciale vor servi ca: 

 Resurse umane şi materiale pentru dezvoltarea şcolilor incluse în soluţionarea 
problemelor educaţiei speciale; 

 Centru de instruire pentru personalul didactic implicat în integrare; 
 Baze de experimentare –cercetare; 
 Laboratoare şi cabinete de asistenţă psihopedagogică specializată; 
 Şcolile specializate trebuie să devină un sistem de învăţământ deschis spre 

Învăţământul obişnuit în care repartizarea copiilor pe timp nelimitat trebuie să  
constituie excepţie; 

 Crearea de condiţii favorabile în vederea reconversiei profesionale a tinerilor 
persoane cu handicap, în funcţie de oferta profesională. 

 
3. Orientarea, formarea profesionala şi anagajarea 
a) Instruirea  profesională adecvată şi măsurile de reabilitare vor fi făcute 

disponibile pentru toate categoriile de persoane cu handicap, iar munca şi oportunităţile 
de angajare pentru aceştia vor fi promovate pe piaţa deschisă a muncii atât în mediul 
urban, cât şi rural, persoanele cu dizabilităţi vor trebui să aibă şanse egale de muncă 
productivă şi aducătoare de câştig sau pentru angajare pe piaţa muncii. 

 Se va susţine politica de educaţie şi formare profesională iniţială propusă de MEN. 
 Abordarea pregătirii profesionale se va face din perspectiva principiilor economiei 
de piaţă. 
 b) Instrumentele  existente ale pieţei muncii, scheme, modalităţi şi programe de 
formare şi măsuri de promovare a angajării vor face accesibile şi persoanelor cu handicap. 
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Acestea vor fi complet folosite de către persoanele cu handicap fără nici o limitare din 
cauza situaţiei dificile existente pe piaţa muncii. În măsura  în care este posibil, va fi aplicat 
principiul libertăţii alegerii cu privire la formare profesională şi angajare.Ca o  consecinţă, 
stabilirea sau excluderea dintr-un anumit domeniu sau profesie pe motivul dizabilităţii, 
vârstei, sexului va constitui o încălcare a dreptului omului. Orice legislaţie sau directivă 
existentă în acest sens va fi abrogată. 
 c) Persoana cu handicap şi dacă este necesar familia sau reprezentantul său 
participă la ansamblul măsurilor luate în vederea orientării sale profesionale. 
 d) Este necesară sprijinirea integrării în muncă a persoanelor cu handicap prin 
crearea unor servicii de suport specializate. 
 e) Se vor elabora prevederi legale care să sprijine activ într-un mod real şi profitabil 
pe cei angajează persoane cu handicap. 
 f) Ca parte a politicii proactive de angajare trebuie stabilit  un dialog social cu între 
firme, sindicate şi ONG-uri, privind instruirea profesională şi angajarea persoanelor cu 
handicap. 
 g) Programe de acţiune ale statului trebuie să includă măsuri pentru proiectarea şi 
adaptarea locurilor de muncă în aşa fel încât acestea să nu devină accesibile persoanelor 
cu diferite handicapuri. 
 h) O posibilitate de încadrare în muncă a persoanelor cu handicap o constituie 
unităţile protejate. Acestea trebuie sprijinite într-un mod real printr-o politică fiscală care să 
stimuleze înfiinţarea lor. 
  

4. Asistenţa medicală 
a) Ministerul sănătăţii şi Casa de Asigurări Sociale trebuie sa asigure ca 

persoanelor cu handicap să li se furnizeze  acelaşi nivel de asistenţă medicală şi în cadrul 
aceluiaşi sistem medical, ca şi celorlalţi membri ai societăţii. 

b) Se vor elabora programe naţionale de depistare şi intervenţie precoce de către 
Ministerul Sănătăţii în colaborare cu SSPH, Agenţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului 
şi MEN. 

c) Ministerul Sănătăţii şi Casa de Asigurări Sociale trebuie să asigure ca 
persoanelor cu handicap să li se furnizeze gratuit regulat şi medicamente de care acestea 
au nevoie, pentru păstrarea sau îmbunătăţirea nivelului lor funcţional. 

d) Dezvoltarea reţelei de servicii de recuperare şi terapie (pediatru, psiholog, 
logoped, kinoterapeut, terapeut ocupaţional, art terapeut). 

e) Persoanele cu handicap vor beneficia de dispozitive de asistare:  roteze, 
aparatura şi materiale ajutătoare compensatorii, aparatură de semnalizare vizuală, orteze, 
aparate ortopedice, dispozitive de mers, scaune rulante gratuite pentru cei cu venituri 
personale mici. 

 
5. Asistenţa în domeniul veniturilor şi măsurilor de protecţie specială 
Egalizarea şanselor pe termen lung va duce la transformarea persoanelor cu 

handicap din persoane ai asistenţei sociale în cetăţeni obişnuiţi cu drepturi şi obligaţii. 
În situaţia economică actuală a României, este nevoie în continuare de o protecţie 

socială a persoanelor cu handicap. 
Această protecţie se realizează în principal prin acordarea unei alocaţii sociale 

speciale. Considerăm că această alocaţie ar trebui să asigure condiţii minime de calitate a 
viţii (cel puţin salariul minim pe economie).Actualul sistem al abordării globale de facilităţi  
(gratuităţi în transportul CFR şi local, abonamente radio TV, abonamente telefonice etc) va 
trebui adaptat la necesităţile individuale şi sociale. O soluţie posibilă şi recomandată ar fi 
evaluarea în bani. 
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În funcţie de nevoi, persoana cu handicap va beneficia de următoarele tipuri de 
servicii individuale: 

 asistent personal; 
 servicii de îngrijire la domiciliu (ajutor în gospodărie, masa la domiciliu, asistenţă 

în  îngrijirea persoanelor cu handicap); 
 servicii de înlocuire a familiei pe termen scurt în situaţii de criză; 
 servicii de consiliere şi consultanţă pentru persoane cu handicap şi familie. 
 
6. Reforma instituţională (dezinstituţionalizarea) 
Actualmente există persoane cu handicap internate în: 
 Centre de recuperare şi reabilitare - pentru copii şi adulţi; 
 Cămine - şcoală aparţinând; 
 Cămine de îngrijire şi asistenţă aparţinând; 
 Spitale neuropsihice şi secţii neuropsihiatrice, secţii de distrofici şi pentru bolnavi 

SIDA aparţinând Ministerului Sănătăţii; 
 Centre de integrare prin terapie ocupaţională aparţinând; 
 Centre de plasament aparţinând Agenţiei Naţionale de Protecţie a Drepturilor 

Copilului. 
Unele din acestea sunt instituţii rezidenţiale de tip cămin-spital. Acestea au 

dezvoltat servicii rezidenţiale de tip centru familial sau locuinţă protejată. 
 Calitatea vieţii asistaţilor din aceste instituţii este scăzut şi în ele domină concepţia 
pur medicală asupra handicapului. 
 Majoritatea sunt instituţii mari cu peste 100 asistaţi cu probleme diverse şi adesea 
incompatibile. Sunt  frecvente: 

 Lipsa unui ambient de tip familial; 
 Lipsa de personal calificat; 
 Lipsa unei programări structurale pentru îmbunătăţirea nivelului funcţional al 

rezidenţilor; 
 Lipsa de materiale şi mijloace educaţionale; 
 Abuzul asupra rezidenţilor. 
Prevenirea instituţionalizării este deosebit de importantă. Pentru aceasta este 

imperios necesar să se creeze servicii de sprijin a vieţii independente în familie, precum şi 
servicii rezidenţiale pe baze comunitare de tip familial, atât pentru copiii, cât şi pentru 
adulţii cu handicap. Experienţa demonstrează că prevenirea instituţionalizării, îndeosebi 
pentru copii este mai eficientă inclusiv din punct de vedere economic. 
 Pe termen lung, instituţiile vor fi treptat transformate, tinzându-se spre desfiinţarea 
lor. Ca obiectiv pe termen lung, va fi realizat un plan individual pentru o închidere treptată 
a instituţiilor rezidenţiale de stat. Aceasta va fi posibilă doar când se va oferi o altă 
alternativă de îngrijire în cadrul comunităţii. Personalul care lucrează în instituţii va fi 
reinstruit astfel încât să-şi poată păstra slujba făcând faţă necesităţilor noului mediu. Se va 
pregăti o reţea de specialişti  care să evalueze cazurile care vor fi integrate în comunitate 
şi să asigure legătura între instituţie şi bazele comunitare. 
 Aceste alternative vor duce la creşterea calităţii vieţii rezidenţilor şi la reducerea 
substanţială a costurilor. 
 Sistemul alternativ de asistenţă a persoanelor cu handicap va cuprinde centre de zi 
pentru persoane cu handicap, locuinţe protejate pentru adulţi, şcoli, grădiniţe şi clase 
speciale cu program de zi, ateliere protejate, centre de orientare profesională şi formare, 
centre de abilitare, servicii rezidenţiale de tip familia, plasament familial, adopţia, etc. 
Sistemul alternativ se va dezvolta în parteneriat cu ONG-urile. Se vor elabora standardele 
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de calitate a serviciilor şi un sistem unitar de acreditare a lor. Finanţarea serviciilor se va 
face pe baza competenţei de SSPH. 
 Nu se vor mai înfiinţa instituţii noi, ci se va sprijini înfiinţarea serviciilor alternative pe 
baze comunitare şi se va accentua prevenirea instituţionalizării. Treptat se va diminua 
numărul de asistaţi din instituţiile actuale va creşte numărul de instituţii. Pe termen lung, 
acesta va duce la diminuarea costurilor. 
 
 7. Informaţia şi sporirea gradului de conştientizare 
 a) Răspândirea informaţiilor are două obiective: 

 Sporirea potenţialului persoanelor cu handicap de a activa în societate; 
 Sporirea gradului de conştientizare a publicului larg privind rolul pe care 

persoanele cu dizabilităţi îl pot juca în dezvoltarea viitoare a societăţii. 
Se vor realiza prin organizarea de campanii de informare, educare, comunicare 

adresate la toate nivele de interes: persoana cu handicap, familia persoanei cu handicap, 
comunităţii în toate nivelele de interes: persoana cu handicap, familia persoanei cu 
handicap, comunităţii în care trăiesc, autorităţile locale, administraţiei locale. 
 b) Aceste campanii vor sublinia mesajul că persoanele cu handicap sunt persoane 
cu aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi  ceilalţi, acest lucru justificând înlăturarea tuturor 
obstacolelor din calea deplinei lor participări la viaţa societăţii. 
 c) Se va încuraja o proiectare pozitivă a imaginii persoanelor cu handicap în mass 
media, în colaborare cu organizaţiile persoanelor cu handicap. 
 d) Persoanele cu handicap, familiile şi susţinătorii acestora trebuie să aibă acces la 
toate informaţiile referitoare la diagnoză, drepturi, servicii şi programe disponibile, în toate 
stadiile acestora. Asemenea informaţii trebuie să fie prezentate într-o formă accesibilă 
persoanelor cu handicap. 
 e) Pentru difuzarea informaţiilor se vor folosi toate mijloacele posibile (tipărituri, on-
line, audio, audio-vizuale şi vizuale şi alte mijloace de informare). Informaţiile vor fi oferite 
într-un format potrivit şi accesibil persoanelor cu handicap. Bibliotecile Publice vor fi dotate 
în plus cu informaţii în Braill, cărţi, audio şi on-line. Consiliul Naţional al Audiovizualului va 
impune televiziunilor să îşi dubleze programele de ştiri în limbajul mimico-gestual. 
 f) Diversificarea serviciilor publice cu orientare pe informare, educare, comunicare 
prin înfiinţarea la nivel central cât şi local a serviciilor de consultanţă şi consiliere. 
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