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persoanele cu dizabilități sunt tratate în fiecare din
țările partenere în proiect.

A patra întâlnire din proiectul WELCOME a avut loc în
România, în perioada 13-15 octombrie 2013 la
Ştefăneşti, judeţ Argeş şi la Bucureşti.

A urmat vizita la Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu
Handicap Fizic, Asociaţia ASCHFR – România, filiala
Argeș, unde directorul asociației, domnul Adrian
Popescu, ne-a prezentat asociația.

În data de 13.10 2013 după cuvântul de bun sosit, neam deplasat împreună cu ceilalți parteneri la Direcţia
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș a Consiliului Județean Argeș, unde am fost
primiţi de către directorul Direcţiei, domnul Adrian
Macovei.

Ne-au fost prezentate principalele sarcini și acțiuni în
domeniul protecției adulților și protecției copilului. A
urmat o prezentare a oaspeţilor noştri și a proiectul
Welcome, după care s-a organizat o masă rotundă de
discuții pentru a înțelege mai bine modul în care

ASCHFR a fost înființată în 1991, este compusă din
aproximativ 230 de membri, copii și tineri cu
dizabilități fizice care se află în grija părinților lor.
Asociația își propune să acționeze în vederea
îmbunătățirii condițiilor de viață ale persoanelor cu
dizabilități fizice, copiilor și tinerilor și a familiilor lor.
Situaţia statistică a membrilor organizatiei evidenţiază
faptul ca 60% dintre aceştia sunt copii, 40% fiind adulţi.
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Filiala asigură programe diverse pentru aceşti copii/
tineri şi familiile acestora precum:
 serviciul social acreditat ”Centrul de Socializare
NOVA”;
 distribuire de fotolii rulante, cadre de mers, cârje şi
adaptări la domiciliu, cu caracter gratuit şi activităţi
generatoare de venituri, în cadrul unităţii protejate
„ÎMPREUNĂ”;
 dezvoltarea vieţii asociative;
 facilitarea obţinerii de drepturi
 conferite de legislaţia în vigoare pentru persoanele
cu handicap şi asistenţii personali ai acestora,

depuneri amendamente legislative,
 consiliere şi informare membri (părinţi despre
drepturile legislative);

organizare de evenimente specifice.

Am vizitat Atelierul pentru reparații fotolii rulante,
cadre de mers, cârje și adaptări la domiciliu, unde am
discutat cu angajații care sunt tot persoane cu
dizabilități care repară materialele de protezare
pentru persoanele cu handicap din județ și Centrul de
Socializare Nova - proiectul cel mai important al
Asociaţiei de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic –
România, Filiala Argeş care a fost deschis la iniţiativa
părinţilor care au în îngrijire copii cu handicap fizic.

A urmat vizita la Centru de Cultură Brătianu – unul
dintre partenerii reţelei Asociatiei ‘EUROED’. Aici
participanții au vizitat reședința familiei Brătianu - Vila
Florica, un loc de excepţie pe harta monumentelor
istorice din România. De asemenea ne-au fost
prezentate activităţile culturale și educative pe care
Centrul de Cultură le organizează, în special cele de
sprijinire a persoanele cu dizabilităţi.
În perioada de recreere, am mers în vizită la Muzeului
Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, un muzeu de
referință din zona Argeşului, care a fost înfinţat în 7
iunie 1939, de Regele Carol al II-lea, sub numele de
Muzeul Dinicu Golescu şi s-a dezvoltat de-a lungul
anilor cu noi expoziţii care reflectă atat istoria familiei,
cât şi istoria culturii şi civilizaţiei tradiţionale
româneşti.

Cea de a doua zi a întâlnirii, 15 octombrie, s-a
desfășurat în București la Hotel Capital Plaza. După
prezentarea Asociaţiei EUROED şi a activitaţilor
acesteia a urmat prezentarea invitatei noastre doamna Gabi Comănescu de la Fundația MOTIVATION
România. Serviciile oferite de fundație acoperă o
gamă largă de nevoi ale copiilor și adulților cu
dizabilități, de la echipament adaptat pentru diferite
tipuri de dizabilități motorii, la recuperare medicală și
instruire pentru viață independentă, alături de un
instructor în fotoliu rulant.
Programele fundației pun accent pe integrarea
socială, educațională și profesională, prin consultanța
pentru accesibilizarea spațiilor, medierea integrării în
muncă, îngrijire în centrul de zi sau activități de
petrecere a timpului liber – sport adaptat,
evenimente culturale etc.
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a
informaţiilor pe care le conţine.

Octombrie 2013

Una din cele mai importante inițiative a fost aceea de
a dezvolta servicii de îngrijire în comunitate pentru
copiii cu dizabilități dezinstituționalizați. Începând din
ianuarie 2003, prin programul Impact au fost
transferați 37 de copii cu dizabilități din Centrul de
Plasament Tâncăbești (Ilfov). Dintre aceștia, 27 traiesc
in casele de tip familial Motivation. Au fost dezvoltate
servicii de recuperare medicală și psihologică, un
centru de zi si un atelier ocupațional. Copii primesc
sprijin educațional în centrul de zi al fundație, în școli
speciale și școli publice. De aemenea fundația
organizează tabere si alte activități menite să le ofere
copiilor și tinerilor cu dizabilități o viață cât mai
aproape de cea dintr-o familie.

În decembrie 2012, Fundația Motivation a lansat Harta
Accesibilității este un instrument dedicat persoanelor în
fotoliu rulant, o sursă de informații utile care
centralizează date despre spațiile accesibile în România.

A doua parte a zilei a fost dedicată sesiunii de lucru
unde partenerii au prezentat progresul proiectului,
precum și răspunsurile la întrebările din Index, pentru
a afla de la fiecare partener cât sunt de pregătiţi
pentru a deschide uşile persoanelor cu dizabilităţi şi
dacă au facilitaţi pentru aceste persoane.

Prin Serviciul de integrare în muncă a persoanelor cu
dizabilitati, Fundația Motivation încearcă să vină în
întâmpinarea nevoii de integrare socială și profesională
pentru a limita unul dintre cele mai dramatice efecte ale
dizabilității – izolarea individului.
Un eveniment foarte apreciat organizat de Fundația
Motivation, este Gala Persoanelor cu Dizabilități care
este un eveniment anual ce propune o altă
perspectivă asupra dizabilității și persoanelor cu
dizabilități, ca membrii activi ai comunităților din care
fac parte și cu drepturi depline în ceea ce privește
accesul la spațiul public, la educație, piața muncii,
sport și viață culturală. Ajunsă la a treia ediție, gala
aduce în prim plan povești de succes cu și despre
persoane cu dizabilități, împreună cu modele de bune
practici oferite de organizații, angajatori sau instituții,
care fac pași concreți spre o societate mai incluzivă și
mai accesibilă persoanelor cu dizabilități.
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Situaia din țările partenere este foarte diferită cu
privire la facilitățile pe care le oferă persoanelor cu
dizabiltăți. Așa cum era de așteptat situația din Marea
Britanie și Germania este foarte bună din punctul de
vedere al României dar din punctul lor de vedere
există încă multe de facut.

Au fost prezenate și discutate rezultatele obținute
până acum de parteneri în proiect și care sunt
următorii pași în atingerea celorlalte rezultate.
Următoarea întâlnire a proiectului va avea loc în
Germania, la Iserholn în perioada 16 - 19 martie 2014.
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