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Partenerii se prezintă

Asociaţia Werdnig Hoffman Carei

Scopul asociaţiei Werdnig Hoffman este re
prezentarea şi sprijinirea persoanelor cu handi
cap fizic din România, famiilor lor, respectiv 
integrarea persoanelor cu handicap fizic în soci
etate. Pentru a atinge acest scop, avem câteva 
obiective: organizarea de campanii de informare 
şi consiliere; sensibilizarea populaţiei faţă de 
problemele copiilor şi adulţilor cu un handicap 
fizic, pentru protejarea acestora şi integrarea lor 
în societate; organizarea de evenimente cultu
rale, întruniri, excursii, tabere etc.
Începând cu anul 2008 am avut diferite activităţi. 
Ne mândrim cu a doua ediţie a taberei de la Bo
bald, în colaborare cu CL Carei, CJ Satu Mare şi 
Asociaţia Prader Willi din România. Ne bucurăm 
că am reuşit să acordăm tinerilor care participă, 
câteva zile de neuitat, cum neau mărturisit chiar 
ei. An de an în luna februarie, reuşim să serbăm 
Ziua Bolilor Rare. Chiar ne bucurăm că anul 
acesta, cu ocazia Zilei Bolilor Rare am reuşit să 
inaugurăm şi spaţiul primit de la CL Carei. Acum 
cu forţe proprii şi cu ajutorul unor oameni cu 
inimă bună am reuşit să îl amenajăm, fiind un loc 
unde ne putem aduna toți membrii asociaţiei.
Totodată încercăm să colaborăm şi cu dife
rite şcoli din oraş pentru a merge la orele de 
dirigenţie şi să explicăm elevilor ce înseamnă 

de fapt o persoană cu dizabilitate. Am reuşit de 
asemenea să organizăm unele ieşiri la picnic şi 
câteva excursii.  
Colaborăm foarte bine şi cu massmedia la ni
vel local şi judeţean. Am avut diferite apariţii în 
ziare, la radio şi la televiziuni cu ocazia Zilei Bo
lilor Rare dar şi referitoare la  organizarea taberei 
de la Bobald.  
Avem şi un grup de voluntari foarte activi, care 
ajută la desfăşurarea activităţilor, sunt mereu 
prezenţi, ultima dată participând la organizarea 
festivităţii de sfinţire a Bisericii GrecoCatolice 
din oraş, cu care colaborăm foarte bine. Astfel au 
apărut şi ei în ziar, iar asociaţia a fost apreciată 
ca având cei mai buni voluntari dintre toate 
asociaţiile din oraş.
Asociaţia a participat şi la cursuri de formare 
organizate de către cei de la CREST, la diferite 
conferinţe, cea mai importantă dintre acestea fi
ind Conferinţa Europeană privind Bolile Rare de 
la Cracovia.
În concluzie, deşi sufletul ne este închis întrun 
trup, oricum ar fi el, visele noastre pot ajunge la 
cel mai înalt nivel! 

Veres Robert, 
Preşedinte Asociaţia Werding Hoffman Carei

Asociaţia s-a înfiinţat în septembrie 2008 şi reprezintă bolnavii cu Sindrom 
Werdnig Hoffman dar şi alte persoane cu dizabilităţi fizice, cauzate de o boală rară 
sau comună, din Carei sau din toată ţara. Am înfiinţat această asociaţie deoarece 
eu sufăr de o boală rară, Sindrom Werdnig Hoffman dar şi din dorinţa de a scoate 
persoanele cu handicap din anonimat. Este esenţial ca oamenii să fie informaţi 
despre ce înseamnă a fi o persoană cu dizabilități. Dorim să îi facem pe cei care 
au preconcepţii să îşi dea seama că nu suntem ceea ce părem a fi….
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Atelier de creaţie

Totul e posibil

Cădem,
De multe ori în viaţă
Doar pentru a-nvăţa

Ce-nseamnă,
Să ai curajul

De-a te ridica.
Pentru a şti,
Că fluturele

Care zboară liber
Înspre cer

Întâi a fost,
Într-o găuace,

Prizonier. 
Pentru a-nvăţa,

Că totul ni se dă,
Cu sacrificiu doar,

Şi suferinţă,
Că totul e posibil,
Dacă ai credinţă.

Delia Ştirb

Prieteni

În prieteni, ai încredere, te ascultă
Te îndrumă, te ceartă, când cazi sunt în 

spatele tău, 
Să te prindă… 

Ai încredere, în prieteni
Ştiu să îţi aline suferinţa, când zici că lumea 

s-a sfârşit pentru tine
Îţi demonstrează că viaţa merge mai departe, 

şi că după multe lacrimi, va răsări un 
zâmbet… iar apoi, multe altele.

Prietenii, te ascultă
Îţi ascultă vorbele rostite şi cele pe care n-ai 

avut curaj să le rosteşti
Ştii că dacă, îi vei suna la ora trei noaptea, te 

vor asculta cu răbdare.

Iar peste ani, oricât de departe ar fi
Ştii că dacă îi vei suna, vei auzi un glas 

prietenos, care îţi va spune:
„Prietene drag, ai încredere în mine, te ascult!” 

 Simona Câra 

Am participat cu mare plăcere 
la tabăra organizată la 
Bobald în perioada 23-30 
august. Dintre toate activităţile 
desfăşurate, cel mai mult ne-au 
plăcut: bingo, concursul de miss 
şi mister, activitatea de pictură 
şi instruire. De asemenea          
ne-am făcut prieteni noi, ne-am 
distrat şi am aflat noutăţi de 
la cei pe care i-am întâlnit anul 
trecut. Una dintre activităţile la 
care ne-a plăcut să participăm 
a fost găsirea îngerului păzitor.  
În concluzie ne-am simţit bine şi ne-ar plăcea să participăm şi anul viitor. 

Dan Oana Maria şi Dragos Deák Anzoleta



�          Oameni	Rari	şi	Bolile	Rare

Pagina spcialistului

„Dacă omul n-a primit decât o educaţie 
defectuoasă sau rea,  

el devine cel mai îngrozitor animal pe 
care l-a produs pământul.  

De aceea legiuitorul trebuie 
să facă din educaţia copiilor 

prima şi cea mai serioasă 
din preocupările sale.”

Platon

Fiecare dintre noi a comparat, măcar o dată sau în 
treacăt, inteligenţa, lucrurile, oamenii, copii. Facem     
lucrul acesta, deşi suntem conştienţi de faptul unicităţii, 
care  prin esenţa lui, nu se supune comparaţiei.

Evidenţa deosebirilor nea impulsionat la reflecţii, 
înţelegere, toleranţă... În mâinile noastre se află 
„balanţa” deciziilor, care ne fac să fim toleranţi şi să 
acceptăm diversitatea. Să nu omitem faptul că progre
sul societăţii actuale nu are nici un sens atâta timp cât 
există copii nefericiţi. Dar ştim prea bine că educaţia 
este pentru toată viaţa, şi dă independenţă, „putere”. 
De aici vine şi nevoia de educaţie. 

În ceea ce priveşte copiii cu cerinţe educative spe
ciale, aceasta vizează handicapul şi nu deficienţa; 
datorită ei, handicapul poate fi „învins”, dar nu va      
anula deficienţa. Mai mult, îi ajută pe cei implicaţi, di
rect sau indirect, so înţeleagă mai bine.

Trecerea la societatea contemporană a fost caracte
rizată de schimbări în atitudinea comunităţii faţă de per
soanele cu probleme specifice. În cadrul grupurilor şi ca
tegoriilor de persoane cu nevoi speciale, cei marcaţi de 
handicapuri fizice şi psihice reprezintă o entitate aparte 
care necesită servicii sociopsihopedagogice com
plexe. Din aceste considerente, asistenţa persoanelor 
cu cerinţe speciale constituie o activitate complexă ce 
include: prevenţia, depistarea, diagnosticul, terapia, re
cuperarea, educarea, orientarea şcolară şi profesională, 
integrarea socială şi monitorizarea evoluţiei ulterio
are a persoanei aflate în dificultate. Pentru realizarea 
acestor scopuri este necesară formarea psihologică, 
pedagogică, medicală, juridică şi socială a profesorilor 
angajaţi în educarea copiilor cu nevoi speciale.

Una dintre provocări este şi necesitatea schimbării 
viziunii asupra copiilor cu C.E.S. şi încercarea de a le  
oferi o viaţă normală prin transformarea reprezentărilor 
sociale şi renunţarea la etichetări şi stigmatizări.

Unul dintre drepturile fundamentale ale copilului 
este acela de a fi susţinut în valorificarea maximală 
a propriilor capacităţi, ceea ce reprezintă criteriul 
şanselor egale în educaţie ce nu poate fi realizat decât 
în condiţiile unei abordări diferenţiate, nu izolate sau 
segregate. În fond C.E.S. se raportează la sprijinul 
necesar acordat copilului, pentru a putea depăşi 

dificultăţile cu care se confruntă şi care reprezintă ob
stacole în procesul adaptării sociale.

Educaţia specială  forma de educaţie adoptată şi 
destinată tuturor copiilor cu C.E.S. care nu reuşesc 
singuri (sau este puţin probabil că vor reuşi) să 
atingă, în cadrul învăţământului obişnuit  temporar 
sau pe toată durata şcolarizării, un nivel de educaţie 
corespunzător vârstei şi cerinţelor societăţii pentru un 
om activ, autonom şi independent.

Angajarea şi responsabilizarea familiei în educaţia 
copiilor este fundamentală pentru reuşita participării 
şcolare. La orice copil, în mod particular la copiii cu 
cerinţe educative speciale, gradul de interes şi de 
colaborare a părinţilor cu şcoala este cel mai adesea 
direct proporţional cu rezultatele şcolare obţinute de 
copii. Psihopedagogia modernă centrată pe copil se 
bazează pe convingerea că familia este primul educa
tor şi cu cel mai mare potenţial de educare. Familiile 
copiilor cu CES sunt adesea responsabile de copiii lor 
tot restul vieţii.

Un rol foarte important al şcolii este acela de a 
sprijini familiile să aibă încredere în resursele proprii, 
pentru a face faţă greutăţilor cu care se confruntă.  
Implicarea familiilor în ameliorarea educaţiei copiilor 
cu CES a condus la multe schimbări pozitive, adesea în 
modalităţi radicale.

Ca şi în cazul copiilor, familiile sunt foarte diferite, 
necesităţile lor de a fi sprijinite sau posibilităţile de a 
oferi sprijin sunt extrem de diverse. Fiecare familie are 
potenţialul şi nevoile sale unice, care trebuie valorizate 
corespunzător de către şcoală.

Comunicarea şi colaborarea eficientă dintre cadrele 
didactice şi părinţi se bazează pe câteva elemente:

• Respectul (reciproc) – poate fi modelat adesea 
de către cadrele didactice. Este important să se plece 
de la premisa că părinţii sunt cei mai importanţi pro
fesori din viaţa copilului; respectul şi tactul dovedit de 
cadrul didactic faţă de complexitatea unor probleme 
poate induce respectul reciproc;

• Atitudinea imparţială, care solicită gândirea 
pozitivă şi deschisă despre familii, evitarea judecăţilor 
evaluative şi dezaprobatoare. Atitudinea imparţială 
înseamnă încurajarea familiilor de către cadrele di
dactice săşi evalueze propriile decizii fără a influenţa    
propria lor părere;

• Empatia faţă de părinte poate fi uşor sesizată 
de acesta prin deschiderea la dialog şi comunicare 
sinceră.

Flexibilitatea noului sistem de învăţământ are ca 
urmări democratizarea şcolii şi egalizarea şanselor. 
Toate acestea, deşi au generat şi generează contro
verse, reprezintă direcţii strategice, care angajează 
o responsabilitate foarte mare a tuturor factorilor 
implicaţi, cât şi flexibilitatea serviciilor educaţionale.

Educaţia specială - o şansă pentru 
integrare a elevilor cu CES
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Dar, care este „noul sistem” şi spre ce tinde el?
Învăţământul special este parte a învăţământului 

public. Acesta contribuie la realizarea obiectivelor, prin
cipiilor, criteriilor şi finalităţilor Reformei. Pentru aceas
ta, aduce două elemente proprii, carel diferenţiază: 
„un altfel de elev” precum şi un alt mod de „organi
zare” a acţiunii de învăţare, reabilitare, compensare, 
integrare, socializare şi recuperare. 

În vederea atingerii obiectivelor educaţiei speciale, 
învăţământul special colaborează şi încearcă săşi 
îmbogăţească această colaborare cu organisme, insti
tuţii, organizaţii de stat sau neguvernamentale, agenţii 
sau asociaţii care se ocupă cu protecţia specială a 
copilului (elevului) cu deficienţe. 

Educaţia specială  Cum poate fi definită 
„educaţia specială”?

Conceptul poate fi definit în cel mult două sensuri, 
şi anume: 

a) în sensul restrâns – în parte, se suprapune pe 
conceptul de învăţământ special, respectiv mod de 
educaţie specializată pentru persoanele (copiii) cu 
deficienţe; 

b) în sens larg, conceptul se extinde la o catego
rie mai mare de elevi, cum ar fi copiii cu dificultăţi de 
învăţare şi/sau dezvoltare. 

Acest sens are în vedere un anumit tip de educaţie 
adaptată şi destinată persoanelor care nu reuşesc 
singure (altfel spus, fără ajutor) să atingă un nivel de 
educaţie corespunzător vârstei şi cerinţelor societăţii, 
în general. Educaţia specială a fost iniţial doar apanajul 
şcolilor speciale.

În ultimul timp a devenit şi un atribut al şcolilor 
publice şi aceasta, deoarece sa conştientizat faptul 
că, oricărui/ sau fiecărui copil (elev) i se poate întâm
pla să aibă – întro anumită perioadă a şcolarizării, 
întro anumită perioadă de tranziţie, anumite dificultăţi 
de învăţare. Şi astfel, ajungem şi la un alt concept, 
şi anume „copiii cu cerinţe educaţionale speciale”. 
În acest concept pot fi incluşi copii care întâmpină 
dificultăţi de dezvoltare şi/sau învăţare şi care sunt 
cuprinşi în sistemul de învăţământ.

Educaţia/Şcoala incluzivă 
Obiectivul sa concretizat în sintagma „educaţia/ 

şcoala incluzivă”. Formula aceasta nouă evidenţiază 
recunoaşterea universală a necesităţii reformării şcolii 
publice, a sistemului şcolar general. Pentru a răspunde 
dezideratului „o societate pentru toţi”, educaţia sau 
şcoala incluzivă/integrată implică ideea de reformă a 
şcolii şi a societăţii în ansamblu. Prin însăşi natura ei, 
este comprehensivă şi integratoare. Este proiectată 
în aşa fel, încât să răspundă mai bine nevoilor, 
potenţialului şi aspiraţiilor tuturor copiilor, inclusiv ale 
celor cu nevoi educative speciale. Şi, cu toate acestea, 
sa ajuns la concluzia că centrele şi şcolile speciale nu 
satisfac nevoile educaţionale şi profesionale ale celor 
mai mulţi dintre copii, deoarece – uneori – pot genera 
apariţia unui sindrom segregaţional, discriminatoriu. 
Tot mai mult, se face simţită nevoia ca şcoala de masă 
(publică) să cuprindă o mai mare diversitate de elevi, 
decât până acum şi să permită încorporarea (incluzi

unea) în sistemul de învăţământ de masă (general) a 
cât mai multor copii cu cerinţe educaţionale speciale. 

Incluziunea în educaţie presupune:
•  Valorizarea egală a tuturor elevilor şi a perso

nalului;
•  Creşterea participării tuturor elevilor la educaţie 

şi, totodată, reducerea numărului celor excluşi 
din cultura, curricula şi valorile comunităţii pro
movate prin şcoala de masă;

•  Restructurarea culturii, a politicilor şi a practicilor 
din şcoli, astfel încât ele să răspundă diversităţii 
elevilor din localitate;

•  Reducerea barierelor în învăţare şi partici
pare pentru toţi elevii, nu doar pentru cei cu 
dizabilităţi sau cei etichetaţi ca având „nevoi 
educaţionale speciale”;

•  Însuşirea învăţămintelor rezultate din încercările 
de depăşire a barierelor de accesare a şcolii şi 
de participare din partea unor elevi;

•  Înţelegerea diferenţelor dintre elevi ca resursă 
pentru procesul de învăţare, nu ca o problemă 
ce trebuie depăşită;

•  Recunoaşterea dreptului elevilor la educaţie în 
propria lor localitate;

•  Evoluţia gradului de incluziune în şcoli, atât în 
privinţa personalului, cât şi în privinţa elevilor;

• Creşterea rolului şcolilor în construirea comu
nităţilor şi a valorilor lor, precum şi în creşterea 
performanţelor;

•  Cultivarea unor relaţii de susţinere reciprocă în
tre şcoli şi comunităţi;

•  Recunoaşterea faptului că incluziunea în edu
caţie este un aspect al incluziunii în societate.

Trecând peste toate aceste concepte, ajungem la 
concluzia că educarea copiilor cu cerinţe educative 
speciale este mai mult un exerciţiu de democraţie, în 
care „metodele didactice” aplicate sunt diversitatea şi 
toleranţa. Astfel, dezvoltarea comunităţii – în ansamblu 
– trebuie să însemne şi reabilitarea copiilor cu cerinţe 
educative speciale.  Pentru aceasta, comunitatea 
trebuie să aibă la bază următoarele principii, care sunt 
fundamentale:

PRINCIPII ...
•  principiul drepturilor egale
•  principiul egalizării şanselor
•  principiul accesului la orice formă de educaţie
•  principiul intervenţiei timpurii
•  principiul cooperării şi parteneriatului
•  principiul asigurării serviciilor de sprijin 
 în comunitate

Atât ca dascăli, dar şi ca OAMENI ai noului 
sistem de învăţământ, e bine să avem în ve-
dere faptul că pentru a atinge perfecţiunea, 
nu e nevoie să facem lucruri extraordinare, 
ci să facem extraordinar de bine, orice lucru 
mic pe care-l facem.

Prof. Viorela Petrice
C.S.E.I. Speranţa Zalău

Pagina specialistului
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Aventuri la călărie 
(continuare din nr. anterior)

Și pentru că lucrurile bune merită 
a fi continuate, luna august a prile
juit o nouă aventură la călărie, pe 
data de 12 august. Dacă pentru unii 
dintre copii era a treia experiență de 
acest fel, câțiva dintre ei erau la prima 
aventură.

Veselia și buna dispoziție au fost și 
de această dată cel mai bun prieten al 
celor prezenți. Bucurânduse de aerul 
curat din afara orașului (centrul de 
călărie fiind situat la Aghireș la câțiva 
km de Zalău), copiii au alergat, au 
simulat condusul tractorului sau al trăsurii, au hrănit căluții și poneii, sau au admirat penele albăstrii 
ale păunului. Însă ca de obicei atracția a fost călăritul pe ponei și mersul cu trăsurica. Pe rând fiecare 
copil sa bucurat de efectele relaxante și totodată energizante ale hipoterapiei.

În tot acest timp, mediați de echipa APWR, părinții au schimbat impresii și experiențe consolidând 
grupul de suport deja existent.  

La amiază, umbra copacilor a făcut ca arșița de august să devină mult mai suportabilă, permițând 
un moment de odihnă înainte de întoarcerea în tumultul orașului.  

Mihaiela Fazacaş, psiholog APWR

În toamna aceasta vom avea mai 
multe conferințe și cursuri importante 
în domeniul bolilor rare. 

APWR și Organizația Internațională 
Prader Willi va organiza la Zalău în 
zilele 2930 octombrie 2010, 
Cea de-a II–a Conferință 
Est Europeană privind 
Sindromul Prader Willi.  

Mai multe detalii veți găsi pe siteul 
www.apwromania.ro. 

Vă așteptăm cu drag,
Echipa APWR

Cea de-a II - a Conferință 
Est Europeană privind 
Sindromul Prader Willi

Evenimente
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Întâlnirea a avut loc la sediul HUFERDIS 
Alianţa Naţională de Boli Rare Ungaria. Au par
ticipat reprezentanţi HUFERDIS, ai organizaţiilor 
de pacienţi membre ale alianţei, cate un re
prezentant al Ministerului Sănătăţii, al Societății 
de Genetică, al producatorilor si  distribuitorilor 
de medicamente și al firmei care se ocupă de 
organizarea conferinţei. 

Printre subiectele dezbătute: proiectul               
EUROPLAN, mod de organizare a conferinţei, 

alegerea coordonatorilor și raportorilor la fiecare 
sesiune plenară sau workshop, temele și titlurile 
acestor workshopuri, cum să se obțină o partici
pare echilibrată din partea tuturor actorilor so
ciali implicaţi, etc. 

Conferinţa se va organiza la Hotelul Grift în 
zilele de 1516 Octombrie și se așteaptă apro
ximativ 150 de participanţi.   

Dorica Dan, preşedinte APWR

Întâlnirea comitetului de organizare a conferinţei 
Europlan Ungaria – Budapesta, 31 August

Este al doilea an în care, la 
iniţiativa Asociaţiei Werdnig Hoffman 
în parteneriat cu Asociaţia Prader  
Willi din România se organizează 
tabăra pentru tinerii cu dizabilități 
produse de boli rare, la Bobald, în 
perioada 2330 august 2010.

Am fost și anul acesta printre be
neficiari. Se ştie că pentru organiza
rea unei astfel de acţiuni este nevoie 
de foarte multă muncă voluntară 
dar și de bani. Am admirat voluntarii 
prezenţi în această tabără pentru 
că neau demonstrat încă de anul 
trecut că sunt gata să revină și să 
ajute în organizarea activităţilor, 
săși sprijine prietenii aflaţi întro 
situaţie delicată, să se simtă demni, 
apreciaţi, respectaţi și iubiţi.  

Activităţile taberei iniţiate de voluntarii și 
terapeuţii celor două organizaţii neau propus 

o abordare diferită a educaţiei non
formale, respectiv educaţia prin joc 
și aventură, combinând creativ voia 
bună și învăţarea. Credem că aceste 
activități ne ajută în dezvoltarea de
prinderilor de viață independente, de 
comunicare și cooperare în echipă, 
relaţionarea cu cei din jur, găsirea de 
prieteni și dezvoltarea curajului.

Această tabără a fost posibilă 
datorită colaborării și implicării ce
lor două asociaţii, dar și sponsorilor 
și voluntarilor care au făcut ca zilele 
petrecute împreună să fie de vis și le 
mulțumim pe această cale.

Dorica Dan, preşedinte APWR

Tabăra de la Bobald, între „5 zile de vis” și „7 zile în Paradis”
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În perioadele de criză economică, domeniul care 
este afectat cel mai mult este cel al locurilor de muncă. 
Persoanele care au calificări în mai multe domenii de 
activitate au cele mai multe șanse de a-și menține 
locul de muncă sau să-și găsească noi oportunități.

Una dintre oportunități vă este oferită de Asociația 
Prader Willi din România, furnizor autorizat de for-
mare profesională, fiecăruia dintre dumneavoastră 
care sunteți interesați de dezvoltarea propriilor cu-
noștiințe și abilități profesionale sau personale nece-
sare îndeplinirii într-un mod mai eficace a atribuțiilor 
unui post, prezent sau viitor.  

Vă informăm pe această cale de lansarea ofer-
tei pentru cursurile de perfecţionare în următoarele 
ocupații:

• Asistent personal al persoanei cu handicap 
grav (cod COR 513304)

• Animator socio-educativ (cod COR 511307)
• Pedagog de recuperare (cod COR 333003)
• Lucrător prin arte combinate (cod COR 

513905)
• Evaluator de competențe profesionale (cod 

COR 241219)
Cursurile sunt autorizate de Consiliul Naţional 

pentru Formarea Profesională a Adulţilor (CNFPA) şi 
avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării  
şi de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei.

Asistent personal al persoanei cu 
handicap grav (cod COR 513304)

Descrierea ocupației:  Asistentul personal al 
persoanei cu handicap, este persoana care supra-
veghează, acordă asistenţă şi îngrijire copilului sau 
adultului cu handicap grav şi asigură, în acelaşi timp, 
condiţii pentru implicarea persoanei cu handicap în 
activitate, în situaţii de viaţă reale, pentru participare 
la viaţa comunităţii şi exercitarea tuturor drepturilor 
cetăţeneşti.

Competențe dobândite: Cursul respectă programa 
analitică pentru cursul de perfecţionare/standard 
ocupaţional pentru asistent personal al persoanei cu 
handicap. În conformitate cu standardul ocupațional 
vor fi următoarele categorii de competențe:

I. Fundamentale
1. Planificarea în timp a activităţilor
2. Perfecţionarea continuă
3. Lucrul în echipa multidisciplinară

II. Generale pe domeniul de activitate
4.  Acordarea îngrijirilor primare
5.  Asigurarea alimentaţiei şi hrănirii 
 beneficiarului
6.  Adaptarea mediului la nevoile 
 beneficiarului
7.  Supravegherea stării de sănătate a 
 beneficiarului

III. Specifice ocupației
  8.  Comunicarea dintre asistentul personal și 

persoana cu handicap
  9.  Asistarea activităţii şi participării persoa-

nei cu handicap în familie şi comunitate
10.  Asistarea integrării şcolare şi a educaţiei 

permanente
11.  Asistarea integrării profesionale a 
 persoanei cu handicap
12.  Supravegherea respectării drepturilor 
 persoanei cu handicap

Public țintă: Cursul se adresează asistenților per-
sonali angajați prin contract individual de muncă pen-
tru a se ocupa de persoana cu handicap care nu se 
descurcă singură. Asistenții personali pot fi chiar una 
din rudele persoanei cu handicap.

Exercitarea ocupaţiei de asistent personal al per-
soanei cu handicap grav poate fi realizată cu suc-
ces de către persoane care manifestă înclinaţie spre 
activităţi ce presupun interacţiuni sociale, orientare 
spre acţiune, toleranţă facilă a situaţiilor conflictuale; 
are un nivel crescut de conştiinciozitate; corectitu-
dine, seriozitate, exigenţă, meticulozitate, riguro-
zitate în realizarea sarcinilor.

Condiții minime de înscriere: Pentru înscrierea la 
program este necesară absolvirea cel puțin a  cursu-
rilor învățământului general obligatoriu.

Durata cursului: Durata de pregătire este de 180 
ore, din care 60 ore pregătire teoretică și 120 ore 
pregătire practică.

Animator socio-educativ (Cod COR: 511307)

Descrierea ocupației: Animatorul socio-educativ 
are vocaţie educativă în domeniul social, cultural sau 
socio-cultural, sportiv, bazându-se pe tehnici educa-
tive.  Munca de animator socio-educativ reprezintă o 
modalitate, un instrument de relaţionare cu publicul, 
folosindu-se de activităţi de tip social, cultural, fizic şi 
sportiv. Pentru aceasta el trebuie să cunoască şi să 
aplice diverse practici şi tehnici de animaţie în grup, 
fără să neglijeze însă relaţia individuală.

În România, animatorul socio-educativ este in-
tegrat într-o echipă de animatori care realizează 
proiecte generale de animaţie socială, sportivă, edu-
cativă destinate unui public specific: copii şi tineri 
instituţionalizaţi, copii şi tineri din cadrul centrelor de 
urgenţă, copii ai străzii, copii şi tineri cu dizabilităţi, 
copii şi tineri aflaţi în dificultate etc.

Principiile de lucru ale animatorului sunt cele ale 
toleranţei, autonomiei individuale, responsabilităţii 
sociale, respectării drepturilor copilului.

Competențe dobândite: În conformitate cu stan-
dardul ocupaţional, pentru animatorul socio-educativ 
vor fi următoarele categorii de competențe:

I.  Competenţe fundamentale
1. Comunicarea interactivă
2. Efectuarea muncii în echipă
3. Dezvoltarea profesională proprie

Lansare cursuri de perfecționare
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II. Competenţe generale pe domeniul de activitate

4.  Elaborarea proiectelor de animaţie
5.  Asigurarea securităţii participanţilor la 
 activitate
6.  Promovarea activităţii şi imaginii organizaţiei

III. Competenţe specifice ocupaţiei
7.  Coordonarea echipei pluridisciplinare 
 de animaţie
8.  Implementarea activităţilor de animaţie
9.  Implementarea proiectelor complexe de  

animaţie
10. Dezvoltarea comportamentului pro-social

Public țintă:
• specialiștii (psihologi, psihopedagogi, asistenți 

sociali, pedagogi etc.) din centrele de recupe-
rare pentru persoane cu handicap, complexe 
de servicii comunitare, centre de zi pentru copii 
şi adulţi;

• cadrele didactice din învățământul special și 
de masă, care lucrează cu copii cu cerințe edu-
cative speciale (diferite deficiențe, tulburări de 
învățare, tulburări de comportament, ADHD, 
tulburări din spectrul autist etc.);

• personalul din spitale și clinici (asistenți medi-
cali, infirmiere, ergoterapeuți etc.)

• părinți și pacienți, membri ai asociațiilor de 
pacienți;

• membrii organizațiilor neguvernamentale care 
lucrează în domeniu;

• elevi și studenți care doresc să dobândească 
competențe în domeniul animației socio-edu-
cative;

• orice persoană doritoare să obțină compe-
tențele unui animator socio-educativ.

Condiții minime de înscriere: Pentru înscrierea la 
program este necesară absolvirea cel puțin a cursu-
rilor învăţământului general minim obligatoriu.

Durata cursului: Durata de pregătire este de 108 
ore, din care 36 ore pregătire teoretică și 72 ore pre-
gătire practică.

Pedagog de recuperare (Cod COR: 333003)

Descrierea ocupației: Pedagogul de recuperare 
este o ocupaţie ce aparţine domeniului asistenţei so-
ciale şi pedagogice a persoanelor cu nevoi speciale 
sau a altor categorii de persoane aflate în dificultate: 
copii, persoane în vârstă etc. 

Pedagogul de recuperare este persoana care 
îngrijeşte şi ocroteşte persoanele cu cerinţe speciale, 
proiectează, organizează, efectuează, monitorizează 
şi evaluează activităţile de stimulare şi recuperare, 
stimulează şi formează deprinderi de autonomie 
personală şi socială, promovează şi respectă drep-
turile şi interesele beneficiarului şi acţionează pentru 
incluziunea acestuia în comunitate.

Pedagogul de recuperare are capacitatea abordării 
din perspectiva holistică a copilului, adolescentului şi 
adultului aflat în dificultate, punând un accent deo-
sebit pe formarea practică prin contactul direct, prin 
parteneriat şi sprijin al celor aflaţi în dificultate.

Competențe dobândite: În conformitate cu stan-
dardul ocupaţional, pentru pedagog de recuperare 
vor fi următoarele categorii de competențe:

I. Competenţe fundamentale
1. Comunicarea interpersonală
2. Munca în echipa multidisciplinară
3. Dezvoltarea personală şi formarea profesională 

continuă
II. Competenţe generale pe domeniul de activi-

tate
4. Stabilirea planului de activităţi specifice 

stimulării şi recuperării persoanei asistate
5. Organizarae de activităţi
6. Participarea la îngrijirea beneficiarului
7. Urmărirea respectării drepturilor şi inte-

reselor beneficiarului
III. Competenţe specifice ocupaţiei

8. Participarea la evaluarea beneficiarului
9. Participarea la aplicarea planului de inter-

venţie personalizat
10. Dezvoltarea deprinderilor de autonomie per-

sonală şi socială la persoana asistată
11. Supravegherea integrării / reintegrării bene-

ficiarului în familie şi comunitate
12. Dezvoltarea la beneficiar a atitudinii pozi-

tive faţă de sine şi faţă de lume
Public țintă:
• specialiștii (psihologi, psihopedagogi, asistenți 

sociali, pedagogi etc.) din centrele de recupe-
rare pentru persoane cu handicap, complexe 
de servicii comunitare, centre de zi pentru copii 
şi adulţi;

• cadrele didactice din învățământul special și 
de masă, care lucrează cu copii cu cerințe edu-
cative speciale (diferite deficiențe, tulburări de 
învățare, tulburări de comportament, ADHD, 
tulburări din spectrul autist etc.);

• personalul din spitale și clinici (asistenți medi-
cali, infirmiere, ergoterapeuți etc. )

• părinți și pacienți, membri ai asociațiilor de 
pacienți;

• membrii organizațiilor neguvernamentale care 
lucrează în domeniu;

• orice persoană doritoare să obțină compe-
tențele unui pedagog de recuperare.

Condiții minime de înscriere:
Studii medii (liceale sau postliceale).
Durata cursului: Durata de pregătire este de 108 

ore, din care 36 ore pregătire teoretică și 72 ore pre-
gătire practică.

Lucrător prin arte combinate 
(cod COR 513905)

Descrierea ocupației: Lucrătorul prin arte combi-
nate este o profesie din domeniul asistenței sociale 
ce urmărește stimularea potenţialului maxim de dez-
voltare a fiecărei persoane. Conceptul de arte com-
binate reprezintă un set de tehnici de stimulare şi 
dezvoltare personală cu impact asupra psihicului, 
emoţionalului şi fizicului beneficiarilor. Tehnicile folo-
sesc ca instrument de intervenție diverse forme îmbi-
nate ale artei - teatru, mişcare, arte vizuale, muzică, 
joc. Accentul este pus pe exprimarea emoțiilor prin 
artă, pe stimulare și dezvoltare personală.
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Competențe dobândite: În conformitate cu stan-

dardul ocupaţional, pentru lucrător prin arte combinate 
se vor forma următoarele categorii de competențe:

I. Competenţe fundamentale
1. Comunicarea interpersonală
2. Efectuarea lucrului în echipă
3. Dezvoltarea profesională proprie

II. Competenţe generale pe domeniul de activi-
tate

4.  Planificarea activităților specifice
5. Urmărirea respectării drepturilor și interese-

lor beneficiarului
III. Competenţe specifice ocupaţiei

  6. Monitorizarea evoluției beneficiarului
  7. Pregătirea sesiunilor de lucru
  8. Stimularea/dezvoltarea prin mișcare
  9. Stimularea/dezvoltarea prin artă vizuală
10. Stimularea/dezvoltarea prin muzică
11. Stimularea/dezvoltarea prin teatru și joc

Public țintă:
• specialiștii (psihologi, psihopedagogi, asistenți 

sociali etc.) din centrele de recuperare pentru 
persoane cu handicap, complexe de servicii 
comunitare, centre de zi pentru copii şi adulţi;

• cadrele didactice din învățământul special și 
de masă, care lucrează cu copii cu cerințe edu-
cative speciale (diferite deficiențe, tulburări de 
învățare, tulburări de comportament, ADHD, 
tulburări din spectrul autist etc.);

• personalul din spitale și clinici (asistenți medi-
cali, infirmiere, ergoterapeuți etc.)

• părinți și pacienți, membri ai asociațiilor de 
pacienți;

• studenți care doresc să dobândească compe-
tențe în domeniul lucrului prin arte combinate;

• orice persoană doritoare să obțină competențe 
și să învețe să de exprime prin artă.

Condiții minime de înscriere: Pentru înscrierea la 
program este necesară absolvirea cel puțin a cursu-
rilor învăţământului general minim obligatoriu.

Durata cursului: Durata de pregătire este de 108 
ore, din care 36 ore pregătire teoretică și 72 ore 
pregătire practică.

Evaluator de competențe profesionale 
(cod COR 241219)

Descrierea ocupației: Evaluatorul de competenţe 
profesionale este o ocupaţie ce aparţine domeniului 
Educaţie şi formare profesională, cercetare-proiec-
tare, sport.

Practicanţii unei astfel de ocupaţii planifică, reali-
zează şi evaluează procesele de îndrumare şi orientare 
în carieră. Ei îşi desfăşoară majoritatea activităţilor în 
cadrul centrelor de pregătire profesională sau a cen-
trelor de evaluare publice sau private. Evaluatorul 
de competenţe profesionale trebuie să fie certificat 
de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a 
Adulţilor pe baza standardului ocupaţional „evaluator 
de competenţe profesionale”.

Competențe dobândite: Cursul respectă progra-
ma analitică şi e în conformitate cu standardul ocu-

paţional pentru evaluator de competenţe profesio-
nale. Unităţile de competenţă  dobândite la sfârşitul 
cursului sunt:

1. planificarea şi organizarea evaluării;
2. înregistrarea şi raportarea rezultatelor eva-

luării;
3. efectuarea evaluării;
4. elaborarea intrumentelor de evaluare;
5. analizarea informaţiilor şi luarea deciziei pri-

vind competenţa;
6. verificarea internă a proceselor de evaluare;
7. verificarea externă a proceselor de evaluare.
Public țintă: Cursul se adresează persoanelor  cu 

studii superioare în orice domeniu, care doresc să se 
perfecţioneze în ocupaţia de „evaluator de compe-
tenţe profesionale” sau celor care au experienţă 
practică legată de procesul evaluării şi doresc cer-
tificarea competenţelor dobândite. În acelaşi timp 
vizează şi:

• specialişti implicaţi în evaluarea competenţelor 
profesionale ale personalului;

• specialişti care determină nivelul de pregătire 
al unei persoane după parcurgerea unui curs 
sau program de formare profesională;

• specialişti care doresc să participe la proce-
sul de evaluare a competenţelor profesionale 
obţinute pe cale formală/informală;

• reprezentanţi ai furnizorilor autorizaţi de for-
mare profesională a adulţilor şi ai Centrelor de 
Evaluare a competenţelor profesionale;

• specialişti implicaţi în proiectarea de standarde 
ocupaţionale/membri ai Comitetelor Sectoriale 
ale CNFPA;

• specialişti implicaţi în alinierea calificărilor din 
România la Cadrul European al Calificărilor. 

Condiții minime de înscriere: Studii superioare, in-
diferent de domeniul de specializare

Durata cursului: Durata de pregătire este de 108 
ore, din care 36 ore pregătire teoretică și 72 ore pre-
gătire practică.

Informații utile

Certificare
La finalizarea cursului, în urma unui examen scris 
şi a susţinerii proiectului de absolvire, se obţine un 
certificat de absolvire cu antetul MEC şi MMSSF şi cu 
timbru sec aplicat de CNFPA, având regimul actelor 
de studii.

Taxa de participare
300 RON (plata se poate face şi în două rate, ultima 
rată achitându-se înaintea susţinerii examenului de 
absolvire).

Pentru înscrieri și informații vă rugăm să ne contactați 
la Centrul de Informare pentru Boli Genetice Rare 
(Zalău, str. A. Iancu, nr. 29), tel: 0260-611214, e-mail: 
office@apwromania.ro

Vă mulţumim şi aşteptăm să vă înscrieţi,
Echipa APWR
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Activităţile de vară de la 
Centru Frambu includ patru 
sesiuni separate, participanţii 
fiind grupați în funcţie de 
vârstă și diagnostic. În timpul 
sesiunilor II şi IV, peste 80 de 
tineri din toată Norvegia au 
venit să participe la activități. 
Perioada de desfășurare a 
taberei este între una și două 
săptămâni.

Aceste tabere sunt 
așteptate cu nerăbdare atât 
de participanți cât și de per
sonalul de lucru pentru că li 
se oferă şansa de a face noi 
cunoștințe și să le consoli
deze pe cele vechi, independ
ent de familiile lor. Tinerii din 
cadrul acestor tabere de vară 
au posibilitatea de a întâlni 
alte persoane în aceeaşi 
situaţie ca și ei, de a împărtăşi experienţe. Alte 
scopuri al acestor tabere de vară sunt de a în
curaja participanţii să fie activi fizic, pentru a le 
permite să aibă experienţe noi şi să înveţe să co
laboreze pentru  ași dezvolta încrederea în sine. 
Prin activități interactive comune, participanţii au 
avut oportunitatea de a înfrunta provocările date 
de limitările lor.

Personalul este alcătuit dintro echipă multi
disciplinară, de la studenți, profesori care sunt în 
vacanța lor de vară, până la ergoterapeuţi. Mulţi 
membri ai personalului revin în următorii ani fiind 
una dintre cele mai căutate locuri de muncă de 
vară din Norvegia. Membrii personalului sunt res
ponsabili cu facilitarea interacţiunii sociale între 
pacienți, menţinând în acelaşi timp rutina normală 
a participanţilor. Îngrijirea medicală şi tratamentul 
medicamentos este realizat cu ajutorul studenţilor 

de la medicină, aceștia fiind disponibili 24 de ore 
pe zi.

Numărul de locuri limitat și numărul mare de 
cereri au făcut ca unii pacienți să revină în tabără 
doar o dată la doi ani.

Activităţile din cursul acestui an au fost:  
• Creații videomuzicale; 
• Realizarea de scenete și spectacole;
• Activități de înot şi canotaj; 
• Materiale de creație din ziare;
• Jocuri socioeducative; 
• Jocuri interactive: pingpong, bowling, jocuri 

de cărţi;
• Vizitarea parcului de distracții și centrul 

orașului Oslo;
• Artă și teatru;
• Zi dedicată înfrumusețării și relaxării; 
• Jocuri video și vizionare de filme în caz de 

vreme nefavorabilă; 
• Vizită surpriză şi prezentarea unui concert 

de către un grup muzical; 
• Escaladări pe un perete artificial.

Orele de servire a mesei și timpul liber oferă 
participanţilor posibilitatea de a interacţiona între 
ei, de a se relaxa în aer liber, de a se bucura de 
zona frumoasă unde este situat Centrul Frambu. 
Pentru a descrie sentimentul în urma experienței 
trăite la Centrul Frambu, în câteva cuvinte este 
dificil, dar cu siguranţă nu ar lipsi cuvintele: re
laxare, distracție, prieteni.

                                                   

Rob Pleticha, voluntar Peace Corps 

Vara la Centrul  Frambu



Actualizare Proiect

Luna august a însemnat pentru proiectul Partene
riat NorvegianoRomân (NoRo) pentru progres în 
bolile rare continuarea lucrărilor de construcţie, 
cu provocările şi problemele impuse de vremea 
nefavorabilă uneori şi terenul cu probleme. Au 
fost luate măsuri pentru a împiedica alunecările 
de teren şi sa muncit susţinut, chiar şi în week
end. 

Au fost autorizate următoarele cursuri: 1. Lucră
tor prin arte combinate, COD COR 513905, 2. 
Animator socioeducativ, COD COR 511307, 3. 
Evaluator de competenţe profesionale, COD COR 
241219, 4. Pedagog de recuperare, COD COR 
333003 şi se continuă realizarea materialelor de 
curs pentru varianta de cursuri online. 

Şi pentru că lucrurile bune merită a fi continuate, 
luna august a prilejuit o nouă aventură la călărie, 
pe data de 12 august. Dacă pentru unii dintre 
copii era a treia experienţă de acest fel, câţiva 
dintre ei erau la prima.  

Săptămâna 2329 august 2010 a fost una de 
neuitat pentru toţi cei care au participat la tabăra 
organizată la Bobald, jud. Satu Mare. Evenimentul 
aflat la cea de a doua ediţie, a avut ca scop oferi
rea unui mediu cu prosperitate spre socializare şi 
relaxare şi a reunit 25 de tineri cu dizabilităţi din 
ţară şi de peste hotare, 5 însoţitori şi 21 de vol
untari. Alături de ei au participat ocazional oa
meni de suflet din Carei şi Satu Mare, care şiau 
oferit sprijinul pentru crearea condiţiilor optime 
de desfăşurare a taberei. 

Au continuat activităţile de terapie comporta
mentală pentru copiii cu boli din spectrul autistic, 
numărul solicitărilor a crescut, problema este că 
spaţiul actual şi numărul de ore din săptămână, 
nu permit extinderea acestei intervenţii pe mo
ment. Vom fi fericiţi când Centrul va fi gata şi vom 
avea posibiliatea să ajutăm mai mulţi pacienţi.

Coordonator proiect, Dorica Dan 
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Construction works of the Pilot Reference Center 
as part of the Project Norwegian Romanian Part
nership for progress in rare disease continued in 
August, with challenges and problems imposed 
by bad weather and terrain problems. Meas
ures were taken to prevent landslides and they 
worked 7 days a week.

The following courses were approved: Occupa
tional and Art Therapist (Code for Occupation in 
Romania: 513905), SocioEducational Animator 
(Code for Occupation in Romania: 511307) Pro

fessional Competence Assessor (Code for Occu
pation in Romania: 241219), Recovery Therapist 
(Code for Occupation in Romania: 333003) and 
we continued to propose the training curricula 
and the materials for the online version.

And because good things deserve to be contin
ued, 12 August brought a new adventure at rid
ing horses some of children were riding for the 
third time, some of them were at the first.

Week 23 to 29 August 2010 was memorable for 
all who attended the camp held in Bobald, Satu 
Mare County. 

The aim of the event, now in its second edition, 
was providing relaxing environment and social 
interaction. It gathered 25 young people with 
disabilities from the country and abroad and five 
care takers and 21 volunteers. There were also 
people from Carei and Satu Mare who offered ad
ditional support to create optimal conditions for 
conducting the camp.

The behavioral therapy activities for children 
from autistic spectrum disorders continued, the 
number of requests increased, and the current 
problem is that space and number of hours, do 
not allow extension of the intervention at this 
moment. We will be happy when the center will 
be ready because we will have the possibility to 
help more patients.

Project coordinator, Dorica Dan
Traducere Băican Cosmina, APWR
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