Notă informativă
la proiectul deciziei Consiliului Raional cu privire la
aprobarea planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de incluziune
socială a persoanelor cu dizabilități prin prisma Convenției ONU
privind drepturile persoanelor cu dizabilități în raionul Hîncești (2014-2018),
anul IV de implementare: octombrie 2017-octombrie 2018
Necesitatea elaborării Strategiei locale de incluziune socială a persoanelor cu
dizabilităţi prin prisma Convenţiei ONU survine din angajamentul pe care şi l-a asumat
Republica Moldova odată cu ratificarea în anul 2010 a Convenţiei ONU. Obligaţiile
prevăzute în Convenţie implică elaborarea unor mecanisme de implementare (Articolul 4,
p.1) pentru a promova şi asigura exercitarea deplină a drepturilor fundamentale ale
omului pentru toate persoanele cu dizabilităţi.
Elaborarea Planului de acțiuni a derivat din imperativul unei planificări strategice
cu acţiuni coordonate şi necesare reformării sistemului de protecţie socială a persoanelor
cu dizabilităţi, ţinîndu-se cont de cadrul legal şi strategic deja existent.
Aprobarea proiectului ”Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei”
corespunde obiectivului de asigurare a incluziunii şi protecţiei sociale la un nivel mai
înalt, prin specificarea măsurilor care trebuie întreprinse pentru dezinstituţionalizarea
copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi și reintegrarea lor în societate.
Planul de acțiuni fixează măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice
şi a rezultatelor scontate, include un set de acţiuni multidimensionale în domeniile
protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, sănătăţii, educaţiei, transporturilor,
drumurilor, construcţiilor, culturii, informării şi comunicării, destinate persoanelor aflate
în situaţie de marginalizare socială, pentru crearea şi dezvoltarea oportunităţilor de
asigurare a unui indice al calităţii vieţii echivalent comunităţii în care trăiesc.
În domeniul asistenţei sociale a persoanelor cu dizabilităţi, strategia prevede
diversificarea şi lărgirea reţelei de servicii sociale comunitare, prin elaborarea de
programe guvernamentale cu implicarea societăţii civile şi abilitarea autorităţilor
administraţiei publice locale cu competenţe privind satisfacerea necesităţilor speciale.
La compartimentul ocrotirii sănătăţii strategia se referă la sistemul menit să
asigure intervenţia timpurie şi prevenirea dizabilităţii.
De asemenea, Planul de acțiuni prevede măsuri privind organizarea procesului
educaţional prin adaptarea curriculară, individualizarea formelor şi metodelor de instruire
în funcţie de abilităţile şi necesităţile individuale ale copiilor cu dizabilităţi, asigurarea
instituţiilor ce dezvoltă practici incluzive cu specialişti calificaţi.
Se face referinţă și la măsuri în domeniul formării, orientării, (re)abilitării
profesionale şi plasării în cîmpul muncii prin elaborarea şi aprobarea unui cadru juridic,
organizaţional şi administrativ pentru crearea condiţiilor necesare acestora de a beneficia
de servicii de reintegrare în cîmpul muncii.
Documentul lansează totodată măsuri de elaborare şi aprobare a cadrului normativ
destinat adaptării mediului fizic şi educaţional la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi și
tot aici sunt descrise rezultatele scontate şi indicatorii de monitorizare a proiectului
strategiei.

