ORDIN nr. 363 din 23 noiembrie 2005 pentru aprobarea
Planului naţional privind formarea personalului din sistemul de
protecţie a persoanelor cu handicap pentru perioada 20062008 şi a Programei-cadru de instruire specifică a personalului
implicat în protecţia şi îngrijirea persoanei adulte cu handicap
Forma sintetică la data 27-Jun-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi
tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

Având în vedere prevederile planului de acţiune privind implementarea strategiei
naţionale, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2005 privind aprobarea
Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor
cu handicap în perioada 2006-2013,
în temeiul art. 5 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi
completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap emite
următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Planul naţional privind formarea personalului din sistemul de protecţie a
persoanelor cu handicap pentru perioada 2006-2008 şi Programa-cadru de instruire
specifică a personalului implicat în protecţia şi îngrijirea persoanei adulte cu
handicap, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2*) care fac parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 2
Prezentul ordin va intra în vigoare de la data de 1 ianuarie 2006.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap,
Silviu George Didilescu

ANEXA Nr. 1: PLAN NAŢIONAL privind formarea personalului
din sistemul de protecţie a persoanelor cu handicap pentru
perioada 2006-2008

Planul naţional privind formarea personalului din sistemul de protecţie a
persoanelor cu handicap, numit în continuare planul naţional de formare, urmăreşte
dezvoltarea unui sistem de instruire specifică, parte integranta a sistemului de
formare profesională continuă, care să ofere informaţii permanent actualizate
personalului implicat în protecţia şi îngrijirea persoanelor cu handicap, în vederea
asigurării calităţii serviciilor furnizate acestora.
Introducere:
Planul naţional privind formarea personalului din sistemul de protecţie a
persoanelor cu handicap are la bază Strategia naţională pentru protecţia, integrarea
şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006 - 2013 "Şanse
egale pentru persoanele cu handicap - către o societate fără discriminări " aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr. 1175/2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 919/14.10.2005.
Unul dintre obiectivele specifice al Strategiei naţionale îl constituie Promovarea
furnizării serviciilor de calitate care să răspundă nevoilor individuale ale persoanei

cu handicap. Ca direcţie de acţiune pentru atingerea acestui obiectiv este stabilită:
asigurarea instruirii şi formării continue a personalului, de toate tipurile, implicat la
toate nivelurile în protecţia persoanelor cu handicap, inclusiv a asistenţilor
personali; intensificarea instruirilor pentru asistenţii personali; asigurarea
coordonării metodologice privind instruirea, formarea, pregătirea profesională a
resurselor umane care lucrează în cadrul sistemului de protecţie a persoanelor cu
handicap.
De asemenea, Strategia pe termen scurt şi mediu pentru formare profesională
continuă, 2005 -2010, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2005, îşi
propune ca ţintă, până în anul 2010, ca procentul de participare la procesul
educaţional sau de instruire a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 25 - 64 ani să
crească de la 1,3%, cât este în prezent, până la 7%.
Una dintre condiţiile minime prevăzute pentru implementarea standardului
Perfecţionarea personalului este ca Centrul rezidenţial (condiţia minimă 28.4),
Centrul de Zi (condiţia minimă 26.4), Locuinţa Protejată (condiţia minimă 30.4) să
asigure, anual sau ori de câte ori este nevoie, sesiuni de instruire a personalului
unităţii, în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap. Deşi numărul persoanelor
angajate la nivelul instituţiilor publice sau private care se ocupă de problemele
persoanelor cu handicap este însemnat, majoritatea nu deţine informaţii complete
sau actualizate cu privire la noua abordare a conceptului de handicap.
Formarea profesională continuă, incluzând şi instruirea specifică, reprezintă pentru
fiecare persoană implicată în protecţia şi îngrijirea persoanelor cu handicap garanţia
schimbării mentalităţii şi atitudinilor, evoluţia în carieră, dezvoltarea personală,
elemente esenţiale ale creşterii gradului de motivare.
Se impune adoptarea unei politici de susţinere financiară în ceea ce priveşte
realizarea măsurilor prevăzute în prezentul plan.
(1)Situaţia actuală
1.1.Contextul internaţional
Regulile Standard privind egalizarea şanselor pentru persoanele cu handicap,
adoptate de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite cu ocazia celei de a 48-a sesiune
din 20 decembrie 1993 (Rezoluţia 48/96) prevăd în Regula 19, "Pregătirea
personalului": "Statele sunt responsabile pentru asigurarea pregătirii adecvate a
personalului la toate nivelele, implicat în planificarea şi elaborarea programelor şi
serviciilor destinate persoanelor cu dizabilităţi," Planul naţional de formare
constituie unul dintre instrumentele de implementare a acestei reguli.
La Lisabona, în martie 2002, s-a stabilit ca obiectiv: Uniunea Europeană să devină
până în 2010 "cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din
lume, capabilă de o creştere economică durabilă, cu locuri de muncă mai bune şi
mai multe şi o mai mare coeziune socială." Sistemele de formare profesională
trebuie să se afle în centrul acestor transformări, racordându-se la cerinţele
societăţii în ansamblul său.
Priorităţile stabilite prin Declaraţia miniştrilor europeni ai educaţiei şi formării
profesionale şi a Comisiei Europene, convenită în 29 şi 30 noiembrie 2002,
"Declaraţia de la Copenhaga" cu privire la consolidarea cooperării europene în
formare profesională, sunt: dimensiunea europeană, transparenţa, informare şi
consiliere, recunoaşterea competenţelor şi calificărilor, asigurarea calităţii în
formare.

România a semnat Memorandumul Comun în domeniul Incluziunii Sociale în luna
iunie 2005. In baza acestui Memorandum, se vor elabora o Strategie integrata şi un
Plan Naţional de Acţiune pentru Incluziune Socială, care vor cuprinde priorităţile în
lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale. In cadrul măsurilor active, se pune
în ultima perioadă un accent tot mai puternic pe promovarea formării profesionale
continue.
1.2.Analiza contextului naţional din perspectiva formarii profesionale continue
Puncte tari
Existenţa în Clasificarea Ocupaţiilor din România a unor
ocupaţii din domeniul protecţiei persoanelor cu handicap '

Puncte slabe
Reţeaua de furnizori autorizaţi de formare profesionala
este insuficient dezvoltata la nivel naţional;

Existenta unor standarde ocupaţionale aprobate de
Dificultăţi majore privind accesul la formarea profesionala
Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor continua, datorita costurilor formarii, durata formarii şi
2
lipsa ofertelor disponibile la nivel local;
Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificările şi
Numărul insuficient de standarde ocupaţionale şi faptul ca
completările ulterioare, stipulează obligaţia angajatorului
elaborarea lor se face de către furnizorii de formare;
de a asigura accesul periodic al angajaţilor la formare, prin
elaborarea anuala de planuri de formare profesionala
Existenţa Programei Cadru de instruire elaborata în
concordanta cu abordarea actuala a problematicii
handicapului la nivel european şi naţional

Lipsa unor documente unice de referinţa - necorelare intre
COR, Nomenclatorul Calificărilor, standarde ocupaţionale,
standarde de pregătire profesionala;

Includerea în Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 a
priorităţii "Dezvoltarea resurselor umane, creşterea
gradului de ocupare şi combaterea excluziunii sociale"

Sume alocate şi structuri insuficiente pentru furnizarea de
formare profesionala continua;

_______
1) La data de 1 noiembrie 2005, ocupaţiile existente în Clasificarea Ocupaţiilor din
România sunt:asistent personal pentru persoane cu handicap grav (cod COR513304); pedagog de recuperare (cod COR-333003); educator (cod COR-333001);
instructor - educator (cod COR-333002); instructor ergoterapie (cod COR-322901);
instructor logoped (cod COR-322902): asistenţi medicali consiliere HIV/SIDA (cod
COR-322105); interpret în limbaj mimico-gestual (studii medii) - (cod COR
322909); interpret în limbaj mimico-gestual (studii superioare) - (cod COR
234004); asistent medical balneo - fizioterapie (cod COR-322603); lucrator social
(cod COR-346003); fizioterapeut (cod COR-222909); fiziokinetoterapeut (cod COR222909); logoped (cod COR-234002); kinetoterapeut (cod COR-222905), psiholog
(cod COR-244501); psihopedagog special (cod COR-244502); maseur (cod COR322602); pedagog social (cod COR-346002); mediator social (cod COR-513904);
infirmieră (cod COR-513204); îngrijitoare (cod COR-513205); asistent social nivel
mediu (cod COR-346001); asistent social studii superioare (cod COR-244601);
inslruclor educaţie fizică (cod COR-322601); instructor de educaţie sanitară (cod
COR-322904); terapeut în terapii complementare (cod COR-322907); tehnician
sanitar (cod COR-322104); animator socio - educativ ( cod COR-511307); soră
medicala (cod COR-323102).
2) La data de 1 noiembrie 2005, există standarde ocupaţionale, aprobate de
Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor, pentru următoarele
ocupaţii: asistent personal pentru persoane cu handicap grav, pedagog de
recuperare, pedagog social, asistent medical balneo -fizioterapie, lucrător social,
masor, mediator social, animator socio - educativ.
1.3.Date statistice:
La 30 iunie 2005, conform statisticilor Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu
Handicap, numărul instituţiilor de asistenţă socială funcţionale aflate în coordonare
este de 142. în aceste instituţii personalul normat era de 14.139 persoane, personal

angajat fiind 12.137 persoane. Deficitul de personal se înregistrează în mod
deosebit la: infirmiere, psihologi, asistenţi sociali, ergo şi kinetoterapeuţi,
fizioterapeuţi, pedagogi, logopezi, educatori, consilieri. Personalul este angajat al
Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului judeţene, respectiv ale
sectoarelor municipiului Bucureşti.
La aceeaşi dată, numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav era
de 72.442, angajatorii acestora fiind primăriile localităţilor în care persoana cu
handicap grav îşi are reşedinţa sau domiciliul.
1.4.Documente de referinţă:
1.4.1.Acte normative referitoare la formarea profesională a adulţilor:
a)OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor;
b)Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea ocupării
forţei de muncă;
c)Legea nr. 53/2003 - CODUL MUNCII, cu modificările şi completările ulterioare;
d)HG nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a
adulţilor;
e)Legea nr. 107/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002
privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;
f)OG nr. 76/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
129/2000 privind formarea profesională a adulţilor;
g)Hotărârea Guvernului nr. 875/2005 privind aprobarea Strategiei pe termen
scurt şi mediu pentru formare profesională continuă, 2005 - 2010.
1.4.2.Acte normative şi documente referitoare la protecţia persoanelor cu
handicap:
a)Recomandarea Consiliului Europei nr. R (92) pentru o politică coerentă pentru
egalizarea şanselor pentru persoanele cu handicap, 1992;
b)Regulile Standard privind Egalizarea Şanselor pentru Persoanele cu Handicap,
adoptate de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 48/96, 1993;
c)Legea nr. 74/1999 pentru ratificarea Cartei Sociale Europene revizuite, adoptată
la Strasbourg la 3 mai 1996;
d)Declaraţia Politică a statelor membre ale Consiliului Europei "îmbunătăţirea
calităţii vieţii persoanelor cu handicap; Promovarea unei politici coerente pentru şi
prin participare totală", 7-8 mai 2003, Malaga, Spania;
e)OG nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 239/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
f)Ordinul nr. 205/2005 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu
Handicap privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru centre
rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap, centre de zi pentru persoane
adulte cu handicap şi locuinţe protejate pentru persoane cu handicap;
g)Hotărârea Guvernului nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale
pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în
perioada 2006 - 2013 "Şanse egale pentru persoanele cu handicap - către o
societate fără discriminări ".
(2)Terminologie:
a)Formarea pe tot parcursul vieţii permite persoanelor să dobândească, să
actualizeze şi să adapteze în permanenţă cunoştinţe, aptitudini şi competenţe;

b)Formarea profesională a adulţilor cuprinde formarea profesională iniţială şi
formarea profesională continuă organizate prin alte forme decât cele specifice
sistemului naţional de învăţământ;
c)Formarea profesională iniţială a adulţilor asigură pregătirea necesară pentru
dobândirea competenţelor profesionale minime necesare pentru obţinerea unui loc
de muncă;
d)Formarea profesională continuă este ulterioară formării iniţiale şi asigură adulţilor
fie dezvoltarea competenţelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi
competenţe, recunoscute formal în condiţiile legii;
e)Competenţa profesională reprezintă capacitatea de a realiza activităţile cerute la
locul de muncă la nivelul calitativ specificat în standardul ocupaţional;
f)Standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională, este
documentul care precizează competenţele profesionale necesare practicării unei
ocupaţii, respectiv specifice unei calificări;
g)Evaluarea constă în utilizarea unui ansamblu de metode în scopul aprecierii
performanţelor unui individ, grup sau instituţie, la un moment dat;
h)Instruirea specifică constă în transferul de cunoştinţe, actualizate permanent, din
domeniul handicapului. Transferul de cunoştinţe în acest caz se face de către
instructori, aşa cum sunt ei definiţi în cap. IV. 1., în cadrul instituţiilor angajatoare.
(3)Grup ţintă;
1.personalul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului judeţene,
respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti cu atribuţii în domeniul protecţiei
persoanelor cu handicap,
2.personalul instituţiilor de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap
3.inspectorii judeţeni din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu
Handicap;
4.membrii comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
5.personalul organizaţiilor neguvernamentale implicate în furnizarea de servicii
sociale pentru persoanele cu handicap;
6.asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav
7.îngrijitorii la domiciliu;
8.alte persoane implicate în protecţia şi îngrijirea persoanelor cu handicap.
(4)Componentele plan ului naţional deformare'.
Planul naţional deformare este structurat pe două componente:
1) instruirea specifică;
2) formarea profesională realizată de furnizori autorizaţi de formare.
4.1.Instruirea specifică:
Instruirea specifică a personalului implicat în îngrijirea şi protecţia persoanelor cu
handicap reprezintă principalul instrument prin care acesta se poate adapta la noile
abordări ale conceptului de handicap, facilitând sensibilizarea şi implicarea activă în
ceea ce priveşte respectarea interesului persoanei cu handicap.
Instruirea specifică a personalului constituie parte componentă a procesului de
reformă a sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap şi este una dintre
preocupările prioritare ale Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
Programa cadru de instruire, prezentă în anexa 2 previne riscul ca instruirea să se
desfăşoare după modele depăşite, centrate prioritar în zona îngrijirilor medicale.
Programa cadru asigură un grad corespunzător de flexibilitate pentru a se putea
adapta nevoilor de instruire, în funcţie de tipul de handicap al persoanei, de

pregătirea profesională a personalului angajat şi de alţi factori contextuali. Ea va fi
supusă revizuirii periodice, în raport cu dinamica societăţii şi cu noile achiziţii de
specialitate şi va fi corelată cu standardele specifice de calitate şi cu standardele
ocupaţionale care vor apare.
Instruirea specifică se asigură de către persoane recunoscute de Autoritatea
Naţională pentru Persoanele cu Handicap, denumite instructori. Criteriile de selecţie
a persoanelor care vor asigura instruirea specifică şi modalitatea de desfăşurare a
sesiunilor de instruire vor fi aprobate prin instrucţiuni metodologice la prezentul
plan naţional deformare.
Plan operaţional
Obiective
1. Identificarea
priorităţilor de
instruire din cadrul
grupului ţintă

Activităţi

Indicatori

Responsabili Termen/Periodicitate

Instrumente
de lucru şi
rezultate
aşteptate

- organizarea unui
sondaj la nivelul
grupului ţintă
- analiza şi evaluarea
rezultatelor

- nr. persoane
ANPH
chestionate, pe
INPCESPH
categorii de personal,
- rata de acces a
personalului la
sondaj, pe categorii
de personal

Iunie 2006

Instrument de
lucru:
- chestionare
Rezultate
aşteptate:
nevoile de
instruire şi
priorităţile
sunt
identificate

2. Realizarea primului - stabilirea
modul de instruire
componenţei primelor
două grupuri de
participanţi
- desfăşurarea
primului modul
- evaluarea
rezultatelor
- selectarea
persoanelor
responsabile
(instructori)

- nr. persoane
ANPH,
instruite/ nr.
INPCESPH
persoane selectate
- nr. materiale editate
- durata instruirii

Septembrie 2006

Instrument de
lucru:
- editare
materiale
- chestionare
Rezultate
aşteptate:
- Modul I de
instruire este
realizat pentru
două grupuri
de participanţi
- Instructorii
au fost
identificaţi

3. Realizarea bazei de - colectarea/
- nr. persoane
date referitoare la
actualizarea datelor
participante/lunar/
desfăşurarea instruirii privind numărul de
anual
participanţi şi
persoane responsabile

ANPH,
Iunie 2006
INPCESPH,
persoane
responsabile

Instrument de
lucru:
- aplicaţie IT
Rezultate
aşteptate:
Primele date
colectate sunt
introduse şi
analizate

4. Desfăşurarea
instruirilor

ANPH,
INPCESPH,
autorităţi
locale

Instrumente
de lucru:
- documente
- şedinţe de
instruire
Rezultate
aşteptate:
Membrii
grupului ţintă
sunt instruiţi
conform
planificării

- planificarea
modulelor de instruire
- desfăşurarea
instruirilor
- evaluarea
participanţilor la
instruire
- evaluarea calităţii
instruirii

- nr. materiale
informare/
sensibilizare
- nr. materiale editate
şi utilizate
- nr. instruiri
realizate/module
- nr. participanţi
anual, ocupaţie,
vârstă, sex
- rata de acces a
personalului la
instruire2, pe categorii

2006 2007 2008

de personal
5. Diseminarea
exemplelor de bune
practici şi istorii de
succes

- elaborarea
materialelor de
prezentare

- nr. exemple bune
practici - nr.
materiale prezentare
- nr. studii de caz

6. Armonizarea
Programei cadru cu
nevoile de instruire
ale personalului

- Actualizarea
Programei cadru
pentru instruirea
specifică a
personalului

ANPH,
angajatori

2007 2008

Instrumente
de lucru:
- materiale
video
- studii de caz
Rezultate
aşteptate:
Exemplele de
bună practică
ăi istorii de
succes sunt
diseminate

ANPH,
ÎNPCESPH

2007 2008

Instrumente
de lucru:
- chestionare
Rezultate
aşteptate:
Programa
cadru
actualizată

Note
1
indicatorul "rata de acces la sondaj" reprezintă ponderea participanţilor ia sondaj
din totalul personalului,
2
indicatorul "rata de acces a personalului la instruire" reprezintă ponderea
participanţilor ia cursuri în totalul personalului angajat
4.2.Formarea profesională realizată de furnizori autorizaţi de formare:
Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare,
stipulează obligaţia angajatorului de a asigura accesul periodic al angajaţilor la
formare profesională. Angajatorii trebuie să elaboreze anual planuri de formare
profesională pentru personal, în cazul de faţă pentru personalul implicat în protecţia
persoanelor cu handicap.
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap va sprijini constituirea şi
dezvoltarea comitetului sectorial Sănătate, igienă, servicii sociale, aşa cum este
prevăzut în Acordul tripartit privind Cadrul Naţional al Calificărilor semnat la
23.02,2005 de Guvernul României, confederaţiile patronale şi sindicale
reprezentative la nivel naţional.
În vederea monitorizării formării profesionale a personalului din sistemul de
protecţie a persoanelor cu handicap, planurile de formare vor fi transmise anual la
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap.
Plan operaţional
Activităţi

Responsabili

Indicatori

Termene

1. transmiterea planurilor de formare
profesională pentru anul 2006, la
ANPH

angajatori

- procent angajatori care au
Ianuarie 2006
transmis planuri
- nr. planuri transmise la ANPH
- nr. formări propuse

2. analiza planurilor de formare

ANPH

- nr. planuri formare analizate
- nr. persoane cuprinse în
formare/gen, vârstă, ocupaţie

Februarie 2006

3. elaborarea şi publicarea pe site a
hărţii de formare -2006- la nivel
naţional

ANPH

- procentul de acoperire la
nivel naţional

Martie 2006

4. transmiterea planurilor de formare
profesională pentru anul 2007, la
ANPH

angajatori

- procent angajatori care au
Ianuarie 2007
transmis planuri
- nr. planuri transmise la ANPH
- nr. formări 2006

- nr. formări propuse pentru
2007
5. analiza planurilor de formare pentru ANPH
anul 2007

- nr. planuri formare 2007
analizate
- nr. persoane cuprinse în
formare/gen, vârstă, ocupaţie

Februarie 2007

6. elaborarea şi publicarea pe site a
hărţii de formare -2007, la nivel
naţional

ANPH

- procent de acoperire la nivel
naţional

Martie 2007

7. transmiterea planurilor de formare
profesională pentru anul 2008, la
ANPH

angajatori

- procent angajatori care au
Ianuarie 2008
transmis planuri
- nr. planuri transmise la ANPH
- nr. formări 2007
- nr. formări propuse pentru
2008

8. analiza planurilor de formare pentru ANPH
anul 2008

- nr. planuri formare 2008
analizate
- nr. persoane cuprinse în
formare/gen, vârstă, ocupaţie

Februarie 2008

9. elaborarea şi postarea pe site a
hărţii de formare -2008 - la nivel
naţional

- procent de acoperire la nivel
naţional

Martie 2008

- procent de acoperire
naţională
- nr. persoane incluse în
formare/ocupaţii. vârstă, gen
- rata accesului la formare
- tipuri de formări
- nr. standarde ocupaţionale
din domeniu

Decembrie 2008

ANPH

10. elaborarea unui studiu comparativ ANPH
referitor la dinamica procesului de
formare profesională în domeniul
protecţiei şi îngrijirii persoanelor cu
handicap

(5)Finanţare:
Finanţarea formarii profesionale continue se face din următoarele surse:
- bugetul de stat;
- fonduri proprii ale angajatorilor;
- sponsorizări, donaţii, surse externe atrase - condiţiile şi formele în care se acordă
sprijin financiar din surse externe se face conform legislaţiei specifice în vigoare sau
prevederilor acordurilor internaţionale de cooperare la care România este parte;
- taxe de la persoanele participante.
(6)Monitorizarea planului naţional deformare:
Activitatea de monitorizare şi evaluare are în vedere următoarele:
a)implementarea programelor de formare profesională, inclusiv a celor de instruire
specifică, din punctul de vedere al tematicilor prevăzute, al numărului, vârstei şi
ocupaţiei persoanelor angajate incluse în formare;
b)numărul şi calitatea instruirii specifice;
c)numărul formărilor efectuate;
d)identificarea punctelor slabe în procesul de implementare a măsurilor din
planurile operaţionale.
Monitorizarea şi evaluarea implementării planului naţional de formare sunt activităţi
care pot determina revizuirea programei cadru, redefinirea sau diversificarea unor
măsuri în cadrul planurilor operaţionale, în funcţie de dinamica procesului de
formare profesională continuă.
Monitorizarea şi evaluarea implementării planului naţional de formare sunt
asigurate de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap.

ANEXA Nr. 2: PROGRAMA-CADRU de instruire specifică a
personalului implicat în protecţia şi îngrijirea persoanei adulte
cu handicap
Specificaţii:
a) Programa cadru de instruire specifică a personalului implicat în protecţia şi îngrijirea persoanei adulte cu handicap
stă la baza instruirii specifice organizate conform prevederilor Planului naţional privind formarea personalului din
sistemul de protecţie a persoanelor cu handicap.
b) Programa cadru cuprinde:
A. Planul programului de instruire:
a) disciplina/modulul şi denumirea secvenţelor de pregătire
b) număr ore de pregătire
B. Prezentarea fiecărei discipline/modul şi a denumirii secvenţelor:
a) obiective generale
b) obiective de referinţă
c) conţinuturile de bază pe capitole/secvenţe de pregătire teoretică sau practică
d) metode
e) mijloace de instruire, materiale de învăţare
f) evaluare continuă, evaluare finală
c) Programa cadru răspunde obiectivelor Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a
persoanelor cu handicap în perioada 2006 - 2013, "Şanse egale pentru persoanele cu handicap - către o societate fără
discriminări" şi legislaţiei privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
d) Programa cadru urmăreşte asigurarea, pentru personalul implicat, a unui fond de cunoştinţe specifice domeniului
handicapului, depăşind modelele medicale, cunoştinţe orientate spre încurajarea activităţii şi participării persoanei cu
handicap la viaţa comunităţii, spre dezvoltarea abilităţilor de trai independent, în vederea creşterii calităţii vieţii.
e) Orice instruire specifică se realizează pe baza Programei cadru şi se centrează pe ocupaţiile grupului - ţintă şi pe
specificul tipului de handicap.

A.PLANUL PROGRAMULUI DE INSTRUIRE
Nr.
Crt.

Disciplina/modului
Denumirea secvenţelor de pregătire

Număr ore
practică

total

I.

Egalizarea şanselor pentru persoanele cu handicap
1.1. Cadrul conceptual şi abordări actuale
1.2. Legislaţia naţională, europeană şi Regulile Standard privind
egalizarea şanselor pentru persoanele cu handicap
1.3. Contribuţia personalului angajat şi a comunităţii la procesul de
egalizare a şanselor

28

14

42

II.

Servicii sociale. Programul individual de reabilitare şi integrare
socială. Planul individual de servicii
II. 1. Servicii sociale
II.2. Programul individual de reabilitare şi integrare socială. Planul
individual de servicii

28

14

42

III.

Comunicarea interpersonală
III.1. Importanţa, funcţiile şi factorii comunicării. Limbaje verbale,
paraverbale, nonverbale şi modalităţi alternative de comunicare
III.2. Competenţele personalului angajat necesare comunicării cu
persoana cu handicap
III.3. Exigenţe specifice şi reguli în comunicarea cu persoana cu
handicap, familia acestuia sau reprezentanţii săi legali

28

28

56

IV.

Planificarea activităţilor
IV.1. Metodologia elaborării planificării
IV.2. Modele de planificări raportate la diversitatea individuală

14

28

42

V.

Servicii de îngrijire personală şi prim-ajutor
V.1. Supravegherea stării de sănătate a persoanei cu handicap
V.2. Descrierea serviciilor de îngrijire personală
V.3. Primul - ajutor

14

28

42

VI.

Modul specific de activităţi practice
Personalul angajat va demonstra, prin activităţi practice desfăşurate
pentru persoanele cu handicap cu care are raporturi de muncă,
abilităţi pentru a se adapta la situaţii specifice. Obiectivele, conţinutul
şi durata modulului vor fi stabilite pe baza fişei postului persoanei
angajate şi a problematicii specifice persoanei cu handicap de care se
ocupă.

teoretică

VII.

Evaluare finală

12

B.DISCIPLINE/MODULE. SECVENŢE DE PREGĂTIRE
I.DISCIPLINA/MODULUL I. - EGALIZAREA ŞANSELOR PENTRU PERSOANELE CU
HANDICAP
Obiective generale:
a)Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea adecvată a principiilor, noţiunilor şi
termenilor din domeniul handicapului şi al drepturilor omului, de exemplu:
handicap, şanse egale, egalizarea şanselor, reabilitare, terapie, compensare,
calitatea vieţii, accesibilităţi, integrare, proces de incluziune socială etc.
b)Explicarea şi demonstrarea importanţei recuperării, activităţii şi participării
persoanei cu handicap Ia viaţa comunităţii.
c)Deprinderi şi obişnuinţe de identificare a barierelor şi facilitatorilor existenţi în
mediul fizic, social şi atitudinal în care trăieşte persoana cu handicap.
d)Stabilirea serviciilor sociale şi a sprijinului necesar pentru persoana cu handicap.
e)Identificarea acţiunilor necesare în diferite domenii pentru egalizarea şanselor
pentru persoana cu handicap.
f)Promovarea drepturilor omului. Recunoaşterea dimensiunii individuale a
drepturilor omului. Abordarea şi rezolvarea problemelor persoanelor cu handicap
prin prisma drepturilor omului.
g)Implicare în procesul de aplicare a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, a
Regulilor Standard privind egalizarea şanselor pentru persoanele cu handicap, a
prevederilor Constituţiei României, a Strategiei naţionale pentru protecţia,
integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013
şi a altor documente europene şi internaţionale.
h)Valorizarea persoanei cu handicap. Recunoaşterea demnităţii şi valorii sale,
indiferent de tipul şi gradul handicapului,
i)Recunoaşterea şi promovarea calităţilor şi competenţelor persoanei cu handicap.
Nr.
crt.

Obiective de referinţă

1 La sfârşitul sesiunii,
participanţii la instruire
vor fi capabili să:
- prezinte exemple din
sfera noţiunilor,
conţinutul şi notele
definitorii ale
conceptelor: handicap,
activitate, participare,
şanse egale, egalizarea
şanselor, calitatea vieţii,
integrare, incluziune,
accesibilitate şi altele
- descrie, pe baza unor
cazuri concrete, factorii
care influenţează
activitatea şi participarea
persoanei cu handicap
(tipul şi gradul de
handicap, starea de
sănătate, mediul fizic,
social şi atitudinal şi
factorii personali)
- prezinte exemple de

Conţinuturile de bază pe
capitole/secvenţe de
pregătire teoretică sau
practică
Secvenţa I.1. Cadrul
conceptual şi abordări
actuale
Secvenţa 1.1.1.:
Definirea conceptelor
1. Definiţia handicapului
Activitatea şi participarea
persoanei cu handicap.
Definiţii operaţionale
2. Factorii care
influenţează activitatea
şi participarea persoanei
cu handicap
3. Reabilitare, terapie,
compensare, educaţie.
Concepte şi realităţi
4. Şanse egale şi
egalizarea şanselor
pentru persoanele cu
handicap.
5. Conceptul modern de
calitate a vieţii.
6. Integrarea şi
incluziunea. Distincţii

Metode de
instruire
Secvenţa I.1.
Cadrul
conceptual şi
abordări
actuale
Secvenţa
1.1.1.:
Definirea
conceptelor
Prelegere
interactivă
Problematizare
Dezbatere
Lucru în grup
Studii de caz
Demonstraţie
Focus - grup

Mijloace de
instruire, materiale
de învăţare

Criterii de evaluare

Secvenţa I.1.
Cadrul conceptual
şi abordări actuale
Secvenţa 1.1.1.:
Definirea
conceptelor
- sala: un spaţiu
adecvat lucrului în
plen şi pe grupuri
- flipchart,
markere,
retroproiector, folii
pentru
retroproiector,
ecran de proiecţie;
video, casete
audio-video
- suport de curs
- documente:
Convenţia
Europeană a
Drepturilor Omului
revizuită, Carta
Socială Europeană

Secvenţa I.1. Cadrul
conceptual şi abordări
actuale
Secvenţa 1.1.1.:
Definirea conceptelor
- Capacitatea de a
identifica şi prezenta
barierele şi facilitatorii
din mediul fizic, social şi
atitudinal, care
condiţionează
dezavantajele/handicapul
pe care îl are o persoană
încadrată într-un anumit
tip şi grad de handicap
- Capacitatea de a
selecta şi sintetiza
informaţii relevante şi
utile pentru aprecierea
respectării drepturilor
persoanei cu handicap în
comunitate, pentru
evaluarea nivelului
procesului de egalizare a

bariere şi facilitatori
existenţi în mediul fizic,
social şi atitudinal pentru
o persoană cu un anumit
tip şi grad de handicap
- prezinte exemple de
nevoi individuale de
asistenţă şi îngrijire şi
modalităţi de satisfacere
a lor în comunitate
enumere drepturile şi
libertăţile fundamentale
ale omului înscrise în
Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului,
Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului
- revizuită şi Constituţia
României dea exemple
privind importanţa
raportării la drepturile
omului pentru rezolvarea
problemelor persoanei cu
handicap
- argumenteze
importanţa dimensiunii
individuale a drepturilor
omului, centrarea pe
nevoile individuale de
asistenţă şi îngrijire ale
persoanei adulte cu
handicap
- prezinte exemple
privind necesitatea
respectării tuturor
drepturilor persoanei cu
handicap - argumenteze
importanţa abordărilor
actuale care valorizează
competenţele, ceea ce
poate face persoana cu
handicap şi să realizeze
critica activităţilor care
se limitează la îngrijirile
medicale
- enumere Regulile
Standard pentru
egalizarea şanselor
pentru persoanele cu
handicap
- prezinte, în cazuri
concrete, măsuri de
înlăturare a obstacolelor
în calea participării egale
- argumenteze
importanţa comunităţii
locale şi a personalului
angajat în egalizarea
şanselor
- identifice obiective,
activităţi şi procese de
egalizare a şanselor la
realizarea cărora ar
putea contribui
- prezinte activităţi

terminologice. Realităţi şi
perspective.

revizuită legislaţia
în domeniu,
Clasificarea
Internaţională a
Funcţionării,
Dizabilităţii şi
Sănătăţii etc.

şanselor
- Prezentarea de
exemple privind
satisfacţia persoanei cu
handicap în ceea ce
priveşte serviciile
prestate, asigurarea
calităţii vieţii sale

Secvenţa I.1.2.:
Abordări actuale
- Drepturile omului,
fundament al evaluării şi
rezolvării problemelor
persoanelor cu handicap;
drepturile omului în
Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului,
Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului revizuită şi Constituţia
României; documente
care aprofundează
drepturile persoanei cu
handicap
- Universalitatea şi
caracterul indivizibil al
drepturilor omului
- Dimensiunea
individuală a drepturilor
omului
- Drepturile persoanei cu
handicap în legislaţia
românească
- Exemple de probleme
ale persoanei cu
handicap rezolvate pe
baza drepturilor omului
- Modele competenţiale,
opuse celor deficitariste,
orientate spre ceea ce
poate face persoana cu
handicap, spre
stimularea activităţii şi
participării acesteia

Secvenţa
I.1.2.: Abordări
actuale
Prelegere
interactivă
Lucru în grup
Studiu de caz
Conversaţia,
explicaţia
Problematizarea

Secvenţa I.1.2.:
Abordări actuale
- sala: un spaţiu
adecvat lucrului în
plen şi pe grupuri
- flipchart,
markere,
retroproiector, folii
pentru
retroproiector,
ecran de proiecţie,
video, casete
audio-video
- suport de curs
recomandări
bibliografice

Secvenţa I.1.2.: Abordări
actuale
- Capacitatea de
raportare la drepturile şi
libertăţile fundamentale
în rezolvarea
problemelor persoanei cu
handicap
- Capacitatea de stabilire
a unor obiective ale
propriei activităţi, privind
dobândirea şi asigurarea
exercitării drepturilor de
către persoana cu
handicap
- Demonstrarea prin
exemple a dimensiunii
individuale,
universalităţii şi
interdependenţei
Drepturilor Omului (de
ex. interesul superior al
persoanei cu handicap
este asigurat atunci când
toate drepturile sale sunt
respectate)
- Argumentarea
importanţei luării în
considerare a aspectelor
pozitive ale persoanei cu
handicap

Secvenţa I.2 Legislaţia
naţională, europeană şi
Regulile Standard privind
egalizarea şanselor
pentru persoanele cu
handicap.
- Prezentarea
conţinutului
documentelor: Strategia
naţională pentru
protecţia, integrarea şi
incluziunea socială a
persoanelor cu handicap
în perioada 2006 - 2013;
Legea privind protecţia şi
promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap;
Carta Europeană a
Drepturilor Omului revizuită; Regulile
Standard;

Secvenţa I.2.
Legislaţia
naţională,
europeană şi
Regulile
Standard
privind
egalizarea
şanselor pentru
persoanele cu
handicap.
Prelegere
Conversaţie
Dezbatere
Focus-grup
Activităţi
desfăşurate pe
grupe
Referat

Secvenţa I.2.
Legislaţia
naţională,
europeană şi
Regulile Standard
privind egalizarea
şanselor pentru
persoanele cu
handicap.
- Retroproiector şi
folii pentru
retroproiecţie, cu
prezentarea
fiecărei reguli
standard
- Mesaj audio cu
prezentare de
experienţe,
interviuri, soluţii
- Documente:
statute ale unor

Secvenţa I.2. Legislaţia
naţională, europeană şi
Regulile Standard privind
egalizarea şanselor
pentru persoanele cu
handicap.
- Argumentarea
importanţei principiilor şi
prevederilor legislaţiei
pentru calitatea vieţii şi
incluziunea socială a
persoanei cu handicap
- Enumerarea Regulilor
Standard şi prezentarea
conţinutului/măsurilor de
implementare
- Capacitate de
identificare a măsurii în
care sunt respectate
Regulile Standard într-o
anumită comunitate

orientate spre asigurarea
calităţii vieţii persoanei
cu handicap
- prezinte activităţi
orientate spre găsirea
unui Ioc de muncă
persoanei cu handicap,
pregătirea acesteia
pentru obţinerea postului
şi păstrarea locului de
muncă
- prezinte activităţi
necesare pentru
obţinerea tuturor
drepturilor persoanei cu
handicap
- prezinte activităţi
vizând participarea
persoanei cu un anumit
tip de handicap la viaţa
comunităţii (cetăţeneşti,
culturale, de petrecere a
timpului liber)
- argumenteze
importanţa activităţii în
echipa multidisciplinară
şi a colaborării cu familia
persoanei cu handicap
sau cu reprezentantul
legal

- Importanţa Regulilor
Standard şi a
recomandărilor din alte
documente naţionale şi
internaţionale pentru
egalizarea şanselor
pentru persoanele cu
handicap şi calitatea
vieţii acestora
- Precondiţii pentru o
participare echitabilă:
creşterea gradului de
conştientizare, îngrijirea
medicală, reabilitare,
servicii de sprijin.
- Domenii ţintă pentru
participare egală:
accesibilitatea, accesul la
mediul ambiant, accesul
la informaţii şi
comunicare; educaţia;
ocuparea forţei de
muncă; viaţa de familie
şi integritatea personală;
cultura; recrearea şi
sporturile; religia
- Implementarea
măsurilor privind
egalizarea şanselor
pentru persoanele cu
handicap; Mecanismul de
monitorizare
Secvenţa I.3. Contribuţia
personalului angajat şi a
comunităţii la procesul
de egalizare a şanselor
- Caracteristicile unei
bune politici pentru
egalizarea şanselor
- Contribuţia
personalului angajat la
implementarea Regulilor
Standard şi la
respectarea legislaţiei,
exemple Principiile
normalizării: incluziune,
stimulare, valorizare,
autocontrol; Strategii
privind reducerea izolării
şi incluziunea socială
- Contribuţia
personalului angajat şi a
comunităţii la asigurarea
calităţii vieţii persoanei
cu handicap
- Promovarea şi
susţinerea integrării în
muncă a persoanei
adulte cu handicap
- Alternative bazate pe
comunitate
- Echipa multidisciplinară
- condiţie a promovării
drepturilor persoanei cu
handicap

asociaţii şi fundaţii - Capacitate de
din comunitate
formulare a propriilor
îndatoriri în ceea ce
priveşte respectarea
legislaţiei

Secvenţa I.3.
Contribuţia
personalului
angajat şi a
comunităţii la
procesul de
egalizare a
şanselor
Dezbatere
Activităţi pe
grupe de
cursanţi
Studii de caz
Brainstorming
Focus-grup

Secvenţa I.3.
Contribuţia
personalului
angajat şi a
comunităţii la
procesul de
egalizare a
şanselor
- Spaţiu adaptat
activităţilor
frontale şi pe
grupe
- Flipchart
- Retroproiector şi
folii pentru
retroproiector
- Hărţi sociale
- Extrase din presă

Secvenţa I.3. Contribuţia
personalului angajat şi a
comunităţii la procesul
de egalizare a şanselor
- Identificarea sprijinului
de care are nevoie o
persoană cu un anumit
specific, în ceea ce
priveşte: tipul şi gradul
handicapului, vârstă;
mediul în care trăieşte.
Identificarea nivelului
procesului de egalizare a
şanselor în comunitatea
în care trăieşte persoana
cu handicap
- Prezentarea de soluţii
pentru asigurarea
calităţii vieţii persoanei
cu handicap, integrării
sale sociale şi
profesionale

- Necesitatea echipei
multidisciplinare pentru
rezolvarea pe baze
ştiinţifice şi realiste a
problemelor, asigurarea
alternativelor,
reabilitarea şi incluziunea
socială
- Reguli respectate de
personalul angajat în
echipa multidisciplinară
şi în activitatea curentă

II.DISCIPLINA/ MODULUL II. - SERVICII SOCIALE. PROGRAMUL INDIVIDUAL DE
REABILITARE SI INTEGRARE SOCIALĂ. PLANUL INDIVIDUAL DE SERVICII
Obiective generale:
a)Explicarea şi demonstrarea importanţei reabilitării; cunoaşterea serviciilor sociale
din comunitate şi a importanţei lor pentru reabilitarea şi incluziunea socială a
persoanei cu handicap.
b)Cunoaşterea prevederilor legislative privind Programul individual de reabilitare şi
integrare socială, Planul individual de servicii, serviciile sociale specializate şi
managerul de caz.
c)Capacitate de implicare a persoanei cu handicap în realizarea/implementarea
Programului individual de reabilitare şi integrare socială şi a Planului individual de
servicii.
d)Recunoaşterea calităţilor şi însuşirilor pozitive ale persoanei cu handicap.
e)Implicare în stabilirea nevoilor individuale de asistenţă şi îngrijire ale persoanei
cu handicap.
f)Colaborare în echipa multidisciplinară în vederea realizării Planului individual de
servicii.
g)Spirit de echipă.
Nr.
crt.

Obiective de referinţă

Conţinuturile de bază pe
capitole/secvenţe de
pregătire teoretică sau
practică

Metode de
formare

Mijloace de
instruire, materiale
de învăţare

Criterii de evaluare

1

La sfârşitul acestei
secvenţe, participanţii
vor fi capabili să:
- argumenteze
importanţa serviciilor
sociale pentru calitatea
vieţii persoanei cu
handicap, pentru
reabilitarea şi incluziunea
sa socială şi profesională,
pentru prevenirea
instituţionalizării
- prezinte tipologia
serviciilor sociale, aşa
cum sunt prezentate în
legislaţia românească
- descrie fiecare tip de
serviciu şi să explice
importanţa lui
- localizeze în
comunitatea locală şi în
judeţ, serviciile sociale
existente evalueze
serviciile sociale
necesare persoanei cu
handicap în vederea
integrării ei sociale; să
facă propuneri
amelioraţive
- prezinte exemple
privind importanţa
cunoaşterii nevoilor
individuale de asistenţă,
îngrijire şi integrare
socială ale persoanei cu
handicap
- colaboreze cu membrii
echipei multidisciplinare
se implice în obţinerea şi
oferirea de informaţii
pertinente necesare
elaborării Programului
individual de reabilitare
şi integrare socială şi a
Planului individual de
servicii
- facilitează schimburile
de informaţii între
persoana cu handicap şi
serviciul social, manager
de caz, autorităţi etc.
- participe la stabilirea
obiectivelor
- respecte recomandările
specialiştilor
- contribuie la
selecţionarea serviciilor
specializate
- antreneze persoana cu
handicap în elaborarea
documentelor/
planurilor/programelor
care o privesc, să
respecte opţiunile şi
deciziile acesteia

Secvenţa II. 1. Servicii
sociale
1. Definiţia şi importanţa
serviciilor sociale
2. Serviciile sociale în
legislaţia românească
3. Tipologia serviciilor
sociale:
3.1. Servicii de
organizare şi dezvoltare
comunitară pentru
încurajarea participării,
prevenirea excluziunii
sociale
3.2. Activităţi de învăţare
permanentă
3.3. Sprijin şi orientare
pentru integrarea,
readaptarea şi
reeducarea profesională
3.4. Servicii de îngrijire
vizând sănătatea şi
siguranţa
3.5. Servicii de suport
pentru auto gospodărire
şi locuire independentă
3.6. Servicii medicale, de
sprijin comportamental şi
medical excepţional
3.7. Servicii de
recuperare şi reabilitare
3.8. Servicii de
reabilitare şi adaptarea
ambientului
3.9. Mijloace adaptative:
Cârje; Cadru; Fotoliu
rulant; Proteze; Orteze;
Ochelari; Tehnologii
informaţionale de acces
3.10.
Transferul/transportul
persoanei cu handicap la
serviciile recomandate

Secvenţa II.1.
Servicii sociale
Prelegere
interactivă
Studii de caz
Metode activparticipative:
elaborare şi
dezbatere de
alternative şi
proiecte de
intervenţie
personalizate
Lucrul în grup
Demonstraţia
(prezentarea
de bune
practici, de noi
alternative)

Secvenţa II.1.
Servicii sociale
- sala: un spaţiu
adecvat lucrului în
plen şi pe grupuri
- flipchart,
markere,
retroproiector, folii
pentru
retroproiector,
ecran de proiecţie;
video, casete
audio-video
- suport de curs
- recomandări
bibliografice

Secvenţa II.1. Servicii
sociale
- Cunoaşterea,
denumirea şi localizarea
serviciilor sociale
existente în comunitate
- Identificarea serviciilor
necesare persoanei cu
handicap şi
argumentarea
importanţei lor
- Capacităţi necesare
asigurării participării
persoanei cu handicap la
serviciile recomandate
prin Programul individual
de reabilitare şi integrare
socială şi Planul
individual de servicii

Secvenţa II.2.
- Programul individual de
reabilitare şi integrare
socială
- Planul individual de
servicii
- Rolul personalului
angajat în identificarea
activităţilor şi serviciilor
de care persoana cu
handicap are nevoie în
procesul de incluziune
socială
- Colaborarea cu
specialiştii (manager de
caz, medic, asistent
social, psiholog etc).
Structura Programului
individual de reabilitare
şi integrare socială
Structura Planului
individual de servicii
- Raportul între
finalităţile, obiectivele şi
recomandările înscrise în
Planul individual de
servicii şi activitatea
personalului angajat
- Implementarea
Programului individual de
reabilitare şi integrare
socială şi a Planului
individual de servicii
- Monitorizarea
implementării
- Planului individual de
servicii
- Tipuri de informaţii
obţinute şi prezentate de
personalul angajat
necesare echipei
multidisciplinare,
serviciilor sociale,
managerului de caz
- Competenţe necesare
pentru a oferi alternative
şi a respecta opţiunile
persoanei cu handicap

Secvenţa II.2.
Programul
individual de
reabilitare şi
integrare
socială
Planul
individual de
servicii Metode
activ
participative:
problematizare
şi rezolvare de
probleme
- activitatea
cursanţilor de
stabilire a
serviciilor
sociale şi a
sprijinului
pentru
anumite
persone adulte
cu handicap
- activitatea
cursanţilor de
analiză a
structurii unor
Programe de
reabilitare şi
integrare
socială şi a
unor Planuri
individuale de
servicii
- activităţi
desfăşurate pe
grupe
- studii de caz

Secvenţa II.2.
Programul
individual de
reabilitare şi
integrare socială
Planul individual de
servicii
- modele de
Programe
individuale de
reabilitare şi
integrare socială şi
Planuri individuale
de servicii studii de
caz prezentate
audiovizual suport
de curs, inclusiv
exemple de
Programe
individuale de
reabilitare şi
integrare socială şi
Planuri individuale
de servicii, pe
tipuri şi grade de
handicap, în funcţie
de diferite contexte

Secvenţa II.2. Programul
individual de reabilitare
şi integrare socială Planul
individual de servicii
- Capacitatea de a
antrena persoana cu
handicap în planificarea
propriului viitor
- Capacitatea de a-i
prezenta alternative şi de
a respecta opţiunea şi
decizia lui
- Capacitatea de a stabili
nevoile individuale de
asistenţă şi îngrijire şi
sprijinul necesar
persoanei cu handicap
- Capacitatea de a
furniza informaţii echipei
de specialişti şi de a
colabora la elaborarea şi
aducerea la îndeplinire a
Planului individual de
servicii

III.DISCIPLINA/ MODULUL III. - COMUNICAREA INTERPERSONALĂ
Obiective generale:
a)Cunoaşterea factorilor comunicării interpersonale şi luarea lor în considerare în
situaţii concrete de comunicare.
b)Comunicarea eficientă cu persoana cu handicap, cu respectarea demnităţii şi
particularităţilor individuale.
c)Realizarea de materiale de sprijin având în vedere deficienţa şi particularităţile
persoanei cu handicap.
d)Utilizarea adecvată a limbajelor verbale, paraverbale, nonverbale şi a
modalităţilor alternative de comunicare.
e)Dezvoltarea capacităţii de a educa persoana cu handicap în vederea ameliorării
comunicării.
f)Dezvoltarea capacităţii de a comunica eficient cu familia şi profesioniştii.

g)Sprijinirea şi organizarea utilizării tehnologiilor informaţionale şi a tehnologiilor
de acces.
Nr.
crt.
1

Obiective de referinţă

Conţinuturile de bază pe
capitole/secvenţe de
pregătire teoretică sau
practică

La sfârşitul acestei
secvenţe, participanţii
vor fi capabili să:
- descrie şi să explice
importanţa comunicării
cu persoana cu
handicap, cu familia, cu
managerul de caz, cu
specialiştii din serviciile
de asistenţă socială, cu
autorităţile prezinte şi să
exemplifice funcţiile
comunicării cu persoana
cu handicap
- prezinte exemple şi să
explice importanţa
limbajelor verbale,
paraverbale şi
nonverbale şi a
modalităţilor alternative
de comunicare enumere
factorii comunicării
interpersonale
- prezinte exemple din
care reies cunoaşterea şi
înţelegerea factorilor
care condiţionează
comunicarea
interpersonală
- prezinte exemple din
care reies cunoaşterea şi
înţelegerea importanţei
feed-bac-ului în
comunicarea
interpersonală
- identifice capacităţile
persoanei cu handicap
de receptare şi
înţelegere a mesajelor
verbale şi nonverbale, în
contextul activităţii şi
comunicării zilnice identifice capacităţile de

Secvenţa III.1:
Importanţa, funcţiile şi
factorii comunicării.
Limbaje verbale,
paraverbale, nonverbale
şi modalităţi alternative
de comunicare
- Definiţia comunicării
- Comunicarea cu
persoana cu handicap condiţie a reducerii
izolării, prevenirii
depresiei şi asigurării
calităţii vieţii
- Funcţiile comunicării
- Condiţii minime
fundamentale de
realizare a comunicării
- Cele mai frecvente
coduri utilizate în
comunicarea dintre
personalul angajat şi
persoana cu handicap
- Modalităţi alternative
de comunicare: limbaj
mimico-gestual,
labiolectură, scriere
Braille ş.a.
- Importanţa
repertoriului comun
(coduri, cunoştinţe
anterioare) pentru
realizarea comunicării
Factorii comunicării
interpersonale:
1. Variabile în raport cu
emiţătorul
2. Variabile în raport cu
receptorul
3. Variabile în raport cu
mesajul
4. Variabile în raport cu
canalul de transmisie.

Metode de
formare
Secvenţa III.1:
Importanţa,
funcţiile şi
factorii
comunicării.
Limbaje
verbale,
paraverbale,
nonverbale şi
modalităţi
alternative de
comunicare
- Prelegere
interactivă
- Studii de caz
Problematizare
şi rezolvare de
probleme
- Conversaţia şi
explicaţia
- Demonstraţia
(prezentarea de
modele de
comunicare cu
persoane
încadrate în
diferite grade şi
tipuri de
handicap, în
diferite situaţii)

Mijloace de
instruire, materiale
de învăţare
Secvenţa III.1:
Importanţa,
funcţiile şi factorii
comunicării.
Limbaje verbale,
paraverbale,
nonverbale şi
modalităţi
alternative de
comunicare
- sala: un spaţiu
adecvat lucrului în
plen şi pe grupuri
- flipchart,
markere,
retroproiector, folii
pentru
retroproiector,
ecran de proiecţie;
video, casete
audio-video, power
point;
- suport de curs
recomandări
bibliografice

Criterii de evaluare
Capacitate de selectare,
de stabilire şi de utilizare
a celor mai potrivite
limbaje
Respectarea/luarea în
considerare a factorilor
comunicării
interpersonale
Adaptarea comunicării în
funcţie de competenţele
şi performanţele
lingvistice ale persoanei
cu handicap.
Utilizarea feed-back-ului
şi adaptarea comunicării
Respectarea persoanei
cu handicap în
comunicare
Utilizarea paralimbajelor
şi comunicării empatice
Capacitate de realizare a
unor mijloace de suport
simple pentru o
comunicare eficientă

producere de mesaje
verbale şi nonverbale şi
a funcţionalităţii
comunicării persoanei cu
handicap, în diferite
contexte detecteze
preferinţele privind stilul
de comunicare
structureze informaţiile
obţinute şi să stabilească
obiectivele comunicării
cu persoana cu
handicap, condiţiile de
realizare şi forma de
comunicare
- stabilească forma de
comunicare dominantă şi
limbajele
corespunzătoare în
funcţie de deficienţă
- stabilească împreună
cu persoana cu handicap
codul de comunicare,
formulele de adresare
reciprocă şi cele mai
potrivite gesturi realizeze
comunicarea utilizând
semnele verbale şi
nonverbale cunoscute şi
înţelese de persoana cu
handicap realizeze
comunicarea,
manifestând respect
pentru persoana cu
handicap şi preferinţele
sale
- verifice înţelegerea
mesajului transmis
- utilizeze feed-back-ul şi
să adapteze comunicarea
la modificările survenite
în comportamentul
persoanei asistate
- realizeze mijloace de
suport pentru
comunicarea nonverbală
- încurajeze persoana cu
handicap să utilizeze
mimica, gestul, desenul
ş.a. pentru a se face
înţeleasă

Secvenţa III.2:
Competenţele
personalului angajat
necesare comunicării cu
persoana cu handicap
- Cunoaşterea de către
personalul angajat a
competenţelor şi
performanţelor
lingvistice ale persoanei
cu handicap
- Comunicarea verbală
cu persoana cu
handicap. Importanţa
comunicării verbale.
Principalele tulburări de
limbaj. Adaptarea
comunicării verbale a
personalului angajat la
cerinţele speciale ale
persoanei cu handicap
- Comunicarea
nonverbală. Rolul
specific în comunicarea
cu persoana cu handicap
deţinut de: focalizarea
privirii, mimică şi
gesturi, atingeri
(mângâiere, semn tactil
de atenţionare,
susţinerea persoanei
ş.a.), pictograme.
Comunicarea totală.
Necesitatea stimulării
comunicării nonverbale
la diferite categorii de
persoane cu handicap
- Stimularea şi
dezvoltarea conduitelor
verbale şi nonverbale la
persoana cu handicap.
Rolul personalului
angajat în ameliorarea
comunicării persoanei cu
handicap (cu el, cu alţi
membri ai familiei, în
diferite contexte)
- Diversificarea
comportamentelor şi
activităţilor personalului
angajat în condiţiile unor
deficienţe şi tulburări
specifice: tulburări pe
fondul deficienţelor
psihice, persoana cu
surdo-cecitate, autism,
afazie (persoana cu
afazie în urma unui
accident vascular
cerebral), tulburări de
limbaj asociate altor
deficienţe ş.a.
- Mijloace care facilitează
comunicarea. Activitatea
personalului angajat
pentru selectarea şi
realizarea unor mijloace
facilitatoare specifice.
Exigenţe privind
realizarea pictogramelor,
diagramelor tactile,
semnelor şi semnalelor
de diferite categorii,

Secvenţa III.2:
Competenţele
personalului
angajat
necesare
comunicării cu
persoana cu
handicap
- metode activparticipative,
centrate pe
problematizare
şi rezolvare de
probleme
vizând alegerea
limbajelor
verbale,
nonverbale, a
paralimbajelor
şi a
modalităţilor
alternative în
cazul
comunicării cu
persoane cu
diferite tipuri şi
grade de
handicap, în
diferite
contexte.
- dezbatere
- joc de rol
- studii de caz
problematizarea

Secvenţa III.2:
Competenţele
personalului
angajat necesare
comunicării cu
persoana cu
handicap
- sala: un spaţiu
adecvat lucrului în
plen şi pe grupuri
- flipchart,
markere,
retroproiector, folii
pentru
retroproiector,
ecran de proiecţie,
video, casete
audio-video, power
point;
- suport de curs
recomandări
bibliografice
- portofolii

Secvenţa III. 3 Exigenţe
specifice şi reguli în
comunicarea cu
persoana cu handicap şi
familia acestuia
- Comunicarea între
personalul angajat şi
familia/reprezentantul
legal al persoanei cu
handicap.
- Importanţa şi
finalităţile comunicării.
- Exigenţe specifice
- Comunicarea între
persoana de sprijin şi
specialişti (medic,
psiholog, asistentul
social, manager de caz,
kinetoterapeut, logoped
ş.a.).
- Importanţa şi
finalităţile comunicării.
- Exigenţe specifice.
- Activitatea personalului
angajat în vederea
respectării
recomandărilor
specialiştilor
- Prevenirea şi
rezolvarea conflictelor.
Strategii, metode şi
tehnici în prevenirea şi
rezolvarea conflictelor

Secvenţa III. 3
Exigenţe
specifice şi
reguli în
comunicarea cu
persoana cu
handicap şi
familia acestuia
- Prelegere
- Conversaţia
euristică
Problematizare
şi rezolvare de
probleme
- Activităţi pe
grupe de
cursanţi

Secvenţa III. 3
Exigenţe specifice
şi reguli în
comunicarea cu
persoana cu
handicap şi familia
acestuia
- sala: un spaţiu
adecvat lucrului în
plen şi pe grupuri;
flipchart, markere,
retroproiector, folii
pentru
retroproiector,
ecran de proiecţie,
video, casete
audio-video, power
point - suport de
curs recomandări
bibliografice

IV.DISCIPLINA/ MODULUL IV. - PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR
Obiective generale:
a)Dezvoltarea competenţelor personalului angajat privind:
- antrenarea persoanei cu handicap în planificarea activităţilor;
- prezentarea de alternative;
- medierea soluţiilor şi respectarea deciziei persoanei cu handicap;
- consultarea familiei/reprezentanţilor legali;
b)Explicarea, demonstrarea importanţei reabilitării, activităţii şi participării
persoanei cu handicap în comunitate.
c)Acordarea ponderii cuvenite în planificare a activităţilor vizând reabilitarea,
activitatea şi participarea persoanei cu handicap în comunitate; specificarea în
planificare a activităţilor persoanei cu handicap în diferite domenii.
d)Definirea operaţională a obiectivelor planului în termeni de comportament
observabil şi măsurabil, cu precizarea condiţiilor necesare şi a suportului primit de
persoana cu handicap, precum şi a reuşitelor minimale.
e)Planificarea corectă şi realistă a activităţii, având în vedere interesul superior al
persoanei cu handicap, respectarea tuturor drepturilor sale.
f)Adaptarea planificării în funcţie de situaţiile nou apărute, de autoevaluarea şi
rezultatele evaluării/monitorizării.
Nr.
crt.

Obiective de referinţă

Conţinuturile de bază pe
capitole/secvenţe de
pregătire teoretică sau
practică

Metode de
formare

Mijloace de
instruire, materiale
de învăţare

Criterii de evaluare

1

La sfârşitul secvenţei,
participanţii vor fi
capabili să:
- argumenteze
importanţa antrenării
persoanei cu handicap în
planificarea activităţii creeze condiţiile necesare
pentru ca persoanei cu
handicap să-i fie
respectate opţiunile; să
medieze găsirea soluţiilor
optime
- cunoască documentele
care orientează
planificarea în timp a
activităţilor împreună cu
persoana cu handicap va
reuşi să:
- stabilească activităţile
specifice
- ierarhizeze activităţile
ce urmează a fi derulate
- estimeze perioada de
timp necesară derulării
fiecărei activităţi în parte
- definească operaţional
obiectivele pe termen
lung, mediu şi scurt
- definească operaţional
obiectivele activităţii
zilnice
- stabilească durata
zilnică a fiecărei activităţi
- realizeze planificarea
- colaboreze cu familia
- consulte managerul de
caz şi specialiştii în
definitivarea planificării
pe termen lung
- adapteze planificarea în
funcţie de situaţii nou
apărute
- adapteze planificarea la
solicitarea persoanei cu
handicap, având în
vedere preferinţele,
satisfacţia şi interesul
superior al persoanei cu
handicap
- evalueze propria
activitate având în
vedere satisfacţia
persoanei cu handicap
faţă de serviciile oferite
- evalueze propria
activitate având în
vedere exigenţele
specialiştilor şi ale
serviciilor sociale
specializate
- adapteze planificarea în
funcţie de situaţiile nou
apărute, de
autoevaluarea şi
rezultatele
evaluării/monitorizării

- Importanţa planificării
activităţilor pentru
calitatea vieţii,
reabilitarea şi incluziunea
socială a persoanei cu
handicap, pentru
eficienţa muncii
personalului angajat
- Stabilirea activităţilor
specifice. Repere în
planificarea activităţilor:
a. Programul individual
de reabilitare şi integrare
socială şi Planul
individual de servicii
b. Domeniile activităţii şi
participării:
Comunicare;
Mobilitate;
Auto - Îngrijire;
Învăţarea şi aplicarea
cunoştinţelor;
Sarcini şi solicitări
generale;
Viaţa de familie;
Interacţiuni şi relaţii
interpersonale;
Arii majore de viaţă;
Comunitate, viaţă socială
şi civilă
c. Principalele arii de
activitate ale personalului
angajat:
Acordarea îngrijirilor
igienice
Asigurarea alimentaţiei şi
hrănirii
Adaptarea mediului
Supravegherea stării de
sănătate şi respectarea
recomandărilor
specialiştilor
Comunicarea cu
persoana cu handicap
Asistarea activităţii şi
participării în familie şi
comunitate
Asistarea educaţiei
permanente
Asistarea integrării
profesionale a persoană
cu handicapului
Reprezentarea persoanei
cu handicap şi
promovarea drepturilor
sale
- Definirea operaţională a
obiectivelor activităţilor
propuse. Exigenţe ale
operaţi onalizării
obiectivelor
- Cunoaşterea persoanei
cu handicap - condiţie a
operaţionalizării
obiectivelor.
- Exemple de obiective
operaţionale pe tipuri de
activităţi
- Principiile şi regulile
lucrului bine făcut
(praxiologiei)
- Ierarhizarea pertinentă
a acţiunilor specifice

- Expunere
Metode activparticipative
centrate pe
analiza unor
planificări şi
elaborarea de
planificări
centrate pe
nevoile
persoanei cu
handicap
- Exerciţii de
definire
operaţională a
obiectivelor,
având în
vedere
diversitatea
individuală şi
a condiţii
lor/mediului
- Lucru în
grup
- Dezbatere
- Explicaţia
- Conversaţie
euristică

- Sala: un spaţiu
adecvat lucrului în
plen şi pe grupuri
- Flipchart,
markere,
retroproiector, folii
pentru
retroproiector,
ecran de proiecţie,
video, casete
audio-video,
powerpoint
- Suport de curs şi
planificări
individuale

- Capacitatea de a
propune activităţi
necesare în toate
domeniile care asigură
reabilitarea şi incluziunea
socială
- Capacitate de estimare
corectă a priorităţilor şi a
duratei optime a
activităţilor planificate
- Capacitate de definire
operaţională a
obiectivelor în termeni de
comportament observabil
şi măsurabil, cu
precizarea condiţiilor
necesare şi a suportului
primit de persoana cu
handicap, precum şi a
reuşitelor minimale
- Capacitate de
autoevaluare a propriei
activităţi, având în
vedere: gradul de
satisfacţie a persoanei cu
handicap faţă de
serviciile oferite
- Respectarea
recomandărilor
Programului individual de
reabilitare şi integrare
socială şi a Planului
individual de servicii

V.DISCIPLINA/ MODULUL V. - SERVICII DE ÎNGRIJIRE PERSONALĂ ŞI PRIMAJUTOR
Obiective generale:
a)Dezvoltarea competenţelor necesare urmăririi funcţiilor vitale şi identificării
schimbărilor în starea de sănătate a persoanei cu handicap.
b)Acordarea primului - ajutor şi a oricăror măsuri care se impun.
c)Dezvoltarea competenţelor necesare acordării îngrijirilor personale concomitent
cu cele necesare stimulării autonomiei personale şi sociale a persoanei cu handicap.
dj Respectarea deontologiei medicale.
e)Respectarea prescripţiilor medicale
f)Respectarea drepturilor persoanelor cu handicap.
g)Educarea competenţelor lucrului în echipă.
Conţinuturile de bază pe
Nr.
Obiective de referinţă capitole/secvenţe de pregătire
crt.
teoretică sau practică

Metode de
formare

Mijloace de
instruire,
materiale de
învăţare

Criterii de evaluare

1

La sfârşitul secvenţei,
participanţii vor fi
capabili să:
- identifice
schimbările stării de
sănătate
- monitorizeze
funcţiile vitale
- aplice măsurile care
se impun în cazul
abaterii de la valorile
normale a
parametrilor
măsuraţi
- enumere
simptomele de ordin
somatic aleschimbării
stării de sănătate
aplice tehnici de
utilizare a
termometrului, de
luare a pulsului
utilizeze tehnici de
îngrijire, manipulare
şi de prim-ajutor
- administreze
medicamentele după
prescripţiile
medicului asiste
persoana cu
handicap în îngrijirile
igienice asigure
condiţiile igienice ale
spaţiului personalizat
- asiste persoana cu
handicap în hrănire,
îmbrăcare,
deplasare,
respectând
prescripţiile medicale
şi condiţiile asigurării
securităţii persoanei
cu handicap
- stabilească meniul
- monitorizeze
respectarea meniului
şi calitatea hranei
- asiste/sprijine
hrănirea persoanei cu
handicap
- asigure
confortul/starea de
bine în timpul mesei
- asigure în aşa fel
îngrijirile încât să
stimuleze şi
autonomia personala
şi socială a persoanei
cu handicap

- Demonstraţia
Problematizarea
- Rezolvarea de
probleme
- Lucrări
practice şi
studiul
documentelor/
fişelor
- Conversaţia
- Explicaţia
- Exerciţii
- Studii de caz
- Lucru în grup

- Spaţiu amenajat
pentru efectuarea
demonstraţiilor şi
activităţilor
practice
- Materiale:
termometre, fişe
medicale/dosare
ale persoanei cu
handicap, planşa
cu regulile unei
bune observaţii
- Spaţiu analog
celui în care
trăieşte persoana
cu handicap
- Termometru
- Materiale
igienico-sanitare
şi de ajutor în caz
de urgenta.

- Urmărirea
conştiincioasă şi
permanentă a funcţiilor
vitale
- Capacitate de
sesizare a modificărilor
în starea persoanei cu
handicap.
- Promptitudinea,
rapiditatea şi
hotărârea în acordarea
ajutorului către
persoana cu handicap
- Capacitatea de a
identifica ajutorul
necesar şi cine trebuie
să-l ofere
- Capacitatea de a face
fată unor situaţii
neprevăzute
- Capacitatea de a
acorda corect îngrijirile
personale
- Respectarea
normelor igienicosanitare
- Acordarea îngrijirilor
personale, având în
vedere şi stimularea
activităţii şi participării
persoanei cu handicap,
perspectiva autonomiei
personale şi sociale

VI.MODULUL/DISCIPLINA VI. - MODUL SPECIFIC DE ACTIVITĂŢI PRACTICE

Personalul angajat va demonstra, prin activităţi practice desfăşurate cu persoane cu
handicap cu care are raporturi de muncă, utilizarea conceptelor studiate, formarea
deprinderilor şi a capacităţii de utilizare a cunoştinţelor într-o situaţie dată,
adoptarea unei atitudini şi comportament adecvat într-o situaţie particulară,
interiorizarea valorilor drepturilor omului.
Obiectivele, conţinutul şi durata modulului vor fi stabilite pe baza fişei postului
persoanei angajate şi a problematicii specifice persoanei cu handicap de care
răspunde.
VII.MODULUL/DISCIPLINA VII. EVALUARE
Evaluarea continuă se realizează pe toată durata instruirii şi are drept scop
optimizarea pe parcurs a procesului, ameliorarea/corectarea activităţii şi a
rezultatelor. Pe baza evaluării continue, obiectivele şi conţinutul următoarelor
sesiuni de instruire vor putea suporta reajustări, în funcţie de feed back-ul realizat.
Evaluarea continuă a participanţilor se realizează prin multiple mijloace:
- monitorizarea intervenţiilor cursanţilor în timpul lucrului în grup
- observarea comportamentelor participanţilor şi a modului de lucru
- evaluarea lucrărilor practice
- observarea modului de relaţionare şi gradul de participare la activităţile de grup
- joc de rol/ simulare
- proiecte, prezentări orale/referate, studii de caz
- exerciţii practice
- chestionare.
Evaluarea continuă nu va urmări notarea participanţilor ci doar observarea modului
în care obiectivele programului sunt realizate în vederea luării unor decizii pentru
optimizarea activităţii, sprijinirea învăţării, corectarea sau adecvarea programului la
nevoile şi interesele participanţilor. Se va evalua şi gradul de noutate şi realism al
propunerilor făcute etc.
Evaluarea realizării obiectivelor specifice la modului VI: "Modul specific de activităţi
practice" se va realiza pe baza principiilor învăţării depline, urmărindu-se ca fiecare
cursant să demonstreze corect că posedă competenţele cerute.
Evaluarea finală
Evaluarea finală a programului de instruire şi a participanţilor precum şi a modului
de desfăşurare se va realiza conform legislaţiei în vigoare. Abrevieri:
- ANPH - Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap
- INPCESPH - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii
Sociale a Persoanelor cu Handicap
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