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“Dezvoltarea serviciilor de recuperare oferite în cadrul echipei mobile – 

proiect privind recuperarea şi integrarea copiilor cu dizabilităŃi” 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. PROIECTUL 

 
1. DESCRIERE 

 
1.1 Titlul: Dezvoltarea serviciilor de recuperare oferite în cadrul echipei mobile – proiect 

privind recuperarea şi integrarea copiilor cu dizabilităŃi 
1.2 Localizare: Bucureşti, sector 6 
 
1.3 Costul proiectului şi suma solicitată de la DGASPC sector 6 
 

 
 
  

Costul total al proiectului Suma solicitată de la 
DGASPC sector 6 

% din costul total al  
proiectului 

RON 22500  
 

RON 22500  100% 

 
1.4 Rezumat 

 
 

Durata proiectului 10 luni 
Obiectivele proiectului � Ameliorarea calităŃii vieŃii copiilor cu dizabilităŃi şi a familiilor 

acestora printr-un program de servicii de recuperare, desfăşurat 
sub supraveghere specializată (cu specialişti din cadrul echipei 
mobile), la domiciliul copiilor 

� PărinŃii copiilor cu dizabilităŃi participă la sesiunile de lucru, 
iar specialiştii vor dezvolta împreună cu aceştia o serie de 
activităŃi terapeutice şi educaŃionale 

� Specialiştii (psihologii) din cadrul echipei mobile vor fi 
formaŃi/pregătiŃi pentru a oferi un suport şi intervenŃie specifică 
copiilor cu dizabilităŃi 

Grupul (grupurile) Ńintă ¹ � Copiii cu dizabilităŃi şi familiile acestora care nu sunt incluşi în 
programe de recuperare 

� Copiii cu handicap care nu pot fi strămutaŃi (din diverse 
motive, cum ar fi: probleme medicale, lipsa de transport, 
sărăcie, familii mono-parentale, analfabetism), având în vedere 
respectarea dreptului lor de a primi servicii specializate de 
recuperare  

Beneficiari finali ² � Copiii cu dizabilităŃi de pe raza sectorului 6, care se află în 
evidenŃa Serviciului Evaluare Complexă a Copilului cu 
DizabilităŃi (SECCD) 

� Copiii cu dizabilităŃi care se confruntă cu tulburări de limbaj şi 
de comunicare 

 
 

¹ „Grupul Ńintă” sunt grupurile/entităŃile care sunt efectuate în mod direct de rezultatele proiectului, la nivelul scopului proiectului 

² „Beneficiari finali” sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele proiectului, la nivelul societăŃii sau sectorului în 
ansamblu 
 



 

Rezultatele aşteptate � Un număr de peste 30 de potenŃiali beneficiari au fost selectaŃi 
pentru a beneficia de servicii de recuperare la domiciliu 

� Dintre aceştia un număr de peste 16 copii cu dizabilităŃi din 
cadrul SECCD vor beneficia de şedinŃe de logopedie la 
domiciliu 

� La nivelul echipei mobile oferta de servicii va fi îmbunătăŃită, 
iar din punct de vedere al resurselor umane numărul de 
specialişti în domeniu va creşte  

� Informarea şi sensibilizarea comunităŃii în vederea eliminării 
prejudecăŃilor şi prevenirea excluderii sociale a copiilor cu     
dizabilităŃi şi a familiilor acestora  

� Realizarea unui parteneriat între familie, membrii echipei 
mobile şi DGASPC sector 6, implicate în procesul de 
recuperare şi integrare a copilului cu dizabilităŃi 

Principalele activităŃi � Identificarea beneficiarilor 
� Acordarea de servicii de recuperare la domiciliul copiilor cu 

dizabilităŃi 
� Participarea activă a copilului/părintelui şi implicarea activă în 

procesul de recuperare 
� Formare şi sesiuni de training pentru specialiştii echipei mo- 

bile   
� Elaborarea planului terapeutic/intervenŃie pentru copiii cu 

dizabilităŃi 
� Monitorizare şi evaluare periodică a situaŃiei beneficiarilor  

 
 

1.5 Obiective 
 

Obiective generale: 
� Ameliorarea calităŃii vieŃii copiilor cu dizabilităŃi şi a familiilor acestora printr-un program de 

servicii de recuperare, desfăşurat sub supraveghere specializată (cu specialişti din cadrul echipei 
mobile), la domiciliul copiilor din sectorul 6  

� ÎmbunătăŃirea şi dezvoltarea serviciilor oferite în cadrul echipei mobile 
� Formarea specialiştilor echipei mobile  
� PărinŃii copiilor cu dizabilităŃi participă la sesiunile de lucru, specialiştii vor dezvolta împreună cu 

aceştia o serie de activităŃi terapeutice şi educaŃionale 
� Un număr 30 de potenŃiali beneficiari vor fi selectaŃi pentru a beneficia de servicii de recuperare la 

domiciliu 
� Peste un număr de 16 copii cu dizabilităŃi vor beneficia de şedinŃe de logopedie la domiciliu 

 

Obiective specifice: 
� Identificarea copiilor cu dizabilităŃi din evidenŃa SECCD care necesită servicii de recuperare la 

domicliu 
� Identificarea copiilor cu tulburări de limbaj şi comunicare din evidenŃa SECCD 
� Evaluarea copiilor identificaŃi şi stabilirea strategiilor terapeut ice 
� Educarea personalităŃii copilului cu tulburare de limbaj şi comunicare 
� Pregătirea părinŃilor pentru a putea fi coterapuŃi în procesul de recuperare 
� Pentru recreerea şi socializarea copiilor, se organizează activităŃi distractive şi recreative 
 
 
 



 
1.6. Justificare 
  

    Din luna martie 2011 la nivelul DGASPC sector 6-Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu 
DizabilităŃi se derulează proiectul “Creşterea capacităŃii autorităŃilor publice din România în vederea 
sprijinirii copiilor cu dizabilităŃi în cadrul propriilor familii”, implementat de către Ministerul Muncii, 
Familiei şi ProtecŃiei Sociale. Prin DispoziŃia Nr.880/10.03.2011 s-a constituit Echipa Mobilă în cadrul 
DGASPC sector 6, la nivelul Serviciului Evaluare Complexă a Copilului cu DizabilităŃi. În prezent 
echipa mobilă cuprinde următorii specialişti: 4 kinetoterapeuŃi, 2 psihologi şi un asistent social. Pe 
parcursul derulării sale, proiectul a înregistrat un număr de 43 de beneficiari, copii cu dizabilităŃi, cu 
vârste cuprinse între 1-15 ani. 
       Copilul cu dizabilităŃi are nevoie de ajutor specializat dar mai ales individualizat, lucrul 
individual înseamnă un program care se mulează exact pe nevoile copilului. Necesitatea derulării acestui 
proiect răspunde la nevoia de recuperare continuă a copilului cu dizabilităŃi şi la formarea specialiştilor 
care îşi desfăşoara activitatea în cadrul echipei mobile. Specialiştii echipei mobile furnizează servicii ce 
acoperă o gamă de nevoi axate pe menŃinerea stării de sănătate, recuperare, dezvoltarea autonomiei 
personale, reabilitare şi integrare socială a copilului cu dizabilităŃi din familie, cât şi familiei acestuia, 
oferind soluŃii diferenŃiate şi particularizate în raport cu tipul de dizabilitate, gradul de handicap şi 
recomandările menŃionate în cuprinsul planului de recuperare aprobat de Comisia pentru ProtecŃia 
Copilului sector 6. Un număr de 16 copii cu nevoi speciale vor beneficia, începând din luna februarie 
2013, de servicii gratuite de logopedie la domiciliu în cadrul proiectului “Creşterea capacităŃii 
autorităŃilor publice din România în vederea sprijinirii copiilor cu dizabilităŃi în cadrul propriilor 
familii”. În acelaşi timp, părinŃii lor vor putea fi sprijiniti prin servicii de terapie şi consiliere 
psihologică. Logopedia joacă un rol important în: prevenŃie, terapie şi în integrarea socială.  
     IntervenŃia din partea specialiştilor în procesul de recuperare al copilului cu dizabilităŃi, destinat atât 
facilitării incluziunii sociale cât şi îmbunătăŃirii calităŃii vieŃii acestuia se realizează cu dificultate şi 
necesită o perioadă mai îndelungată de timp. De asemenea, comunitatea, trebuie implicată în sensul 
înŃelegerii faptului că orice persoană cu handicap, mai mult sau mai puŃin sever, este menită să trăiască, 
să se dezvolte şi să se manifeste pe câ posibil independent, dacă li se oferă servicii adecvate. Promovarea 
în comunitate a serviciilor oferite în cadrul acestui proiect a fost facută prin elaborarea unor broşuri şi 
prin aspecte din activitate prezentate în revista instituŃiei DGASPC sector 6.  

 
1.7 Descrierea detaliată a activităŃilor 

� Evaluarea stării copilului şi a nevoilor 
� Servicii de planificare concrete şi intervenŃiile pentru copil şi familie şi de punere în aplicare a 

acestora 
� Sprijinirea dezvoltării de autonomie a copilului şi a deprinderilor de viaŃă independentă în limita 

capacităŃii acestuia 
� Monitorizarea evoluŃiei copilului 
� Îndrumare de orientare şcolară şi consiliere psihologică a copilului 
� Consiliere şi colaborarea cu familia, astfel încât să poată continua unele activităŃi terapeutice 
� Consilierea familiei, în vederea menŃinerii copilului în cadrul propriei sale familii (prevenirea 

separarii copilului de familie) 
� Ghidarea familiei în accesarea resurselor existente în cadrul comunităŃii  
� Dezvoltarea de activităŃi creative cu copilul 
� Implicare activă a altor factori responsabili 
� Activitatea logopedică este desfăşurată de către logoped, în colaborare cu psihologul şi părintele 

copilului. Pentru atingerea obiectivelor se folosesc resurse (umane, materiale, informaŃionale). 
Logopedul va face o evaluare de specialitate si va intocmi un plan de interventie individualizat 
pentru fiecare din cei 16 beneficiari.  



� ActivităŃile se desfăşoară la domiciliul copilului în prezenŃa părintelui, o sesiune cu un singur copil 
durează între 30-50 minute, în funcŃie de rezistenŃa copilului la efort şi/stării sale emoŃionale  

� Perioada de acordare a serviciilor de recuperare este între 3-6 luni, cu posibilitatea prelungirii 
perioadei, în funcŃie de recomnadarea specialiştilor 

 
 
 
1.8 Metodologia 

 

� Evaluarea multidisciplinară a copiilor cu dizabiliatăŃi şi intervenŃia centrată pe nevoi 
personale: terapeuticî, logopedică, ocupaŃională, kinetoterapie - este foarte importantă depistarea,  
evaluarea precoce şi folosirea unei abordări multidisciplinare pentru a face un plan de intervenŃie 
personalizat, adecvat nivelului de dezvoltare si achizitii nevoilor de dezvoltare a copilului 

� Pregătirea şi formarea părinŃilor astfel încât aceştia să devină coterapeuŃi în procesul de 
recuperare. Pregătirea se realizează prin prezentarea metodelor de lucru practic. Aceste tehnici au fost 
alese întrucât se consideră că învăŃarea experienŃială aduce rezultate mult mai bune şi rapide pentru 
adulŃi. 
- Monitorizarea copiilor cu dizabilităŃi ce necesită recuperare la domiciliu. Procesul de monitorizare 

presupune luarea în calcul a unor indicatori : 
- adecvarea serviciilor de sprijin pentru  copilul ce necesită recuperare la domiciliu 
- colaborarea între specialiştii implicaŃi în procesul de recuparere al copilului cu dizabilităŃi 
- participarea copiilor ce necesită recuperare la domiciliu la toate activităŃile conform propriei capacităŃi 
- colaborarea familie-echipa multimodala şi cresterea  gradului de intelegere, formare si implicare a 

părinŃilor în procesul de recuperare  teraeutica a copilului. 
Monitorizarea se va face  concret prin întocmirea şi rapoartarea unor statistici semestriale care vor 

cuprinde informaŃii oferite de actorii implicaŃi în procesul recuperare al copilului ce necesită recuperare 
la domiciliu. 

 
 
 

Echipa multidisciplinară a proiectului este formată din: 
1. coordonator proiect – DGASPC 6 
2. kinetoterapeuŃi 
3. logoped/formator 
4. psihologi 
5. asistent social 

 
 

1.9 Durata şi planul de acŃiune 
 

 

Nr. 
Crt. 

ActivităŃi desfăşurate 
2012 

Semestrul 1 Semestrul 2 Cometarii 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 Constituirea echipei 
multidisciplinare 

X           

2 Identificarea şi pregătirea 
copiilor cu dizabilităŃi între 1-
15 ani din sectorul 6 

X X          

3 Dotari echipament logopedic  X    X      



4 AchiziŃionarea materialelor 
necesare 

 X   X  X     

5 AchiziŃionare telefoane mobile  X          
6 Plată cartelă telefonică  X X X X X X X X X  
7 Plata specialiştilor (logopezi) X X X X X X X X X X  
8 Pregatirea si desfasurarea 

sesiunilor de training 
 X X X X X X X X X  

9 Specialiştii implicaŃi în proiect 
vor participa la cursuri de 
perfecŃionare 

    X       

10 Organizarea de activităŃi de 
recreere 

      X     

11 Promovarea si prezentarea 
proiectului 

  X         

12 Organizare întâlniri de bune 
practici  

        X   

13 Monitorizarea copiilor cu 
dizabilităŃi incluşi în proiect 

 X X X X X X X X   

 
 
 

 
 



 
 

Buget „Dezvoltarea serviciilor de recuperare oferite în cadrul echipei mobile – proiect privind recuperarea şi integrarea copiilor cu 
dizabilităŃi” 

 
NR. 

CRT. 
PROIECT “Dezvoltarea serviciilor de recuperare oferite în 
cadrul echipei mobile” 

Cantitate Lei/lună Luni 
proiect 

Total 
costuri 

SusŃinere 
DGASPC 

Alte surse 

 Tipul de cheltuieli       
        

1 COSTURI DE GESTIONARE A PROIECTULUI       
A ACTIVITĂłI RECUPERARE COPII       
A1 Kinetoterapie       
a Consumabile (mănuşi chirurgicale, şerveŃele umede, botoşi de 

unică folosinŃă, măşti de unică folosinŃă, cremă pentru mâini, 
gel dezinfectant pentru mâini, alcool sanitar) 

 100 3 300 300 0 

A2 Terapii ocupaŃionale       
A3 AsistenŃă socială       
A4 Logopedie       
a Plată specialişti (2) 32 şedinŃe/lună 

(16 copii) 
1600 10 16000 16000 0 

b AchiziŃionare telefon mobil 3   300 300 0 
c Plată cartelă telefonică 3 150 10 1500 1500 0 
d Dotări (trusă logopedică, kit de evaluare logopedică, materiale 

informative, jocuri de stimulare) 
 500 2 1000 1000 0 

e Consumabile (hârtie xerox, toner imprimantă, tempera, 
pensule, plastelină, baterii jocuri, pixuri, materiale igienico-
sanitare, şerveŃele umede) 

 200 3 600 600 0 

 TOTAL COSTURI A (activităŃi recuperare)    19700 19700 0 
B ACTIVITĂłI DE FORMARE A MEMBRILOR ECHIPEI 

MOBILE 
      

B1 Formare specialişti 7 300 1 2100 2100 0 
B2 Organizare întâlniri de bune practici cu specialişti din domeniu       
B3 Cheltuieli protocol apă, cafea, fursec  250 1 250 250 0 
B4 Prezentare şi promovare proiect (ghid de bune practici)  200 1 200 200 0 

 TOTAL COSTURI B (activităŃi formare)    2550 2550 0 
C ACTIVITĂłI SOCIALIZARE COPII/PĂRINłI       
C1 ActivităŃi recreere       
C2 Contravaloarea transportului (copii/părinŃi/specialişti) şi a 

taxelor de acces 
   250 250 0 



 TOTAL COSTURI C (activităŃi socializare copii/părinŃi)    250 250 0 
 TOTAL COSTURI A+B+C    22500 22500 0 
        
 TOTAL COSTURI PROIECT 22500 
 TOTAL COSTURI ALTE RESURSE 0 
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