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Comunicat de presă 

 

3 Decembrie  – O societate mai deschisă și înțelegătoare pentru persoanele cu dizabilități 
 

 

 

Anul acesta se împlinesc 30 de ani de la declararea de către Adunarea Generală a Națiunilor 

Unite a zilei de 3 decembrie ca Zi Internațională a Persoanelor cu Dizabilități.  

 

D.G.A.S.P.C. Hunedoara contribuie la procesul de tranziție către servicii comunitare, prin 

preocuparea continuă pentru dezinstituționalizare și dezvoltarea de servicii de prevenție. În acest sens, 

în această perioadă, a depus o cerere de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență 

pentru reabilitarea și dotarea Centrului de zi de recuperare pentru adulți Deva. 

Un alt proiect finalizat și orientat spre beneficiul comunității hunedorene este Centrul Respiro 

pentru persoane adulte cu dizabilități Petroșani, dotat cu toate utilitățile necesare asigurării unui trai 

decent și de calitate, ce și-a deschis porțile pentru a primi beneficiari din luna iulie a acestui an. Acest 

centru înființat în premieră la nivelul serviciilor sociale hunedorene, printr-un Program de Interes 

Național, cu finanțare de la bugetul de stat și de la bugetul Consiliului Județean Hunedoara, cu o 

capacitate de 4 locuri, oferă îngrijire și asistență 24 de ore din 24, continuu sau fracționat, pe durată 

determinată persoanelor cu dizabilități, care pentru o perioadă limitată nu pot fi îngrijite în propria 

familie. 

 

La fel ca în fiecare an această zi va fi marcată în fiecare dintre serviciile de zi, de tip rezidențial 

și familial pentru copii și persoane adulte cu dizabilități, prin organizarea de activități diverse, ieșiri în 

comunitate, programe artistice, audiții de colinde și muzică populară. 

În ceea ce privește situația statistică la nivelul D.G.A.S.P.C. Hunedoara figurează un număr 

total de 20132 persoane încadrate într-un grad de handicap, dintre care 18763 adulți (338 sunt 

instituționalizați) și 1369 copii (80 sunt instituționalizați), persoane care beneficiază de drepturile și 

facilitățile prevăzute de Legea nr. 448/2006.  

 

Cu ocazia Zilei internaționale a persoanelor cu dizabilități, Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Hunedoara este invitată să participe la evenimentul ”Dreptul de a fi 

dezinstituționalizat” desfășurat luni 5 decembrie 2022, la Senatului României, ca o recunoaștere a 

reușitelor sale în procesul de dezinstituționalizare al beneficiarilor. Evenimentul este organizat de către 

Consiliul de monitorizare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități în parteneriat cu Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități din 

Senatul României. 

”Ne dorim o lume incluzivă în care să putem trăi toți, fără discriminare, o viață sănătoasă, 

demnă și împlinită.” 

 

D.G.A.S.P.C. Hunedoara urează tuturor persoanelor cu dizabilități  

multă sănătate şi linişte sufletească! 
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