
Exemplu de servicii comunitare

adaptate pentru copilul cu dizabilitati

Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Vaslui 
Fundația SERA România 

- De la închiderea instituțiilor de tip vechi la servicii în comunitate -



Instituție de timp vechi
Cămin Spital Giurcani

Caracteristic instituție:

• Cazare în spații improprii

• Institutie inchisa

• Lipsa programe de

recuperare/reabilitare

• Lipsa personal specializat

Beneficiari: copii și adulți cu handicap sever

Capacitate: 50 locuri



Instituție de timp vechi
Cămin Spital Giurcani

• Clădire cu 2 etaje, fără 

accesibilizări, acces 

greoi;

• Condiții improprii de 

preparare și servire a 

mesei;

• Fără condiții de 

socializare și petrecere 

a timpului liber.



Strategii și proiecte

Denumire proiect - Închiderea centrelor rezidențiale 

pentru copii cu handicap sever din Huși și Giurcani

Implementare - Fundația SERA România

Durata proiect - 2002 -2004 

Valoarea contractului – 1.174.231,65 euro

Sursa de finanțare
90 % finanțare de la bugetul de stat,

10 % confinațare Fundația SERA România

Beneficiar – D.G.A.S.P.C. Vaslui



Servicii dezvoltate în cadrul 
proiectului

• 6 căsuțe de tip familial cu capacitate de 8 

locuri fiecare, care au preluat aproximativ 50 

% din beneficiarii Căminului Spital Giurcani –

restul beneficiarilor au fost plasați la asistenți 

maternali profesioniști;

• 2 centre de zi de recuperare pentru copii cu 

dizabilități (Vaslui și Bârlad).



Complexul de Servicii Comunitare pentru 
Copilul cu Handicap Vaslui, construit în cadrul 

proiectului, exemplu de serviciu comunitar
pentru copiii cu dizabilități



MISIUNEA

 Prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor
prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de
îngrijire, educare, abilitare-reabilitare, recreere-
socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de
viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională
pentru copii,

 Activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi,
reprezentanţi legali sau alte persoane care au în
îngrijire copii cu dizabilităţi.



GRUP ȚINTĂ
complexul poate furniza servicii 

pentru 30 copii zilnic

➢ Copiii cu handicap grav, accentuat, mediu sau
ușor cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială
a municipiului Vaslui și zone limitrofe;

➢ Familiile/Asistentii maternali care au un copil cu
handicap grav, accentuat, mediu sau uşor, cu
domiciliul pe raza administrativ-teritorială a
municipiului Vaslui și zone limitrofe.



Beneficiarii CSCCH Vaslui
perioada 2005 – 2018

intrări noi



Cum răspunde Complexul 
nevoilor copiilor cu dizabilități

număr copii cu 

dizabilități în 

județul Vaslui

2489

Din care 328 copii cu 

tulburare de spectru 

autist

Beneficiari ai 

Complexului 

171

Intervenții

Martie 2019

Kinetoterapie – 60

Terapie ocupațională – 100

Logopedie – 50

Consiliere – 70

Terapii TSA – 63

Supervizări medici – 8

Colaborări spitale, școli – 15



Personalul angajat si evoluția acestuia



Formarea inițială și continuă a 
personalului

• în luna decembrie 2004 tot personalul angajat a 
participat la un curs de formare inițială, finanțat de 
Fundația SERA România;

• cu sprijinul Fundației Sera Romania, începând cu anul 
2005 personalul de specialitate a primit sprijinul 
neurokinetoterapeutului si osteopatului pediatru
francez,  Evelyne Soyez care a evaluat și monitorizat 
procesul de furnizare al serviciilor sociale si a format 
echipa.



Reorganizarea 
Complexului

Pentru a veni în sprijinul
copiilor cu dizabilități în anul
2016 Complexul a fost
reorganizat, astfel:

➢ Centrul de recuperare și reabilitare pentru 
copilul cu dizabilități

➢ Centrul de consiliere și asistență specializată 
pentru copilul cu tulburare de spectru autist

➢ Centrul de tip Respiro
➢ Echipa mobilă



Kinetoterapie



Hidroterapie și masaj  



Activități de logopedie și 
consiliere psihologica



Camera senzorială



Terapia asistată cu animale



Riscurile la care sunt supuși copiii cu dizabilități 
dacă nu beneficiază de servicii de recuperare

❖ Risc imediat: separarea de familie, neglijare,    

exploatare economică sau abuz. 

❖ Risc pe termen lung: reducerea șansei de 

integrare în societate/comunitate și de a avea o 

viață independentă.



Beneficiile 
serviciilor 

complexului 
la nivelul 

comunității

Reducerea 
numărului de 

copii 
instituționalizați

Reducerea 
abandonului 

familial 

Creșterea 
gradului de 
integrare 
școlară Creșterea 

gradului de 
integrare 

socială

Dezvoltarea 
gradului de 

independență



Continuitatea serviciilor

Tranziția de la vârsta copilăriei la cea adulta

este sprijinită prin consiliere și facilitarea

accesului la servicii specializate pentru adulți.





Va mulțumesc pentru atenție !

DATE DE CONTACT

Ștefănică Ionel Armeanu       Bogdan Simion

23

0722228610

bogdan.simion@sera.ro

0726332552

Ionel_armeanu@yahoo.com


