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Introducere

În perioada Aprilie - Nnoiembrie 2018, Asociația Autism Europa Bistrița a derulat o analiză de
nevoi care a avut ca scop identificarea problemelor comune ale persoanelor cu tulburări de
spectru autist și tulburări de dezvoltare de pe raza municipiului Bistrița și din întregul județ, cu
scopul ca aceasta să constituie un prim pas în construirea planului de acțiune în domeniul social
al municipiului Bistrița, și al județului Bistrița-Năsăud, așa cum prevede legislația în vigoare.
Astfel, realizarea analizei de nevoi este justificată de prevederile LEGII ASISTENȚEI
SOCIALE NR.292/2011, și a următoarelor articole:
• Art. 112, punctul (3), care prevede: ”în domeniul organizării, administrării şi acordării
serviciilor sociale, autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii principale:
b) în urma consultării furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a
organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor elaborează planurile anuale de acţiune privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean / Consiliului Local /
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, care cuprind date detaliate privind numărul şi
categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi
înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele
de finanţare.
• Art. 140, punctul (2) care prevede: ”finanţarea serviciilor sociale se află în responsabilitatea
autorităţilor administraţiei publice locale care, pe baza planurilor anuale de acţiune prevăzute
la art. 112 alin. (3) lit. b), realizează următoarele:
a) stabilesc tipurile de servicii sociale necesare comunităţii;
b) inventariază serviciile sociale existente;
c) evaluează eficienţa şi eficacitatea acestora;
d) identifică nevoia de servicii sociale noi.
Așadar, conform legislației se impunea ca, in colaborare cu organizațiile neguvernamentale
care presteaza servicii sociale, Consiliul Local al Municipiului Bistrița să deruleze o cercetare la
nivelul beneficiarilor de servicii sociale din judetul Bistrita Nasaud, respectiv în rândul
furnizorilor autorizați de servicii sociale din domeniul public și privat. Scopul cercetării este de a
viza realizarea unei hărți de nevoi de servicii sociale la nivelul judetului Bistrita Nasaud, care sa
fie discutată și agreată între furnizorii de servicii sociale.
Art. 140, punctul (3) care prevede: ”pentru contractarea furnizării serviciilor sociale,
autorităţile administraţiei publice locale elaborează şi publică anual lista serviciilor sociale pe
care le vor contracta cu furnizorii publici şi privați de servicii sociale.”
Tot conform legii citate, după realizare hărți de nevoi de servicii sociale, va trebui realizata o
inventariere a serviciilor sociale licențiate sau în curs de licențiere la nivelul judetului Bistrita
Nasaud, capacitatea de locuri a fiecărui serviciu și numărul persoanelor aflate pe lista de
așteptare a acestor servicii. Informațiile rezultate, în corelare cu harta de nevoi și Strategia
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Județeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2016-2020 vor trebui sa fie utilizate pentru
realizarea listei serviciilor sociale care vor fi contractate cu furnizorii privați autorizați de servicii
sociale.
În scopul impulsionării autorității locale în a respecta legislația de protecție din domeniul social
în special în ce privește categoria copiilor cu nevoi speciale (TSA, TD) a fost realizată prezenta
analiză de nevoi.
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1. Privire de ansamblu asupra nevoilor sociale ale persoanelor cu
tulburări din spectrul autist și tulburări de dezvoltare din Municipiul
Bistrița
Conform datelor oferite de DGASPC BN, în 2018, în municipiul Bistrița sunt înregistrate
51 de persoane cu tulburări din spectrul autist și tulburări de dezvoltare încadrate în grad
de handicap. Persoanele din acest grup țintă au nevoi speciale multiple, educaționale,
terapeutice și sociale, descrise în cele ce urmează.
Tulburările din spectrul autist fac parte din categoria tulburărilor pervazive de dezvoltare de
origine neurobiologică, caracterizate de prezența anormală și/sau alterarea curbei de dezvoltare.
Se manifestă înainte de 3 ani prin modele caracteristice de comportament perturbate în trei
domenii de activitate: interacțiuni sociale, comunicare și comportament restrictiv, repetitiv (ICD10). Interacțiunea socială reciproca alterată constituie trăsătura esențială a bolii, care îi conferă
denumirea de autism.
Cu o istorie recentă spectaculoasă și oarecum controversată, aflat în lumina reflectoarelor și în
atenția specialiștilor în ultimii ani, autismul este o tulburare de spectru care afectează individul
pe tot parcursul vieții sale. Atât originea cât și formele autismului au suscitat și continuă să
suscite dezbateri în lumea științifică, alimentate de nevoia stringentă de sprijin a persoanelor cu
tulburări din spectrul autist, de apariția diferitelor terapii specifice dar și grație fondurilor sporite
pentru cercetarea științifică. Atenția acordată acestei tulburări a dus în ultimii ani la creșterea
numărului de cazuri diagnosticate, la evoluția și modificarea criteriilor de diagnostic, la rafinarea
instrumentelor de diagnosticare. Autismul, spre deosebire de multe alte tulburări, se bucură de o
divizie de advocacy extrem de puternică formată din organizații de părinți care investesc în
diagnosticarea timpurie și cercetarea științifică, cum e Autism Speaks. Însă, în domeniul
terapiilor de recuperare, accentul cade deocamdată pe diagnosticarea și intervenția timpurie, și
mai puțin pe creșterea calității vieții persoanelor cu TSA. Deși tot mai multe persoane sunt
diagnosticate cu autism, proporția populației cu simptomele unei tulburări de spectru autist pare
că a rămas constantă, potrivit unui studiu realizat pe mai mult de 1 milion de copii suedezi.
Rezultatele studiului lui Lundstrom et al (2015), susțin teoria potrivit căreia ascensiunea
numărului cazurilor de autism provine din mai buna conștientizare a tulburării.
Prevalența cazurilor de autism in SUA s-a dublat de când guvernul a început monitorizarea
acestora, în 2000, potrivit cifrelor oferite de Center of Disease Control.
Comunitatea științifică a pus mare accent în ultimii ani pe identificarea cauzelor tulburărilor de
spectru autist, astfel că un sumar realizat de Wendy Chung, director de cercetări clinice și
investigator principal al proiectului Simons Variation in Individuals Project la Simons
Foundation Autism Research Initiative al rezultatelor celor mai importante studii sintetizează
posibile cauze: genetice, factorii non-genetici precum și circuitele nervoase afectate în
tulbubările din spectrul autist.
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Ani de cercetare avansată în domeniul tulburărilor din spectrul autist au condus la dezvoltarea
mai multor tipuri de tratamente și abordări terapeutice care apoi au fost testate și și-au
demonstrat eficiența într-o măsură mai mare sau mai mică. De-a lungul timpului au fost
concepute programe de intervenție timpurie pentru reabilitarea copiilor diagnosticați cu autism,
cu scopul de a-i ajuta să dobândească abilități de comunicare funcțională, aptitudini sociale și
comportamentale care să le permită să se integreze în comunitățile lor, să ducă vieți productive
sau pe programe axate pe creșterea calității vieții pacienților și familiilor acestora prin creșterea
gradului de independență a celor dintâi.
În țările dezvoltate, o importanță deosebită a fost acordată în ultimii ani identificării și oferirii de
resurse pentru persoanele diagnosticate cu tulburări de spectrul autist, creșterii accesului acestora
la programe de terapie validate științific, suportului financiar, medical și școlar, premise necesare
pentru recuperarea în cât mai mare măsură a abilităților deficitare sau destinate compensării
lipsei acestora. Cu toate acestea, chiar și în condițiile accesului la resurse și la programe de
terapie validate științific, un procent semnificativ de pacienți nu ating în timp util obiectivele
terapeutice așteptate, rămân non verbali sau nu dobândesc un grad de independență care să le
permit viața fără support 1:1 la vârsta adultă ajungând, după dispariția sprijinului familial, în
instituții de îngrijire neadecvate și rareori adaptate nevoilor acestora.
În același timp, literatura de specialitate indică faptul că familiile copiilor diagnosticați cu
tulburări din spectrul autist experimentează niveluri înalte de stres provocat de dificultățile
aferente creșterii și educării pacienților cu TSA și prin urmare sunt vulnerabile la a dezvolta
probleme de sănătate mintală cum sunt tulburările de anxietate depresii, paranoia, tulburare
obsesiv compulsivă, etc, mai des chiar decât părinții copiilor cu alte dizabilități mentale.
Profesioniștii din domeniul sănătății mintale și cercetările la zi subliniază așadar impactul pe care
pacientul cu TSA îl are asupra familiei, precum și importanța rolului părinților și a îngrijitorilor
principali în gestionarea problemelor complexe ale pacienților cu TSA, mergând până la
construirea de programe speciale care să transforme părinții în co-terapeuți.
Comunitatea științifică a demonstrat faptul că nivelul de dezvoltare al pacienților cu TSA
depinde în mare măsură de resursele disponibie în comunitate și abilitatea familiei de a se angaja
activ în procesul de recuperare. Chiar în absența intervențiilor profesioniste și a unor programe
specializate, nivelul de formare al părinților și abilitatea acestora de a livra intervenții
7

comportamentale eficiente pot face diferența în evoluția și progresul pacienților care cu support
comunitar adecvat pot devein membrii activi și productivi ai societății chiar dacă o parte
semnificativă nu ating niveluri maxime de autonomie.
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2. Conceptul analizei de nevoi privind serviciile sociale și măsurile de sprijin
cu caracter social
Analiza nevoilor este un instrument de cercetare prin care se determină problemele și ordinea
priorităților acestora pentru un anumit grup sau comunitate.
Potrivit Legii nr. 292/2011 Legea asistenței sociale, nevoia socială reprezintă ansamblul de
cerinţe indispensabile fiecărei persoane pentru asigurarea condiţiilor strict necesare de viaţă, în
vederea asigurării participării sociale sau, după caz, a integrării sociale.
Procesul de evaluare a acestor nevoi nu este însă cunoscut, deoarece analiza nevoilor și
elaborarea planurilor de acțiune în domeniul serviciilor sociale nu se realizează la nivel național.
Deși Legea nr. 292/2011 Legea asistenței sociale face referire la obligativitatea autorităților
locale de a evalua nevoile sociale (art. 122) și de a elabora un plan local de acțiune în domeniul
social (art. 112, paragraf 3), nu există încă o metodologie pentru acest tip de analiză.
În perioada 2008-2010, câteva ONG-uri și autorități locale au realizat hărți de nevoi sociale ale
județelor lor:
-

în 2008, Fundația de Sprijin Comunitar a realizat harta socială a Asociației
Intercomunitare de Dezvoltare Alba;
în 2010, Fundația Alpha Transilvană și Gallup au realizat harta de servicii sociale a
județului Mureș;
Asociația SOS Satele Copiilor și DGASPC Sibiu au realizat cartografierea nevoilor
sociale ale copiilor și familiilor din județul Sibiu;
în 2015-2016, Asociația STEA și SPAS Satu Mare au realizat în 2015 o evaluare a
nevoilor și accesibilității la servicii sociale a grupurilor vulnerabile din Satu Mare.

La nivel național, au existat 2 proiecte guvernamentale care s-au concentrat asupra acestei
proceduri de cercetare și evaluare a nevoilor:


În perioada 2010-2012, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice a derulat un proiect de modernizare a cadrului de reglementare a serviciilor
sociale. Proiectul „Creşterea gradului de implementare a legislaţiei privind serviciile
sociale la nivel local în contextul procesului de descentralizare” a propus un model de
planificare a serviciilor sociale, astfel încât resursele existente să fie alocate în funcţie de
nevoile reale ale populaţiei şi îndeosebi ale persoanelor sau grupurilor expuse riscului de
a fi marginalizate, către servicii de asistenţă care să răspundă cel mai bine acelor nevoi
(http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/2326-unsistem-de-servicii-sociale-modern-si-mai-aproape-de-oameni ).
Proiectul a avut 3 județe pilot: Tulcea, Argeș și Iași; în fiecare din aceste județe au fost
selectate localități țintă unde a fost aplicată metodologia de diagnoză socială și
planificare, astfel : în județul Tulcea: orașele Tulcea, Babadag, Măcin și comunele
Mahmudia și Topolog ; în județul Iași: orașele Iași, Hârlău și comunele Aroneanu și
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Mironeasa; în județul Argeș: orașele Pitești și Curtea de Argeș și comuna Șuici. A fost
dezvoltată o procedură de cercetare sociologică a nevoilor sociale ale populației, alături
de recomandări pentru prioritizarea măsurilor necesare pentru acoperirea acestor nevoi.


La nivelul anului 2016, Ministerul Muncii a reluat construcția acestei metodologii de
evaluare a nevoilor sociale, în cadrul proiectului derulat în parteneriat cu Institutul de
Cercetare C.C.Kirițescu, cu finanțare europeană, și intitulat: Implementarea unui sistem
de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMFPSPV
(SIPOCA 4)
(http://www.ince.ro/Activitati/Parteneriate/SIPOCA_4/sipoca_4.html) .
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3. Sursele de informații și metodele de culegere a datelor
Ancheta contextului familial a fost distribuită familiilor copiilor cu tulburări din spectrul autist
cu sprijinul următoarelor instituții: Asociația Autism Europa, CSEI 1, CSEI 2, Fundația Inocenți,
DGASPC (42 familii ale copiilor diagnosticați cu tulburări din spectrul autist și alte tulburări de
dezvoltare domiciliați pe raza municipiului Bistrița și 14 familii ale copiilor înregistrați ca
beneficiari de servicii educaționale și terapeutice în unitățile de învățământ de pe raza
municipiului Bistrița).
Toate datele din anchete au fost prelucrate cu ajutorul programului IBM SPSS Statistics.
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4. Metodologie utilizată pentru culegerea datelor relevante
În vederea colectării de date relevante despre grupul țintă s-a aplicat chestionarul ACF
(Ancheta contextului familial).
ACF este un instrument de colectare de informaţii care ajută părinţii să-şi descrie experienţele şi
dinamica domestică în privinţa vieţii cu un copil care suferă de o dizabilitatea fizică sau mentală.
Ancheta pune aproape 190 de întrebări. Unele privesc structura şi trecutul familiei, unele sunt
concepute pentru a descrie copilul şi dizabilitatea lui, iar altele vizează dinamica familială şi
satisfacţia cu privire la suportul social de care familiile persoanelor cu dizabilități se bucură în
prezent. Chestionarul este conceput pentru a fi completat de părinții care locuiesc la momentul
completării cu copiii lor.

Ancheta contextului familial are următoarele secțiuni:
a) Caracteristici generale ale familiei, caracteristicile copilului cu dizabilități;
b) Afirmații despre relațiile și dinamica familială;
c) Satisfacția față de profesioniștii și persoanele calificate (medic de familie, medic
psihiatru, psiholog, consilier familial, asistent social, consultant comportamental,
logoped, kineterapeut, învățător/diriginte), asistent personal, personal de plasare în muncă
etc) care se ocupă de copilul cu dizabilitate (timp, disponibilitate generală și flexibilitate,
calitatea îngrijirii, importanța serviciilor, competența prestatorului);
d) Probleme/preocupări curente și viitoare ale familiilor persoanei cu dizabilitate;
e) Funcționalitatea generală a familiei;
f) Satisfacția generală a familiei;
g) Informații despre experiența subiectivă a familiei persoanei cu dizabilitate.

Analiza calitativă și cantitativă
S-au aplicat în total 56 de chestionare de analiză de nevoi, din care 42 familiilor copiilor
diagnosticați cu tulburări din spectrul autist și alte tulburări de dezvoltare domiciliați pe raza
municipiului Bistrița și alte 14 familiilor copiilor înregistrați ca beneficiari de servicii
educaționale și terapeutice în unitățile de învățământ de pe raza municipiului Bistrița.
Aceștia constituie un eșantion mai mult decât reprezentativ de beneficiari de servicii sociale cu
tulburări din spectrul autist, dat fiind că potrivit raportărilor Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului din data de 29.03.2018 erau înregistrați un număr de 108
beneficiari cu tulburare de spectru autist încadrați în grad de handicap, din care 51 de beneficiari
din zona de proveniență a municipiului Bistrița.

Prin ACF, chestionar autoadministrat, s-au cules două tipuri de date cantitative și
calitative.
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Cercetarea cantitativă este una de profunzime, concluzivă şi presupune intervievarea unui număr
mare de persoane, datele putând fi analizate din punct de vedere statistic. Aceasta permite
obţinerea de date precise, riguroase, reprezentative din punct de vedere statistic.
Cercetarea calitativă presupune concentrarea mai multor metode, implicând o abordare
interpretativă şi naturalistă a fenomenului studiat, astfel încât să se descrie momente obişnuite şi
deosebite din viaţa indivizilor, precum şi semnificaţiile lor pentru indivizi.

Datele astfel culese au fost analizate cu ajutorul soft-ului de analiza statistică SPSS,
rezultatele fiind prezentate sub forma unor grafice de tip pie pentru variabilele ordinale și
nominale și tabele cu mediile pentru celelalte date obținute.

 Analiza datelor obţinute – cercetare cantitativă
În urma analizei de tip cantitativ, datele obţinute evidenţiază nevoile, opiniile şi experiențele
părinților în privința vieții cu un copil care suferă de o dizabilitate fizică sau mentală.
Un procent de 94,64% dintre persoanele care au completat formularul sunt mame biologice,
procentul de 3,7% reprezintă tatăl biologic (Figura 1 – Relația participantului cu copilul). O
primă concluzie este că persoana care se implică cel mai activ și acordă cel mai mult timp
aspectelor legate de terapie, informare, relația cu terapeuții, etc este mama biologică a copilului
cu dizabilități.
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Figura 1 – Relația participantului cu copilul

Nivelul de educație al mamelor este ridicat, 32,14% au terminat facultatea, 16,07% master,
26,79% au absolvit liceul, iar un procent de 16,07% nu au absolvit liceul (Figura 2 – Nivelul de
educație al mamei).
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Figura 2 – Nivelul de educație al mamei

Nivelul de educație al taților este mai scăzut comparativ cu cel al mamelor, 18,52% au terminat
facultatea, 9,26% master, 48,15% au absolvit liceul, iar un procent de 16,67% nu au absolvit
liceul (Figura 3 – Nivelul de educație al tatălui).

15

Figura 3 – Nivelul de educație al tatălui

Vârstele copiilor variază între 1 – 19 ani, doar 2 dintr ei fiind majori. Cei mai mulți copii au 9
ani, respectiv 4 ani (Figura 4 – Vârsta copilului).
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Figura 4 – Vârsta copilului

Ponderea cea mai mare la sexul copiilor este cea masculină, cunoscut fiind faptul că tulburarea
de spectru autist afectează de 4,5 ori mai frecvent sexul masculin decât cel feminin (Figura 5–
Sexul copilului).
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Figura 5– Sexul copilului

Vârsta primei diagnosticări se află în intervalul 0-5 ani, cei mai mulți copii fiind diagnosticați
între 24-36 luni (32,14%), 0-24 luni (30,36%), 36-48 luni (21,43%), cel mai mic procent are
intervalul 4-5 ani (16,07%) (Figura 6 – Vârsta primei diagnosticări).
Studiile arată că terapiile folosite in tratarea autismului sunt cu atat mai eficiente cu cât
interventia se face mai devreme. Pentru ca rezultatele să fie maxime, este necesara in primul rand
o diagnosticare corecta si, pe cat posibil, precoce.
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Figura 6 – Vârsta primei diagnosticări

Dizabilitățiile copiilor sunt severe în aproximativ jumătate din cazuri (48,12%), moderate
(32,14%), usoare (14,29%) si profunde (5,36%) (Figura 7 – Severitatea dizabilității copilului).

19

Figura 7 – Severitatea dizabilității copilului

Referitor la dinamica și relațiile familiale, o pondere mare (media mai mare de 6 din maximum
de 7) o au relatiile de familie durabile, petrecerea timpului împreună în ciuda orarului încărcat,
familiei îi este clar care este comportamentul acceptat si atitudinea generakă este optimistă, de a
privi partea bună a lucrurilor și de a nu dispera, în ciuda sacrificiilor personale pentru binele
familiei (Tabel 1 - Afirmatii despre dinamica și relațiile familiale).

Tabel 1 - Afirmatii despre dinamica și relațiile familiale
Descriptive Statistics
N

Minimum Maximum

Mean

Std. Deviation

Petrecem adesea timp impreuna in
ciuda orarului incarcat

56

1

7

6,00

1,401

Suntem mandri de realizarile noastre
ca familie

56

2

7

5,91

1,269

Suntem adesea prea impovarati ca sa
discutam problemele pana la capat

56

1

7

3,59

2,139
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In familie e clar ce reprezinta un
comportament acceptabil pentru
membrii ei

56

1

7

6,02

1,368

Incercam sa nu ne ingrijoreze
evenimentele incontrolabile pentru
ca produc mai mult stres

56

1

7

4,98

1,732

Avem rude si prieteni buni care ne
ajuta sa reusim ca familie

56

1

7

4,79

2,069

Mi-e greu sa cred ca copilul meu are
o dizabilitate

56

1

7

2,66

2,234

Adesea sunt trist, furios, vinovat,
fara speranta in privinta dizabilitatii
sale

56

1

7

3,46

2,097

Intampin dificultati in a fi
parinte/gestiona comportamentul
copiilor mei

56

1

7

3,41

2,007

In casa noastra e mereu tensiune,
membrii familiei nu se inteleg

56

1

7

2,04

1,584

Adesea uitam sa ne manifestam
aprecierea pentru ce fac ceilalti din
familie

56

1

7

2,57

2,026

Credem ca relatiile de familie sunt
mai durabile decat bunurile
materiale

56

1

7

6,32

1,223

Membrii familiei noastre isi
impartasesc sentimentele si
nelinistile, stim sa ne exprimam

56

1

7

5,73

1,355

Putem conta unii pe ceilalti la necaz,
reusim sa trecem peste toate

56

1

7

6,16

1,398

Ne simtim in largul nostru lasandune rudele si prietenii sa ne ajute

55

1

7

5,11

1,718

Alte persoane calificate ne apara
drepturile si ne ajuta sa obtinem ce
dorim

56

1

7

4,30

2,327

Adesea ma gandesc ca nu e nimic in
neregula cu copilul meu

56

1

7

3,04

2,280

Simt ca nu-mi mai traiesc viata,
dizabilitatea imi ascunde adevaratul
sine

56

1

7

2,70

1,858

Nu sunt sigur cum sa-mi ajut copilul
cu dizabilitati

56

1

7

2,95

1,872
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Majoritatea membrilor familiei nu
ajuta deloc cu dizabilitatea

56

1

7

2,34

1,910

Pretuim timpul petrecut impreuna,
suntem devotati unii altora

56

2

7

6,25

1,195

Facem adesea sacrificii personale
pentru binele familiei

56

4

7

6,55

,737

Ne reamintim unii altora ca exista
bine chiar si in cele mai rele situatii

56

1

7

6,23

1,221

Deciziile pe care le luam sunt pentru
binele intregii familii

56

4

7

6,63

,702

Incercam sa privim partea buna a
lucrurilor si sa nu disperam

56

2

7

6,32

1,046

Ca familie, ne luptam sa fim siguri
ca avem tot sprijinul la care suntem
indreptatiti

56

3

7

6,21

,986

Ma simt covarsita de dizabilitatea
copilului

56

1

7

3,04

1,897

Dizabilitatea nu mi-a schimbat viata
sau modul in care-mi percep sinele

56

1

7

3,98

2,284

Nu ma deranjeaza sa ma vada
strainii cand imi disciplinez si
indrum copilul

56

1

7

5,86

1,645

Fiecare membru al familiei are
relatii sociale adecvate in afara
familiei

56

1

7

5,84

1,649

Adesea punem umarul si ne ajutam
unii pe altii cu sarcinile si greutatile

56

1

7

5,86

1,458

Dificultatile ii divizeaza adesea pe
membrii familiei

56

1

7

2,80

2,066

In cazul unui dezacord, membrii
familiei noastre asculta ambele parti

56

1

7

5,48

1,737

Ne rezolvam singuri problemele
inainte de a cere ajutor

56

1

7

5,68

1,696

Avem reguli pentru a face fata
comportamentelor inacceptabile

56

1

7

5,57

1,548

Adesea luam ce ni se ofera in loc sa
luptam pentru mai mult

56

1

7

3,13

1,982

Nu ma tulbura sau socheaza cand ma
gandesc la dizabilitatea copilului
meu

56

1

7

4,32

2,443
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Ma intreb adesea de ce mi s-a
intamplat mie asta

56

1

7

3,87

2,313

Ma simt adesea nepotrivit sau
incompetent ca parinte

56

1

7

2,77

1,945

Acceptam specialistii care ne ofera
sprijin ca parte a vietii noastre
cotidiene

56

1

7

6,00

1,651

Rareori ne facem timp pentru
lucrurile importante din familia
noastra

56

0

7

2,71

2,078

Membrii familiei noastre pot conta
unii pe ceilalti

56

3

7

6,25

1,116

Discutam adesea moduri diferite de
a aborda problemele

56

1

7

5,48

1,572

Ca familie, adesea nu stim cum sa
abordam problemele sau crizele

56

0

7

3,48

2,063

Ne e dificil sa facem fata
provocarilor cu care se confrunta
familia noastra

56

0

7

3,62

1,931

Adesea nu suntem de acord cand
luam decizii importante pentru
familie

56

0

7

2,82

1,898

Ne simtim bine impreuna cu
partenerul/a cand suntem departe de
copii o vreme

56

0

7

1,95

2,022

Sunt multumita cum impart sarcinile
familiale cu partenerul/a

56

0

7

4,54

2,614

Eu si partenerul/a ne intelegem bine
cum sa disciplinam copiii

56

0

7

4,57

2,426

Eu si partenerul/a ne intelegem bine
in gestionarea banilor familiei

55

0

7

5,16

2,463

Eu si partenerul/a avem aceleasi
scopuri si vise in privinta familiei

56

0

7

5,07

2,557

Fratii/surorile interactioneaza si se
bucura de copilul cu dizabilitate

56

0

7

2,82

3,010

Fratii/surorile se bucura de
avantajele de a trai cu un copil cu
dizabilitate

55

0

7

1,91

2,689

Fratii/surorile se ajuta pentru ca sa
aiba toti de castigat, impart lucrurile

56

0

7

3,09

3,204
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Fratilor/surorilor nu le place sa
traiasca cu un copil cu dizabilitate

56

Valid N (listwise)

53

0

7

1,14

1,813

În relația cu școala așteptarile sunt la jumătate, media pentru Scoala noastra e cea mai buna din
zona pentru copilul meu este de 3,77 din 7, iar pentru Profesorul copilului e la inaltimea
asteptarilor mele anul acesta este de 4,16 din 7 (Tabel 2 - Relația cu școala).

Tabel 2 - Relația cu școala
Descriptive Statistics
N

Minimum Maximum

Mean

Std. Deviation

Scoala noastra e cea mai buna din
zona pentru copilul meu

56

0

7

3,77

2,879

Sala de clasa e cea mai buna din
scoala pentru copilul meu

56

0

7

3,80

2,773

Profesorul copilului e la inaltimea
asteptarilor mele anul acesta

56

0

7

4,16

2,903

Ceilalti profesori asistenti sunt la
inaltimea asteptarilor mele

56

0

7

3,18

2,784

Sunt implicata la scoala, cu orarul,
clasa, exact cat imi doresc

56

0

7

4,02

2,976

Valid N (listwise)

56

Părinții consideră că consilierea și asistența parinților și a familiei este insuficientă, media fiind
de 3,13 din 7 (Tabel 3 – Consiliere si asistenta).

Tabel 3 – Consiliere si asistenta
Descriptive Statistics
N

Minimum Maximum

Mean

Std. Deviation

Ca parinte, beneficiez de suficienta
consiliere si asistenta

56

0

7

3,29

2,748

Familia mea beneficiaza de
suficienta consiliere si asistenta

56

0

7

3,13

2,670

Valid N (listwise)

56
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Cea mai mică rată referitor la sprijinul financiar și legal o are planificarea financiară si fiscala
adecvata privitor la persoanele cu dizabilitati (1,95 din 7) (Tabel 4 – Sprijin financiar si legal).
La momentul actual, părinții sunt cei care suportă costurile tuturor serviciilor specializate
integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu
tulburări de sănătate mintală asociate, conform planului de recuperare aferent certificatului de
încadrare în grad de handicap.

Tabel 4 – Sprijin financiar si legal
Descriptive Statistics
N

Minimum Maximum

Mean

Std. Deviation

Primim destui bani pentru a plati
asistenta necesara

56

0

7

2,02

2,119

Familia mea primeste sprijin
financiar adecvat de la autoritati

56

0

7

2,50

2,264

Beneficiem de planificare financiara
si fiscala adecvata privitor la
persoanele cu dizabilitati

56

0

7

1,95

2,219

Suntem ajutati satisfacator cu
transportul copilului nostru

56

0

7

1,86

2,370

Familia mea beneficiaza de asistenta
legala privind drepturile persoanelor
cu dizabilitati

56

0

7

3,16

2,903

Valid N (listwise)

56

Accesul la un grup de suport pentru părinții copiilor cu dizabilități este redus, inexistent în
instituțiile de stat (2,75 din max. 7). O rată semnificativ mai mică și ingrijorătoare este cea pentru
sprijinul adecvat pentru fratii/surorile copilului cu dizabilitati (0,66 din max. 7), aceștia având și
ei nevoi speciale (Tabel 5 – Grup de suport).
Tabel 5 – Grup de suport
Descriptive Statistics
N

Minimum Maximum

Mean

Std. Deviation

Interactionam mult cu alti parinti
care au aceeasi problema

56

0

7

4,30

2,280

Beneficiem de sprijin adecvat pentru
fratii/surorile copilului cu dizabilitati

56

0

7

,66

1,517
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Avem acces la un grup de suport
pentru parinti cu aceleasi probleme

53

Valid N (listwise)

53

0

7

2,75

2,667

Evaluarea medicului de familie are o medie buna, competența medicului fiind evaluată la 6,91
din 9 (Tabel 6 – Evaluare Medic de familie).

Tabel 6 – Evaluare Medic de familie
Descriptive Statistics
N

Minimum Maximum

Mean

Std. Deviation

Timp (medicul de familie)

56

0

9

6,30

2,544

Disponibilitate si flexibilitate
(medicul de familie)

56

0

9

6,55

2,319

Calitatea ingrijirii (medicul de
familie)

56

0

9

6,75

2,429

Importanta serviciului (medicul de
familie)

56

0

9

7,02

2,284

Competenta prestatorului (medicul
de familie)

56

0

9

6,91

2,275

Valid N (listwise)

56

În evaluarea medicului psihiatru, timpul alocat copilului are o medie mai scăzută decât la
medicului de familie, competența medicului fiind evaluată la 6,21 din 9 (
Tabel 7 – Evaluare Medic psihiatru).

Tabel 7 – Evaluare Medic psihiatru
Descriptive Statistics
N

Minimum Maximum

Mean

Std. Deviation

Timp (medic psihiatru)

56

0

9

5,50

3,613

Disponibilitate si flexibilitate (medic
psihiatru)

56

0

9

5,57

3,536

Calitatea ingrijirii (medic psihiatru)

56

0

9

6,02

3,570

26

Importanta serviciului (medic
psihiatru)

56

0

9

6,20

3,605

Competenta prestatorului (medic
psihiatru)

56

0

9

6,21

3,632

Valid N (listwise)

56

Din evaluarea altor specialiști (Psiholog, Consilier familial, Asistent social, Consultant
comportamental, Logoped, Kineto - terapie ocupatională), reseie ca timpul petrecut cu consilierul
familial este foarte scăzut (1,32 din 9), urmat de cel al consultantului comportamental (2,91 din
9). Competența cea mai mare este a psihologui (5,86 din 9), urmată de cea a kinetoterapeutului
(5,29 din 9), cea mai mică competență fiind a consilierul familial (1,43 din 9) (Tabel 8 –
Evaluare Specialiști (Psiholog / Consilier familial / Asistent social / Consultant comportamental / Logoped / Kineto terapie ocupatională).

Tabel 8 – Evaluare Specialiști (Psiholog / Consilier familial / Asistent social / Consultant
comportamental / Logoped / Kineto - terapie ocupatională)
Descriptive Statistics
N

Minimum Maximum

Mean

Std. Deviation

Timp (medic psiholog)

56

0

9

5,32

4,000

Disponibilitate si flexibilitate (medic
psiholog)

56

0

9

5,27

4,047

Calitatea ingrijirii (medic psiholog)

56

0

9

5,46

4,090

Importanta serviciului (medic
psiholog)

56

0

9

5,96

4,036

Competenta prestatorului (medic
psiholog)

56

0

9

5,86

4,020

Timp (consilier familial/terapist arta)

56

0

9

1,32

3,052

Disponibilitate si flexibilitate
(consilier familial/terapist arta)

56

0

9

1,43

3,201

Calitatea ingrijirii (consilier
familial/terapist arta)

56

0

9

1,41

3,201

Importanta serviciului (consilier
familial/terapist arta)

56

0

9

1,41

3,201

Competenta prestatorului (consilier
familial/terapist arta)

56

0

9

1,43

3,201

Timp (asistent social)

56

0

9

4,32

4,037
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Disponibilitate si flexibilitate
(asistent social)

56

0

9

4,46

4,054

Calitatea ingrijirii (asistent social)

56

0

9

4,39

4,111

Importanta serviciului (asistent
social)

56

0

9

4,84

4,168

Competenta prestatorului (asistent
social)

56

0

9

4,45

4,085

Timp (consultant comportamental)

56

0

9

2,91

4,082

Disponibilitate si flexibilitate
(consultant comportamental)

56

0

9

2,95

4,127

Calitatea ingriijirii (consultant
comportamental)

56

0

9

3,12

4,243

Importanta serviciului (consultant
comportamental)

56

0

9

3,14

4,266

Competenta prestatorului (consultant
comportamental)

56

0

9

3,12

4,243

Timp (terapeut limbaj)

56

0

9

4,75

4,055

Disponibilitate si flexibilitate
(terapeut limbaj)

55

0

9

5,11

4,095

Calitatea ingrijirii (terapeut limbaj)

56

0

9

5,07

4,147

Importanta serviciului (terapeut
limbaj)

56

0

9

5,55

4,238

Competenta prestatorului (terapeut
limbaj)

56

0

9

5,23

4,160

Timp (kineto/terapie ocupationala)

56

0

9

4,91

4,091

Disponibilitate si flexibilitate
(kineto/terapie ocupationala)

56

0

9

5,14

4,101

Calitatea ingrijirii (kineto/terapie
ocupationala)

55

0

9

5,20

4,223

Importanta serviciului
(kineto/terapie ocupationala)

56

0

9

5,39

4,275

Competenta prestatorului
(kineto/terapie ocupationala)

56

0

9

5,29

4,229

Valid N (listwise)

54

Evaluarea profesorilor din școli este relativ bună, competența lor avand o medie de 5,45 din 9,
iar calitatea îngrijirii de 5,02 din 9 (Tabel 9 – Evaluare Profesor școală).

Tabel 9 – Evaluare Profesor școală
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Descriptive Statistics
N

Minimum Maximum

Mean

Std. Deviation

Timp (profesor scoala)

56

0

9

4,82

3,766

Disponibilitate si flexibilitate
(profesor scoala)

56

0

9

5,09

3,786

Calitatea ingrijirii (profesor scoala)

56

0

9

5,02

3,849

Importanta serviciului (profesor
scoala)

56

0

9

5,45

3,945

Competenta prestatorului (profesor
scoala)

56

0

9

5,04

3,814

Valid N (listwise)

56

Evaluarea ingrijitorilor de la after school/gradinita este foarte scăzută, competența și calitatea îngrijirii
avand o medie de 1,77 din 9 (Tabel 10 – Evaluare ingrijitor after school / gradinita).

Tabel 10 – Evaluare ingrijitor after school / gradinita
Descriptive Statistics
N

Minimum Maximum

Mean

Std. Deviation

Timp (ingrijitor after
school/gradinita)

56

0

9

1,68

3,309

Disponibilitate si flexibilitate
(ingrijitor after school/gradinita)

56

0

9

1,77

3,459

Calitatea ingrijirii (ingrijitor after
school/gradinita)

56

0

9

1,77

3,464

Importanta serviciului (ingrijitor
after school/gradinita)

56

0

9

2,02

3,739

Competenta prestatorului (ingrijitor
after school/gradinita)

56

0

9

1,77

3,459

Valid N (listwise)

56

Ratele cele mai scăzute le găsim la sprijinul autorităților pentru plasarea în muncă, unde la
calitatea îngrijirii avem o rată de 0,00 din 9, iar competența este de 0,05 din 9. În cazurile
copiilor cu dizabilități severe și profunde, un părinte devine asistent personal și trebuie, de cele
mai multe ori, sa renunțe la locul său de muncă. În celelalte cazuri, cînd părintele nu este angajat
ca asistent personal, are nevoie de un program de muncă foarte flexibil care să îi permită
părintelui să meargă cu copilul la diferitele terapii (Tabel 11 – Evaluare suport plasare in munca).
29

Tabel 11 – Evaluare suport plasare in munca
Descriptive Statistics
N

Minimum Maximum

Mean

Std. Deviation

Timp (suport plasare in munca)

56

0

7

,13

,935

Disponibilitate si flexibilitate (suport
plasare in munca)

56

0

8

,14

1,069

Calitatea ingrijirii (suport plasare in
munca)

56

0

0

,00

,000

Importanta serviciului (suport
plasare in munca)

56

0

9

,23

1,307

Competenta prestatorului (suport
plasare in munca)

56

0

3

,05

,401

Valid N (listwise)

56

Preocupările famililor cele mai importante sunt cele axate pe terapia și dezvoltarea copilului, pe
învatarea comportamentelor adecvate (5,13 din 6), dezvoltarea limbajului (5,23 din 6), siguranta
copilului (5,02 din 6), dezvoltarea aptitudinilor sociale (4,79 din 6).
La polul opus se află preocupările legate de funcționalitatea copiilor cand vor deveni adulți,
acestea fiind o sursa de îngrijorare maximă și de anxietate pentru toți părinții: gasirea unui loc de
munca dupa absolvire (2,59 din 6), locuinta pentru copil cand va fi adult (2,79 din 6),
dezvoltarea sexuala si a relatiilor (1,84 din 6) (Tabel 12 - Preocuparile familiilor).

Tabel 12 - Preocuparile familiilor
Descriptive Statistics
N

Minimum Maximum

Mean

Std. Deviation

Planificarea tranzitiei (in scoala
primara/medie, la absolvire)

55

0

6

2,71

2,140

Progresul copilului la scoala

56

0

6

3,75

2,406

Beneficierea de asistenta medicala
adecvata

56

0

6

3,84

2,372

Asigurarea unui timp liber/a unor
pauze pentru parinti

55

0

6

2,76

2,419

Asigurarea unei locuinte adecvate
pentru un copil (cand nu e acasa)

55

0

6

2,24

2,411

Dezvoltarea aptitudinilor sociale

56

0

6

4,79

1,933
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Invatarea comportamentelor
adecvate

56

0

6

5,13

1,674

Siguranta copilului

56

0

6

5,02

1,883

Dezvoltarea limbajului

56

0

6

5,23

1,789

Construirea de prietenii

56

0

6

4,82

1,974

Tranzitiile de pubertate/adolescenta

56

0

6

2,70

2,441

Dezvoltarea sexuala si a relatiilor

56

0

6

1,84

2,122

Crearea unei echipe de asistenta

54

0

6

3,39

2,460

Siguranta financiara a copilului cand
va fi adult

55

0

6

3,20

2,198

Locuinta pentru copil cand va fi
adult

56

0

6

2,79

2,172

Gasirea unui loc de munca dupa
absolvire

56

0

6

2,59

2,147

Gasirea unor ingrijitori (ingrijire
copii, pentru pauzele parintilor)

54

0

6

2,44

2,377

Gasirea de specialisti (medici,
terapeuti limbaj/ocupationali)

54

0

6

3,96

2,355

Valid N (listwise)

48

Pe o scară de la 1 la 100, funcționalitatea generală a familiei privitor la copilul cu dizabilități are
o medie suprinzător de bună de 73,66, valoarea de 90 avand un procent de 28,57%, pe când
valoarea de 30 un procent de 7,14% (Figura 8 – Funcționalitatea generală curentă a familiei
privitor la copilul cu dizabilități și Tabel 13 - Funcționalitatea generală medie a familiei privitor
la copilul cu dizabilități).
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Figura 8 – Funcționalitatea generală curentă a familiei privitor la copilul cu dizabilități

Tabel 13 - Funcționalitatea generală medie a familiei privitor la copilul cu dizabilități
Descriptive Statistics
N
Functionalitatea generala curenta a
familiei dvs privitor la copilul cu
dizabilitati (1-100)

56

Valid N (listwise)

56

Minimum Maximum
30

100

Mean

Std. Deviation

73,66

20,034

Pe o scară de la 1 la 100, satisfactia generala fata de serviciile si asistenta de care beneficiază
este de 64,88, valoarea maximă de 100 avand un procent de 23,21%, valoarea de 90 procentul de
14,29%, pe când valoarea de 1 un procent de 5,36% (Figura 9 – Satisfacţia generală curentă faţă
de serviciile şi asistenţa de care beneficiază și Tabel 14 - Satisfacţia generală medie faţă de
serviciile şi asistenţa de care beneficiază).
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Figura 9 – Satisfacţia generală curentă faţă de serviciile şi asistenţa de care beneficiază

Tabel 14 - Satisfacţia generală medie faţă de serviciile şi asistenţa de care beneficiază
Descriptive Statistics
N
Satisfactia generala curenta fata de
serviciile si asistenta de care
beneficiati (1-100)

56

Valid N (listwise)

56

Minimum Maximum
1

100

Mean

Std. Deviation

64,88

32,069

Numărul orelor de terapie variază între 0 și 30 de ore, un singur caz beneficiind de 40 de ore de
terapie /săptămână. Cei mai mulți copii beneficiază de 4-10 ore/săptămână, numărul acestora
fiind limitat datorită numărului mic de specialiști, a numărului din ce în ce mai mare de copii
care au nevoie de terapie și de costul acestor ore de terapie, acestea fiind plătite în cele mai multe
cazuri de către părinți (Tabel 10 – Evaluare ingrijitor after school / gradinita).
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Figura 10 – Numărul orelor de terapie / săptămână

Un copil diagnosticat cu TSA are nevoie de următoarele servicii pentru a-și atinge potențialul
maxim de recuperare: terapie comportamentală, terapie cognitive comportamentală, logopedie,
kinetoterapie, terapie prin muzică, integrare senzorială, terapie ocupațională și însoțire școlară.
Acest lucru este greu de îndeplinit, în special datorită costurilor foarte mari și a numărului mic de
specialiști în domeniu.)
Procentul cel mai mare 38,84% îl are terapia ABA (Applied Behavioral Analysis - Analiza
Aplicată a Comportamentului), urmat de ABA & logopedie cu un procent de 12,28% și ABA &
kinetoterapie & logopedie & terapie prin muzică cu un procent de 7,02%.
Foarte îngrijorător este procentul celor care nu urmează nicio formă de terapie 15,79%, iar un
procent de 5,26% dintre părinți nu știu ce fel de terapie face copilul (Figura 11 – Tipul terapiei).
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Figura 11 – Tipul terapiei

Dintre instituțiile care furnizează servicii de terapie pentru copii cu dizabilități în municipiul
Bistrița, Centrul de Autism Micul Prinț oferă cele mai multe servicii, având un procent de
58,93%, urmat de Asociația Rază de soare cu 10,71%, CSEI 1 și Inocenți cu 7,14% (Figura 12 –
Instituția furnizoare de servicii de terapie).
Un procent de 8,93% nu urmează niciun fel de terapie.
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Figura 12 – Instituția furnizoare de servicii de terapie

Analiza datelor obţinute – cercetare calitativă
Literatura de specialitate arată că familiile copiilor diagnosticați cu tulburări din spectrul autist
experimentează niveluri înalte de stres provocat de dificultățile aferente creșterii și educării
pacienților cu TSA și prin urmare sunt vulnerabile la a dezvolta probleme de sănătate mintală
cum sunt tulburările de anxietate depresii, paranoia, tulburare obsesiv compulsivă, etc, mai des
chiar decât părinții copiilor cu alte dizabilități mentale.
Accesul la suport de lungă durată și programe de reabilitare complexe și de calitate susținute de
stat este limitat în România iar viitorul persoanelor cu TSA după dispariția suportului familial
este motivul principal de îngrijorare al familiiei.
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Experiența creșterii și educării unei persoane cu dezvoltare atipică este, fără îndoială una
subiectivă, însă este esențială surprinderea ei pentru a putea concepe gândi și crea un pachet de
servicii sociale și de suport eficient.
Așa cum reiese din tabelul 12, cele mai importante preocupări ale familiilor sunt cele axate pe
terapia și dezvoltarea copilului, pe învatarea comportamentelor adecvate (5,13 din 6),
dezvoltarea limbajului (5,23 din 6), siguranta copilului (5,02 din 6), dezvoltarea aptitudinilor
sociale (4,79 din 6).
La polul opus se află preocupările legate de funcționalitatea copiilor cand vor deveni adulți,
acestea fiind o sursa de îngrijorare maximă și de anxietate pentru toți părinții: gasirea unui loc de
munca dupa absolvire (2,59 din 6), locuinta pentru copil cand va fi adult (2,79 din 6),
dezvoltarea sexuala si a relatiilor (1,84 din 6) (Tabel 12 - Preocuparile familiilor).

În vederea surprinderii experiențelor subiective ale familiilor persoanelor cu TSA ACF mai
include câteva întrebări cu final deschis, descrise în cele ce urmează:
Întrebarea 183: Care consideraţi că sunt cele mai importante scopuri pentru dvs sau familia dvs
privitor la copilul cu dizabilităţi?

Întrebarea 184: În opinia dvs, care sunt cei mai importanţi paşi de urmat pentru ca familia dvs saă
devină mai sănătoasă şi mai fericită?
Întrebarea 185: Aveţi şi alte preocupări sau experienţe privitoare la viaţa dvs cu un copil cu
dizabilităţi pe care doriţi să le împărtăşiţi?

Răspunsurile respondenților sunt sintetizate în Tabelul 15.
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Tabel 15 - Scopuri, nevoi și preocupări subiective ale familiilor
Nr. Întrebare 183
analiza
1
Învățarea și aplicarea terapiilor
comportamentale

2

3

4
5

Scopul rincipal este ca în următorii ani
acesta să poată deveni independent, să
reușească să ducă o viață normală
- independenta la maturitate
- acceptarea si integrarea in societate
- intemeierea unei familii
- deprinderea unei meserii
- o viata fericita si implinita
Scopul este sa fie acceptat in societate,
dar mai ales la scoala
Fericirea copilului duce la linistea
noastra

6

- progresul copilului in toate ariile:
limbaj, socializare;
- sa putem merge in diferite locuri si
medii cu el fara sa aiba un
comportament inadecvat
- sa ajunga sa fie cat mai autonom

7

Sa devina pe cat posibil independent,
sa aiba o viata cu sens, sa nu i se
degradeze starea mentala si mai tare
Integrarea copilului cat mai bine in
scoala de masa, primara, intr-o scoala
normala)
Atingerea potentialului maxim la nivel
de recuperare pe toate nevoile
copilului
Sa il ajutam
Sa fie curat, sa manance, sa fie fericit,
sa beneficieze de terapie, sa se joace si
cel mai important e sa il credem
sanatos, dar din pacate nu putem sa-i
oferim asa ceva
Invatarea comportamentelor sociale
adecvate, imbunatatirea memoriei si a
limbajului, sa devina cat mai
independent posibil
Asistenta medicala mobila (recoltare
sange, tratament injectabil, asistenta de
urgenta la soc anafilactic)

8

9

10
11

12

13

14

Pentru un progres cat mai mare

Întrebare 184

Întrebare 185

Răbdare, iubire, perseverență,
încredere, încercarea lucrurilor
noi

Mi-a schimbat radical (în bine)
modul de percepere al vieții,
preocupările. Sunt încă într-un
proces de restructurare
N.A.

În momentul de față cel mai
important lucru este terapia iar
al doilea pas este terapia
- comunicarea
- stabilirea prioritatilor

N.A.

Ca si pana acum

Nu

- Acceptare
- Interventie
- liniste
In primul rand trebuie sa fie
intelegere in familie, parintii sa
se iubeasca si sa-si iubeasca
copilul, sa gandeasca pozitiv, sa
faca tot ce se poate pentru
recuperarea copilului, sa
petreaca cat mai mult timp
impreuna
Mai mult timp unii pentru
ceilalti, siguranta financiara,
emigrare
Inscrierea copilului la scoala,
integrarea acestuia cat mai bine
posibil cu colegii, profesorii, etc.
N.A.

N.A.

Sa ramanem uniti
Sa avem copii educati, si cat ne
permitem financiar sa le facem
toate mofturile

N.A.
Singura procupare pe care o am
e sa il vad bine, fericit, sanatos

Preocuparea mea este ce ne
asteapta pe viitor, ce se va
intampla cu copilul cand va
creste si cand noi parintii nu
vom mai putea avea grija de el
sau nu vom mai fi

Jos PSD!

N.A.

N.A.

O comunicare mai buna, mai
N.A.
mult timp pentru noi, sa ne
exprimam mai mult dragostea in
cuvinte
O persoana calificata care sa
N.A.
poata sta in intervale scurte de
timp cu copilul cu dizabilitati, ca
mama sa aiba timp de ”respiro”
Pentru a reuni si a sta impreuna
N.A.
mai mult timp, nu numai sa
vorbim ore la telefon, pentru a fi
unii langa altii
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Nr. Întrebare 183
analiza
15
Mai multa preocupare din partea
statului pentru acesti copii
16
Integrarea in societate
17
Formarea, progresul de a se descurca
18
19

N.A.
- sa fie independent dar mai ales fericit
- sa-si imbunatateasca abilitatile pe
ariile social si limbaj
- sa aiba oameni buni si frumosi alaturi

20

- cel mai important scop pentru noi
este sa devina cat mai independenta
- sa socializeze
- sa duca un trai decent
N.A.
In jurul lui N. se invart toate
activitatile familiei noastre. Ii asiguram
atentia sporita necesara, afectivitatea, ii
indeplinim dorintele; sprijin moral si
financiar; ajutor in integrarea scolara si
sociala; suport in realizarea sarcinilor
scolare; asigurarea unui trai decent
atunci cand noi, parintii, nu vom ma fi.
Urmand modelul altor state europene
ar trebui ca si statul roman prin
institutiile sale sa ajute familiile
acestor copii, sa sprijine mult mai mult
decat o face in prezent evolutia
copiilor
Orice parinte isi doreste tot ce este mai
bine pentru copilul sau. Eu sper sa
reusim sa o integram in colectivitate,
sa socializeze cu copiii.

21
22

23

24
25
26
27

28
29

Progrese facute de copilul meu la orele
de terapie
N.A.
Ne dorim ca R. sa recupereze
intarzierea de limbaj
Sprjinirea copilului cu ajutorul
terapiei, pentru dezvoltarea si
realizarea de noi achizitii, dezvoltarea
comportamentala si limbajul
N.A.
- copilul sa poata comunica mai bine in
cadrul familiei cat si in societate
- copilul sa fie integrat si pe viitor in
nvatamantul de masa

Întrebare 184

Întrebare 185

N.A.

N.A.

N.A.
Comunicarea, echilibru si starea
buna
N.A.
- siguranta financiara
- gasirea/achizitionarea unei
locuinte
- evolutia copilului-atingerea
independentei
- sa fim mai putin stresati
- sa avem mai mult sprijin din
partea autoritatilor

N.A.
Progresul copilului pe care il
face la scoala si cu ceilalti
N.A.
E o experienta care te
transforma total. Iti schimba
perceptiile si obiectivele, dar si
telul in viata!

N.A.
Deoarece oboseala si stresul
sunt factori care perturba uneori
relatiile dintre membri familiei,
ar fi binevenite unele masuri
care sa conduca la un ajutor real
al parintilor, implicit al copiilor.
Programul foarte incarcat, rutina
zilnica reduce simtitor timpul
liber petrecut cu membri
familiei.

N.A.
Ma ingrijoreaza in continuare
faptul ca acesti copii sunt
discrirminati. Intalnesc adeseori
persoane care privesc acest
aspect cu dispret. Este
importanta in continuare
constientizarea oamenilor in
legatura cu aceasta. Atitudinea
autoritatilor competente lasa
mult de dorit in sprijinirea si
promulgarea unor legi care sa se
si aplice, in folosul persoanelor
cu dizabilitati si a familiilor
acestora.
N.A.

Sa ne implicam mai mult in
activitatea fetitei pentru a reusi
ce ne-am propus. Sa o ajutam sa
isi depaseasca fricile, sa
comunice mai mult, sa
interactioneze cu copiii. Toate
acestea presupun si ore de
terapie comportamentala
necesare care au dat roade dupa
7 luni de munca.
Sustinerea copilului

Ne ingrijoreaza viitorul, lipsa
unui centru pt. adolescenti, apoi
adulti

N.A.

N.A.
Sa fim uniti, sa fim impreuna

N.A.
N.A.

Intelegere, sprijin, terapie
constanta si continuarea terapiei
si acasa

N.A.

N.A.
- implicarea intr-o mai mare
masura a statului

N.A.
N.A.
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Nr. Întrebare 183
analiza
- integrarea copilului in societate si in
afara scolii si a centrului
30
- dezvoltarea limbajului
- dezvoltarea relatiilor sociale si a
jocului
- diminuarea problemelor
comportamentale
31
Cel mai important lucru pt. noi este
integrarea copilului in societate si
gestionarea comportamentului atipic
32
N.A.
33
Reintegrare in societate
34
Progresele copilului cu dizabilitati,
situatia financiara
35
N.A.
36
- dezvoltarea aptitudinilor sociale
- siguranta copilului
- siguranta financiara a copilului
- locuinta pt. copil cand va fi adult
- dezvoltarea limbajului
37
Imi doresc sa comunice verbal
necesitatile sale, sa inteleaga mai bine
ceea ce i se spune, sa fie ajutata sa
dobandeasca mai multe cunostinte

38
39

40

41

42

43

Terapie potrivita copilului meu
Absolvirea cu bine a studiilor liceale, o
scoala post-liceala (durata de 2 ani,
profil farmacie-copilul are o memorie
excelenta) si apoi un loc de munca de
profil
Consider importanta schimbarea
atitudinii profesorilor si invatatorilor
din scolile de masa dar si acelor din
scolile speciale. In opinia mea
invatatorii au un rol important in
acceptatea de catre copii a unui coleg
atipic
Cele mai importante scopuri pentru
familia noastra privitor la copilul cu
dizabilitati sunt acelea legate de
comportamentul copilului si de a
ajunge cat mai aproape de un copil
normal
Cele mai importante scopuri sunt
dobandirea limbajului, sa inteleaga
ceea ce i se spune, sa-si poata exprima
verbal necesiatile
Consider ca cel mai important scop
pentru noi ca si familie este sa

Întrebare 184

Întrebare 185

Timp liber calitativ petrecut
impreuna

NU

Terapie pt. L. si recuperarea pe
cat posibil a micilor intarzieri de
dezvoltare
N.A.
Nu e nevoie
N.A.

Nu

N.A.
N.A.

N.A.
Nu
Crearea unui centru tip
RESPIRO
N.A.
N.A.

Cei mai importanti pasi de
urmat sunt pasii pe care fetita
mea ar trebui sa-i faca referitor
la o mai buna comunicare si in
special la exprimarea verbala a
necesitatilor ei, a dorintelor sale
si, nu in utimul rand, la modul in
care ea ar trebui sa poata sa-si
exprime o durere fizica
Siguranta financiara

N.A.

N.A.

N.A.

Cei mai importanti pasi sunt ca
noi, membrii familiei, sa fim
uniti si sa ne ajutam si sa
ramanem unul langa altul la
orice problema intampinata

N.A.

O evolutie mai buna a fetitei pe
plan cognitiv

N.A.

Recuperarea copilului

Incadrarea copilului in cadrul
invatamantului de masa,
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N.A.
Experiente neplacute, nici nu
vreau sa-mi amintesc (rautati din
partea celor din jur, bineinteles!)

Nr. Întrebare 183
analiza
implicam copilul la cat mai multe ore
de trerapie pentru rezultate eficiente si
ulterior incadrarea acestuia in scoala
de masa

Întrebare 184

44
45
46

N.A.
Sa mearga in picioare
Asigurarea de necesar in vederea
cresterii si integrarii sociale

N.A.
Sa venim la recuperare
In familie conteaza echilibrul si
relationarea corecta a
partenerilor

47
48

De a-l face sa devina independent
- sa gasim o cale de vindecare sau de
ameliorare a bolii
- sa ii oferim sprijin in: corectarea
limbajului, invatare si dezvoltare
- sa ii oferim un camin cald si sigur
Formarea autonomiei personale
Sa se descurce singura

Colaborarea, intelegerea
Sa facem tot posibilul sa fim cat
mai mult timp impreuna, toti trei

49
50
51

53
54

Sa evolueze ca un copil normal in
limbaj
Continuarea cursurilor scolare si
gasirea unui loc de munca
Integrarea copilului
Cele mai importante scopuri sunt:
kinetoterapia, un verticalizator pentru
pozitionarea corecta, sprijin financiar,
sa fim anuntati de drepturile pe care le
are copilul

55
56

Integrarea si tecuperarea copilului
Recuperarea copilului cu dizabilitati

52

Sanatatea
Sa ne mutam din sat, sa gasim
un loc de munca in oras
Sa urmeze cursuri pt. logopedie
N.A
N.A
Mai multe sedinte de
kinetoterapie pentru a putea sa
intretinem musculatura, sa poata
sa se descurce cat de cat singura

N.A
Suntem multumiti de ceea ce
avem

Întrebare 185
problema majora fiind
interactiunea cu alti parinti cu
copii fara dizabilitati. Unele
cadre medicale de spcialitate (dna. dr. P.) care sustine ca un
copil autist inseamna
irecuperabil
N.A.
N.A.
Mai am in inretinere un tanar de
29 de ani, care a fost in asistenta
maternala in familia mea de la
15 ani. Cu el am avut rezultate
bune si sunt bucuroasa ca a fost
lasat in familia mea. Multumesc
autoritatilor
NU
N.A.

N.A.
NU
La fel a pornit in vorbire si
fratele lui in varsta de 8 ani
N.A.
N.A.
Experienta a 7 operatii
anterioare si nu ne-a sprijinit
statul sau primaria; facem
activitati impreuna, sondaj
vertical si trebuie sa fim
permanent cu fetita noastra, ar
trebui sa se tina cont si sa ne
ajute statul
N.A.
N.A

Chestionar INFO TSA
Pentru descoperirea în profunzime a problemelor cu care se confruntă familile copiilor cu
tulburări din spectrul autist s-a aplicat pe 28 pe subiecți un chestionar cu întrebări axate pe
decelarea nevoilor și dificultăților individuale, apărute după primirea diagnosticului (Tabel 16 Întrebări axate pe decelarea nevoilor și dificultăților individuale). Din analiza acestuia reiese
că, după primirea diagnosticului de tulburare de spectru autist, respondenții, membrii ai familiei
au avut următoarele dificultăți, așa cum se vede din Figura 13:
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Acceptarea diagnosticului

Înțelegerea diagnosticului si a impactului pe care il are asupra familiei

51,9%

51,9%
63%

Accesul la un medic specialist competent

85,2%

Accesul la terapie
Întocmirea dosarului de incadrare in grad de handicap

37%

Întocmirea dosarului de CES

26,9%

Accesul copilului la banii la care are dreptul legal

48,1%

Acceptarea copilului la școala/gradinita

33,3%

Întegrarea scolara a copilului/colaborarea cu cadrele didactice

33,3%

Gasirea unui insotitor scolar

29,6%

Neintelegeri si tensiuni in familie datorate situatiei copilului

37%

Probleme la locul de munca

14,8%

Probleme financiare majore

63%

Tulburari de somn

48,1%

Tulburari de anxietate

51,9%

Stari de tristete si lipsa de speranta

59,3%
63%

Sentimente de neputinta si lipsa de control
Lipsa de acces la consiliere psihologica

55,6%

Lipsa de suport si informatii din partea autoritatilor

74,1%

Izolarea familiei, lipsa prietenilor

48,1%

Viata socială, timp pentru mine

74,1%

Tabel 16 - Întrebări axate pe decelarea nevoilor și dificultăților individuale
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Figură 13 – Dificultăți după primirea diagnosticului
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5. Descrierea grupului vulnerabil care a făcut obiectul procesului de diagnoză
Potrivit Legii nr. 292/2011 Legea asistenței sociale, „grupul vulnerabil desemnează persoane sau
familii care sunt în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din
cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri sau de alcool ori a altor
situații care conduc la vulnerabilitate economica și socială”.
Persoanele cu dizabilități sunt definite în Legea nr. 448 din 2006 (republicată în 2013) Legea
privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ca fiind „acele persoane
cărora mediul social, neadaptat deficiențelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale și/sau
asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu șanse egale la viața societății, necesitând
măsuri de protecție în sprijinul integrării și incluziunii sociale”.
Grupul vulnerabil care a făcut obiectul procesului de diagnoză este alcătuit din 42 de copii
diagnosticați cu tulburări din spectrul autist și alte tulburări de dezvoltare domiciliați pe raza
municipiului Bistrița și alte 14 copii înregistrați ca beneficiari de servicii educaționale și
terapeutice în unitățile de învățământ de pe raza municipiului Bistrița.
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6. Serviciile sociale acreditate disponibile în prezent în Municipiul Bistrița
pentru familiile copiilor cu tulburări de dezvoltare

Furnizorii de servicii sociale acreditați pentru persoane cu dizabilități din municipiul
Bistrița sunt:
Nume fundatie/asociatie: Direcția municipală de servicii sociale - Primaria Mun. Bistrita
Serviciu public de asistență
Adresa: Bistrita, Bistrita-Nasaud, Str. Dornei, nr. 12
Persoana de contact: Director — Radu Dreptate
Tel: 0263 230513; Fax: 0263 211940
Nume fundatie/asociatie: Asociatia Autism Europa
Adresa: Bistrita, Bistrita-Nasaud, Str. Sucevei, nr. 9, sc. B, ap. 27
Persoana de contact: Presedinte — Dragu Ana
Telefon: 0751917406

Nume fundatie/asociatie: Fundatia Inocenti
Adresa: Bistrita, Bistrita-Nasaud, Str. M. Eminescu, nr. 2, bl. 2, sc. A, ap. 9
Persoana de contact: Director executiv — Laura Filipoi
Tel: 0263.236368
Nume fundatie/asociatie: DGASPC Bistrita-Nasaud
Serviciu specializat la nivel judetean
Adresa: Bistrita, Bistrita-Nasaud, Str. Sucevei, nr. 1–3
Persoana de contact: Director general — Fontul Delia
Tel: 0263 232384; 0263 230502; Fax: 0263 215752
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7. Concluzii

La momentul realizării acestei analize, potrivit datelor furnizate de DGASPC BN, la nivel de
județ sunt înregistrați în evidențele publice 109 copii cu tulburări din spectrul autist din care 102
în gradul grav, 4 în gradul accentuat și 3 în gradul mediu. Dintre aceștia, 51 provin din
municipiul Bistrița. În ciuda acestei realități, municipiul Bistrița nu deține și nu finanțează nici
un centru de zi destinat acestei categorii de beneficiari de servicii sociale, nici un centru de tip
respiro și nici un centru pentru adulții cu autism sau alt handicap neuropsihic. Mai mult,
municipiul Bistrița nu respectă legislația relevantă în domeniul protecției sociale, după cum
urmează:
a) Nu se respectă Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții pentru asociații și
fundații în beneficiul copiilor cu tulburări de neurodezvoltare;
b) Nu se respectă Lege nr. 98/2016 privind achizițiile publice în beneficiul copiilor și
tinerilor cu tulburări de neurodezvoltare;
c) Nu s-a realizat o evaluare comprehensivă a nevoilor acestei categorii sociomedicale;
d) Nu există o Strategie de dezvoltare a serviciilor sociale și socio-medicale orientată pe
recuperarea deficitelor persoanelor cu tulburări de neurodezvoltare și integrarea acestora
în comunitate;
e) Nu există un Plan de servicii sociale și sociomedicale cu prioritizare care să cuprindă:
1. Serviciile absolut necesare – contractare conf. Legii nr. 98/2016;
2. Servicii necesare – subvenționare conf. Legii nr. 34/1998;
3. Proiecte multianuale, diferite alte proiecte din domeniul social (dar nu prestare de
servicii sociale) – Lege nr. 350/2005.
Serviciile sociale și de recuperare specializate sunt oferite în proporții covârșitoare în mediul
privat și ONG-uri fără ca eforturile familiilor și ale asociațiilor și fundațiilor să fie susținute
financiar de autoritatea locală.
Deși beneficiarii serviciilor sociale și a indemnizațiilor specifice sunt direcționați pentru terapie
de recuperare către ONG-urile de profil (76,78%) și li se trece în planurile de recuperare
obligația de a face terapie de recuperare, aceasta nu este susținută financiar de la bugetul local,
povara identificării fondurilor necesare și a specialiștilor căzând aproape exclusiv în sarcina
familiei.
Primăriile în general și Primăria Bistrița în special plasează prin lipsa sa de acțiuni
concrete responsabilitatea recuperării și integrării copiilor cu dizabilități în sarcina ONGurilor și a DGASPC, deși majoritatea copiilor cu tulburări de neurodezvoltare încadrați în
grad de handicap provin din municipiul Bistrița.
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În 2017, în Bistrița-Năsăud s-au decontat servicii psihologice în valoare de 76 de lei, deși s-ar fi
putut deconta servicii psihologice în valoare de 180.000 de lei. În tot acest timp, sute, mii de
părinți bistrițeni au plătit evaluări psihologice, ședințe de logopedie, kinetoterapie, consiliere
psihologică și terapii specifice pentru copiii lor în centre private și cabinete psihologice sau
unități de stat.

În 2017, de serviciile centrelor de recuperare neuromotorie ale DGASPC BN cu o capacitate
acreditată de 130 de locuri!, au beneficiat 328 de copii dintr-un total de 877 de copii cu
dizabilități, din care 477 încadrați în grad de handicap grav. Cu toate astea, autoritățile locale
susțin, în scris, că oferă TOATE serviciile necesare recuperării și integrării copiilor cu
dizabilități în societate.

Un număr de 127 de copii încadrați în grad de handicap sunt fie neșcolarizați, fie au sub trei ani,
vârstă la care terapia de recuperare trebuie cu necesitate să fie intensivă și de cea mai bună
calitate pentru ca acel copil să aibă o șansă la recuperare.

În 2018, DGASPC BN nu are nici un centru de intervenție pentru persoane cu tulburări de
spectru autist.

În 2018, județul Bistrița-Năsăud nu are nici un Centru de sănătate mintală pentru copii.

În 2018, municipiul Bistrița nu are și nici nu finanțează corespunzător un Centru de zi pentru
copiii cu dizabilități neuropsihice.

În 2018, municipiul Bistrița nu are și nici nu finanțează corespunzător un Centru de zi pentru
persoanele adulte cu dizabilități psihice.

În 2018 municipiul Bistrița nu are nici un centru de tip respiro pentru familiile persoanelor cu
dizabilități.
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8. Recomandări

În conformitate cu Strategia Judeţeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2016-2020 - judeţul
Bistriţa-Năsăud, o serie de propuneri ar genera îmbunătățirea calității vieții copiilor cu deficiență
/ handicap, cum ar fi:
(http://www.portalbn.ro/cj/Lists/ProiecteLegislative/Attachments/862/Strategia%20Jude%C8%9
Bean%C4%83%20de%20Dezvoltare%20a%20Serviciilor%20Sociale%202016-2020.pdf)
- crearea şi dezvoltarea unor sisteme alternative integrate care să furnizeze persoanei cu
handicap un complex de servicii (recuperare şi terapie, tratament, medicaţie, consiliere);
- formularea şi depunerea unei iniţiative în vederea elaborării la nivelul Consiliului
Judeţean BN a unui Plan judeţean având drept scop eliminarea barierelor şi obstacolelor
faţă de accesul deplin al copiilor si adulţilor cu dizabilităţi la clădiri, drumuri, mijloace de
transport si alte facilităţi interioare şi exterioare (şcoli, locuinţe, unităţi medicale, alte
instituţii);
- colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean în vederea:


asigurării accesului la educaţie şi a calităţii serviciilor educaţionale, adaptate
nevoilor copiilor cu dizabilităţi/handicap/cerinţe educaţionale speciale;



monitorizării copiilor cu dizabilităţi aflaţi la vârsta şcolară,
prevenirea/reducerea situaţiilor de neşcolarizare sau de abandon;

pentru

- dezvoltarea şi încurajarea parteneriatului public privat prin implicarea ONG-urilor în
proiecte şi servicii oferite persoanelor cu handicap la nivel local şi judeţean;
- încheierea unor parteneriate cu furnizorii de servicii sociale privaţi acreditaţi din judeţ şi
cu serviciile publice de asistenţă socială în vederea înfiinţării/diversificării serviciilor de
zi/rezidenţiale/familiale oferite copiilor şi persoanelor adulte aflate în dificultate.

Mai jos sunt detaliate câteva obiective specifice, acțiunile și rezultatele așteptate, privind
promovarea si protecţia drepturilor copilului (Tabel 17 - Acțiunile și rezultatele așteptate, privind
promovarea si protecţia drepturilor copilului) și protecţia şi asistenţa persoanelor adulte (Tabel
18 - Acțiunile și rezultatele așteptate, privind promovarea si protecţia drepturilor persoanelor
adulte) (extrase din Planul operaţional pentru implementarea Strategiei Judeţene de Dezvoltare a
Serviciilor Sociale Bistriţa – Năsăud).
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Promovarea si protecţia drepturilor copilului (extras)

Tabel 17 - Acțiunile și rezultatele așteptate, privind promovarea si protecţia drepturilor copilului
Obiective specifice

Acţiuni

Responsabili / parteneri

Surse de
Finanţare

Termen

Rezultate aşteptate

Obiectiv general 4: Protecţia specială şi asigurarea de servicii pentru grupurile vulnerabile de copii şi tineri
4.3.1. Furnizarea de servicii de evaluare şi
monitorizare pentru copiii cu handicap.
4.3.2. Furnizarea dc servicii de recuperare in
cadrul Centrul de recuperare de zi pentru copilul
cu dizabilităţi Năsăud, Centrul de recuperare dc zi
pentru copilul cu dizabilităţi Bistriţa Centrul de
recuperare de zi pentru copilul cu dizabilităţi Echipa mobilă. Serviciu de intervenţie timpurie
pentru copilul cu dizabilităţi- Fundaţia Inocenţi
4.3. Creşterea accesului
copiilor şi tinerilor cu
dizabilităţi la serviciile
de recuperare/reabilitare
şi servicii educaţionale

4.3.3. Colaborarea cu Inspectoratul şcolar pentru
asigurarea accesului copiilor cu dizabililăţi Ia
şcolarizare şi alte servicii educaţionale.

DGASPC BN

DGASPC BN
ONG-uri

DGASPC BN
ISJ BN

Permanent

- evaluarea anuală a copiilor încadraţi
într-un grad de handicap

Bugetul
propriu,
Alte surse

Permanent

-minim 160 de copii cu dizabilităţi vor
beneficia anual de servicii de recuperare
din subordinea DGASPC şi a ONGurilor partenere

Bugetul
propriu

Permanent

- încheiere convenţie de colaborare

Bugetul
propriu

4.3.4. Înfiinţarea / dezvoltarea / modernizarea / extinderea unor programe / servicii pentru copii şi tinerii cu dizabilităţi:

♦ Dezvoltarea reţelei de terapie şi recuperare la
domiciliu pentru copii cu dizabilităţi

ONG,
DGASPC BN,
Primării,
Instituţii partenere

Buget
propriu,
Fonduri
europene,
alte fonduri

2016-2020

grup ţintă: 50 de copii cu handicap
neuropsihic/motor şi fizic cu vârsta
cuprinsă între 0-7 ani, proveniţi din
familii şi centre de plasament/asistenţi
maternali şi aparţinătorii acestora;

♦ Diversificarea reţelei de servicii de terapie şi
recuperare pentru
copii
cu
dizabilităţi,
dezvoltarea reţelei de recuperare la domiciliuechipa mobilă

DGASPC BN,
ONG-uri,
Primarii

Buget
propriu,
Fonduri
europene

2016-2020

grup ţintă: copii cu dizabililăţi care nu
pot accesa serviciile de specialitate
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Obiective specifice

Acţiuni

Responsabili / parteneri

♦ Infiinţarea unor spaţii de cazare temporară
pentru cuplul părinte - copil cu dizabilităţi

ONG,
DGASPC BN,
Primării,
Instituţii partenere

♦ Crearea unui centru de intervenţie timpurie
pentru copilul cu dizabilităţi senzoriale

ONG,
DGASPC BN,
Primării,
Instituţii partenere

4.3.5 Extinderea reţelei de asistenţă maternală
pentru copilul cu dizabilităţi

DGASPC BN

Surse de
Finanţare
Bugetul
Judeţului,
Buget de stat,

Termen

Rezultate aşteptate

2016-2020

grup ţintă: copii cu dizabilităţi şi părinţii
acestora
care
nu
pot
accesa
serviciile de specialitate

Fonduri
europene,
alte fonduri

2016-2020

grup ţintă: copii cu dizabilităţi senzoriale
(nevăzători, hipoacuzici) şi familiile
acestora

Bugetul
propriu

Anual

- atestarea unui număr de 5 asistenți
maternali pentru copilul cu dizabilităţi

Fonduri
europene,
alte fonduri
Buget de stat,

4.5.1 Infinţarea unor centre de tip respiro pentru
copii cu dizabilităţi şi a celor plasaţi la asistenţii
maternali profesionişti

DGASPC BN,
ONG-uri,
Autorităţi

4.5 Înfiinţare de servicii
noi destinate copiilor

Bugetul
Judeţului,
Bugetul local,
Fonduri
europene,
Alte surse

4.5.2.Dezvoltarea reţelei de terapie şi recuperare
la domiciliu pentru copii cu dizabilităţi

ONG,
DGASPC BN

Fonduri
europene,
alte surse,
Bugetul
judeţului

4.5.3. Diversificarea reţelei de servicii de terapie

DGASPC BN,

Bugetul
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2016-2020

- va fi înfiinţat un centru de
tip
respiro,
sau
contractarea
serviciilor de la autorităţile locale, ONGuri
sau
firme
din
judeţ
- un număr de 150 de copii vor beneficia
anual de servicii într-un mediu propice
îmbunătăţirii incluziunii sociale si
relaxării

2016-2020

- vor beneficia de servicii de recuperare
un număr minim de 50 copii anual şi va
fi redus riscul de abandon matern
la copilul mic deficient

2016-2020

- vor beneficia de servicii de recuperare

Obiective specifice

Acţiuni
şi recuperare pentru copii cu dizabilităţi,
dezvoltarea reţelei de recuperare la domiciliu

Responsabili / parteneri
ONG-uri,
Primării

- echipa mobilă

4.5.4. Crearea unui centru de intervenţie timpurie
pentru copilul cu dizabilităţi senzoriale

4.5.5. Inființarea unor spaţii de cazare temporară
pentru cuplul părinte -copil cu dizabilităţi

4.5.6.Crearea unor centre de intervenţie timpurie
pentru copiii cu dizabilitâţi

4.7 Dezvoltarea
parteneriatului public
privat în vederea
dezvoltării/înfiinţării

4.7.1. încheierea de contracte de parteneriat şi
colaborarea cu furnizorii privaţi de servicii
sociale din judeţ şi/sau cu alte organizaţii
neguvernamentale.

Termen

Rezultate aşteptate
neuro-psiho-motorie
de 50 copii anual

un număr minim

Fonduri
europene,
Alte fonduri
ONG.
DGASPC BN
Autorităţi
locale

Bugetul
Judeţului,
Buget de stat,
Fonduri
europene

ONG,
DGASPC BN,
Primării,

Bugetul
Judeţului,
Buget de stat,

Instituţii partenere

Alte fonduri

ONG,
DGASPC BN,
Primării,
Instituţii partenere

4.5.7 Crearea unor căsuţe de tip familial în
diverse localităţi

Surse de
Finanţare
Judeţului,
Buget de stat,

DGASPC,
ONG-uri

DGASPC BN,
ONG-uri

51

2016-2020

- va fi creat un centru
copii cu dizabilităţi senzoriale

2016 - 2020

- va fi înfiinţat/amenajat un spaţiu de
cazare pentru minim doua cupluri părinte
- copil

Bugetul
Judeţului,
Buget de stat,
Fonduri
europene

2016-2020

- va fi creat un centru de intervenţie
timpurie pentru copiii cu dizabililăţi
vor
beneficia
de
serviciile
centrului
minim
50
copii
anual

Bugetul
Judeţului,
Buget de stat,
Fonduri
europene

2016-2020

- vor fi înfiinţate
case de tip familial

Bugetul
Judeţului
ONG-uri

Periodic, în
funcţie dc
valabilitatea
contractelor

- derularea parteneriatelor existente şi
identificarea unor noi oportunităţi în
funcţie de nevoile beneficiarilor

cel

pentru

puţin

3

Obiective specifice
descentralizării
serviciilor

Acţiuni

Responsabili / parteneri
DGASPC BN,
Autorităţile
locale,
ONG-uri

4.7.2. Sprijin metodologic pentru înfinţarea de
centre de consiliere şi sprijin pentru copii şi
părinţi la nivel local

ONG,
4.7.3 Dezvoltarea „Programului de promovarea
voluntariatului şi cetăţeniei active" la nivelul
judeţului Bistriţa Năsăud

DGASPC.
Autorităţi locale,
Școli/licee



Surse de
Finanţare
Bugetul
local,
Bugetul de

Termen

2016-2020

stat,
Alte surse
Buget
propriu,
Alte surse
locale atrase

2016-2020

Rezultate aşteptate

- va fi evitată instituţionalizarca pentru
un
număr de cel puţin 10 copii pe an
- anual vor fi recrutaţi minim 5 voluntari
care vor fi implicaţi în activităţi dc
incluziune şi responsabilitate socială
minim
60
de
copii
din
cele trei arii geografice vor beneficia de
programele derulate de Fundaţia Inocenţi

Protecţia şi asistenţa persoanelor adulte (extras)

Tabel 18 - Acțiunile și rezultatele așteptate, privind promovarea si protecţia drepturilor persoanelor adulte
Obiective specifice

Acţiuni

Responsabili / parteneri

1.2. Dezvoltarea/
diversificarea serviciilor 1.2.2 Înfiinţarea unui Centru de tip respiro
oferite persoanelor cu pentru persoane adulte cu handicap
dizabilităţi

DGASPC B-N
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Surse de
Finanţare

Bugetul de Stat
Fonduri
europene

Termen

2016-2020

Rezultate aşteptate
- Crearea unui centru de tip
respiro cu o capacitate de 20 locuri, la
nivelul judeţului Bistriţa Năsaud, pentru
persoanele cu handicap dependente de
asistenţă si îngrijire (persoane adulte cu
domiciliul
în
judeţul
BistriţaNăsaud, care deţin certificat de încadrare
în grad de handicap - grad 1 - grav

Obiective specifice

Acţiuni

Responsabili / parteneri

Surse de
Finanţare

Termen

Rezultate aşteptate
- Acordarea de asistenţă de specialitate
pentru un număr de 20 persoane cu
handicap/lună (număr estimat 300 de
persoane cu dizabilităţi anual).

DGASPC B-N,

1.2.4 Consolidarea parteneriatului public - privat

Autorităţi Publice
Locale,
ONG- uri,
Asociaţii,
Fundaţii
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Bugetul
Judeţului,
Bugetul local,
Bugetul
de stat,
Fonduri
europene

2016-2020

asigurarea
unei
comunicări
eficiente, implicarea si responsabilizarea
instituţiilor publice si private in toate
acţiunile care privesc persoanele cu
handicap in vederea inlcuziunii sociale.

Din păcate măsurile propuse în Strategie nu au atins încă stadiul de implementare.

Din analiza datelor obținute în cadrul acestui studiu recomandăm ca Municipiul Bistrița să ia
măsuri urgente pentru crearea și finanțarea următoarelor servicii sociale:
- Înfințarea unui centru de zi pentru copiii cu tulburări de neurodezvoltare cu
compartiment de intervenție timpurie;
- Înfințarea unui centru de tip respiro pentru familiile copiilor cu tulburări de
neurodezvoltare;
- Înfințarea unui centru de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități neuropsihice de pe
raza municipiului Bistrița;
- Finanțarea serviciilor de recuperare la domiciliu;
- Introducerea unor stimulente financiare acordate din bugetul local cadrelor didactice sau
unităților de învățământ care integrează în învățământul de masă copii și tineri cu
tulburări de neurodezvoltare.

54

