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Comunicat de presă 

3 Decembrie  – Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi 

 

 

Ziua de 3 Decembrie, proclamată în anul 1992 de Adunarea Generală a Națiunilor Unite ca Zi Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, 

are ca obiectiv promovarea unei mai bune înțelegeri în ceea ce privește problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități, susținerea 

demnității, a drepturilor și a bunăstării acestora.  
 

Prin marcarea zilei de 3 Decembrie se urmărește promovarea și implementarea de programe destinate îmbunătățirii condițiilor de viață 

pentru această categorie de persoane defavorizate în toate sferele societății și creșterea gradului de conștientizare a situației persoanelor cu 

dizabilități în toate aspectele vieții politice, sociale, economice și culturale.  
 

Potrivit site-ului ONU, în anul 2019 a fost lansată Strategia Națiunilor Unite privind incluziunea persoanelor cu dizabilități, strategie prin 

intermediul căreia se reafirmă faptul că realizarea deplină și completă a drepturilor tuturor persoanelor cu dizabilități este o parte inalienabilă, 

integrală și indivizibilă a tuturor drepturilor omului și a libertăților fundamentale.  
 

Criza globală a COVID-19 adâncește inegalitățile preexistente, persoanele cu dizabilități - un miliard de persoane - fiind unul dintre cele 

mai excluse grupuri din societatea noastră și sunt printre cele mai afectate de această criză. De aceea este necesară o abordare integrată pentru a 

se asigura că persoanele cu dizabilități nu sunt lăsate în urmă. 
 

Această zi va fi marcată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara în toate centrele de îngrijire și 

asistență pentru persoanele adulte cu dizabilităţi (CIAPAD), prin organizarea de activități cum ar fi: prezentarea unor materiale informative cu 

privire la drepturile persoanelor cu dizabilități, problemele cu care se confruntă și modalități de susținere a demnității și bunăstării acestora (la 

CIAPAD Geoagiu va fi prezentat materialul informativ ”Să nu lași pe nimeni în urmă”) sau discuții individuale pe aceste teme, program artistic 

desfășurat în atelierul de meloterapie sau în cluburi, audiţii de colinde şi muzică populară, activități de decorare a centrului, jocuri de societate și 

mese festive.  
 

În fiecare zi, noi angajații D.G.A.S.P.C. Hunedoara, dorim să facem un pic mai mult și mai bine pentru cei care au nevoie, pentru cei care 

sunt de multe ori mai puternici decât noi și sunt cu siguranță persoane deosebite. 
 

Situația statistică la nivelul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara indica la sfârșitul trimestrului III 

2020 un număr de 20405 persoane neinstituționalizate încadrate într-un grad de handicap, dintre care 19066 adulți și 1339 copii, persoane care 

beneficiază de drepturile și facilitățile prevăzute de Legea nr. 448/2006. 
 

La această dată, în sistemul de protecție al D.G.A.S.P.C. Hunedoara beneficiază de servicii de găzduire, îngrijire și recuperare  363 

persoane adulte cu dizabilități și 142 de copii / tineri cu dizabilități. 

 

Sărbătorirea acestei zile trebuie văzută ca un îndemn adresat comunităţii, societăţii civile şi nu în ultimul rând fiecăruia dintre noi, de a 

trata cu demnitate persoanele cu dizabilităţi, de a remarca în primul rând persoana în frumuseţea şi complexitatea ei şi doar apoi afecţiunea pe 

care aceasta o are, de a renunţa la prejudecăţi şi atitudini discriminatorii. 

 

 

D.G.A.S.P.C. Hunedoara urează tuturor celor care sărbătoresc Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi multă sănătate şi linişte 

sufletească. 
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