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Comunicat de presă 

21 martie – Ziua Mondială a Sindromului Down  
 

Ziua mondială a sindromului Down se marchează anual la 21 martie. Sindromul Down nu 

este o boală, nu se poate vindeca, este o afecțiune genetică ce afectează un copil din aproape o mie 

la nivel mondial. O persoană cu acest sindrom are suplimentar o copie a cromozomului 21, cu alte 

cuvinte, are 47 cromozomi în loc de 46. 

Scopul marcării acestei zile este de a crea o punte de legătură între societate, persoanele cu 

sindrom Down și familiile acestora. Cu intervenție și suport timpuriu, acești copii se dezvoltă, pot 

avea o viață deplină, pot fi cetățeni responsabili și membrii activi ai comunității. 

 

Pentru marcarea acestei zile, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Hunedoara desfășoară în această perioadă, acțiuni de promovare a serviciilor existente la nivelul 

instituției prin diseminarea de materiale informative în rândul persoanelor interesate, medici de 

familie și unități școlare.  

La nivelul D.G.A.S.P.C. Hunedoara prin Serviciul de Evaluare Complexă Copii se asigură 

evaluarea inițială și reevaluarea copiilor cu dizabilități în vederea încadrării într-o categorie de 

persoane cu handicap, iar prin Biroul de Evidență Prestații Sociale se asigură preluarea 

documentației în vederea acordării drepturilor cuvenite prin Legea 448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

De asemenea, prin Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii Deva sunt oferite servicii de 

evaluare medicală, evaluare psihologică/consiliere, kinetoterapie, logopedie, masaj, electroterapie 

copiilor cu domiciliul aflat pe raza județului Hunedoara, în serii cu durată de 10 zile lucrătoare sau, 

după caz, pe o perioadă mai îndelungată.  

Pentru ca demersurile de recuperare și menținere a stării de sănătate a copiilor/persoanelor 

cu Sindrom Down să continue și în familie, în activitățile desfășurate în centrul de zi sunt 

încurajați să participe în mod direct familia și reprezentanții legali. Personalul de specialitate 

consiliază și sprijină părinții/reprezentanții legali în funcție de nevoi, fie la cererea acestora sau 

atunci când se consideră că este nevoie. Totodată se identifică și nevoile părinților, intervenindu-se 

în funcție de particularitățile fiecărui caz în parte.  

 

În evidența D.G.A.S.P.C. Hunedoara figurează în acest moment un număr de 64 de copii 

care prezintă sindromul Down, dintre care 19 copii provin din localitățile din Valea Jiului. Acești 

copii se află în familia naturală, iar 46 dintre aceștia beneficiază și de certificate de orientare 

școlară. De asemenea, numărul persoanelor adulte care prezintă sindromul Down este de 82 

persoane, dintre care 26 persoane adulte provin din Valea Jiului. Toate aceste persoane, copii și 

adulți, sunt încadrați în diferite grade de handicap și beneficiază de toate drepturile și prestațiile ce 

li se cuvin în conformitate cu Legea nr. 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap. 

 

Lumea văzută prin ochii copiilor cu sindrom Down este mai bună și frumoasă. Bucuria lor 

de a trăi este evidentă încă de la primul contact cu aceștia. Părinții și persoanele apropiate 

acestor copii devin la rândul lor mai bune și înțelegătoare cu cei din jurul lor. Copiii cu sindrom 

Down ne învață despre dragostea simplă și curată pe care ar trebui să o avem unii față de alții. 
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