1. Dreptul la asistenţă socială
pentru persoanele cu deficienţă de auz

Conform

Legii

nr.

448/2006

privind

protectia

si

promovarea

drepturilor persoanelor cu handicap republicată în anul 2011, persoanele
cu deficienţă de auz au dreptul la servicii de asistenţă socială.
Servicii sociale
Art. 30. - (1) Dreptul la asistenţă socială sub formă de servicii sociale se
acordă la cerere, sau din oficiu, după caz, pe baza actelor doveditoare, în
condiţiile prevăzute de lege.
(2) Cererea pentru acordarea dreptului la servicii sociale se înregistrează
la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi are
domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap.
(3) Cererea şi actele doveditoare se depun spre înregistrare de persoana
cu

handicap,

familia

sa,

reprezentantul

legal,

asistentul

personal,

asistentul personal profesionist sau organizaţia neguvernamentală al cărei
membru este persoana cu handicap.
(4) În vederea asigurării serviciilor sociale necesare persoanelor cu
handicap, autorităţile publice au obligaţia să ia următoarele măsuri
speciale:
a) să creeze condiţii de acces pentru toate tipurile de servicii
corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;
b) să iniţieze, să susţină şi să dezvolte servicii sociale centrate pe
persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane
juridice, publice sau private;

c) să asigure ponderea personalului de specialitate angajat în
sistemul de protecţie a persoanelor cu handicap în raport cu tipurile
de

servicii

sociale:

asistenţi

sociali,

psihologi,

instructori

de

ergoterapie, kinetoterapeuţi, pedagogi de recuperare, logopezi,
psihopedagogi, cadre didactice de sprijin, educatori specializaţi,
medici psihiatri, medici dentişti, infirmieri;
d) să implice, în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a
persoanei cu handicap, familia acesteia;
e) să asigure instruiri în problematica specifică a persoanei cu
handicap a personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul de
protecţie a persoanelor cu handicap, inclusiv a asistenţilor personali
şi a asistenţilor personali profesionişti;
f) să dezvolte şi să sprijine programe de colaborare între părinţi
şi

specialişti

în

domeniul

handicapului,

în

colaborare

sau

în

parteneriat cu persoanele juridice, publice sau private;
g) să înfiinţeze şi să susţină sistemul bazat pe managementul de caz
în protecţia persoanei cu handicap;
h) să încurajeze şi să susţină activităţile de voluntariat;
i) să asigure asistenţă şi îngrijire socio-medicală la domiciliul
persoanei cu handicap.
Art. 31. – (1) Persoanele cu handicap beneficiază de servicii sociale
acordate:
a) la domiciliu;
b) în comunitate;
c) în centre de zi şi centre rezidenţiale, publice sau private.
(2) Serviciile sociale destinate persoanelor cu handicap sunt proiectate şi
adaptate conform nevoilor individuale ale persoanei.

Art. 32. – (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a
organiza, administra şi finanţa servicii sociale destinate persoanelor cu
handicap, în condiţiile legii.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale pot contracta servicii sociale
cu furnizori de servicii sociale de drept privat, acreditaţi, în condiţiile legii.
Art. 33. – (1) Serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap
se

află

în

coordonarea

Autorităţii

Naţionale

pentru

Persoanele

cu

Handicap.
(2) Monitorizarea implementării standardelor specifice de calitate şi
controlul respectării lor sunt în competenţa Autorităţii Naţionale pentru
Persoanele cu Handicap şi se aplică de către
personalul cu atribuţii în domeniu, conform unei metodologii aprobate prin
ordin al preşedintelui acesteia.
(3) În realizarea activităţii prevăzute la alin. (1), personalul Autorităţii
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap are acces în spaţiile care au
legătură cu furnizarea de servicii sociale, la date şi
informaţii legate de persoanele cu handicap beneficiare ale serviciului
respectiv.

