
CUVÂNT ÎNAINTE

De-a lungul anilor, EASPD a construit o rețea 
care reprezintă în prezent peste 15.000 servicii 
de suport pentru persoane cu dizabilități și 
familiile acestora din întreaga Europă. Serviciile 
reprezentate acoperă întregul ciclu de viață 
al individului și includ intervenția timpurie, 
educația, integrarea în muncă, locuințele, 
divertismentul, cultura, îngrijirea de zi și 
serviciile de suport individual.

Persoanele cu dizabilități au dreptul la o viață 
independentă într-o societate inclusivă și 
de a se bucura de egalitate deplină de șanse 
cu cetățenii fără dizabilități. Ghidul principal 
pentru acest obiectiv este cadrul cuprinzător 
al drepturilor stabilite în Convenția Națiunilor 
Unite privind Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilități (UNCRPD). Obiectivele Sustenabile 
de Dezvoltare ale Națiunilor Unite, în plus, oferă 
un context pentru dezvoltarea societăților 
inclusive și sustenabile. 

Serviciile de suport bazate pe drepturile 
omului pot contribui în mod semnificativ la 
exercitarea drepturilor omului prin promovarea 
accesului, participării și incluziunii în societate. 
Atunci când sunt necesare servicii de suport 
specializat, acestea trebuie să constituie un 
pas important în promovarea independenței 
și participării la societate. În proiectarea 
lor, trebuie construite în jurul necesităților 
individului și trebuie dezvoltate, gestionate și 
monitorizate într-un mod coproductiv. Adică 
printr-o interacțiune reciprocă între persoanele 
cu dizabilități, familiile, prietenii și experții 
acestora, pe o bază de egalitate. Atunci când 
serviciile sunt coproduse în acest mod, este 
mai probabil să constituie agenți efectivi ai 

schimbării și promovării și pot fi un mijloc vital 
față de includerea socială a tuturor. 

Instituțiile europene și pan-europene, 
guvernele de stat și alți semnatari ai UNCRPD 
trebuie să-și recunoască responsabilitatea – 
chiar și în vremuri de austeritate și reduceri 
bugetare – pentru a garanta că drepturile 
prevăzute în UNCRPD devin o realitate pentru 
persoanele cu dizabilități. Făcând acest lucru, 
aceștia trebuie să-și asume un angajament 
activ față de organizațiile societății civile și alți 
actori, inclusiv serviciile de suport, cum ar fi 
cele reprezentate de către EASPD.

Indiferent dacă serviciile de suport sunt 
prestate prin căile tradiționale sau de către 
prestatori de suport specializat, autoritățile 
rămân responsabile pentru asigurarea unor 
fonduri suficiente care să garanteze faptul 
că suportul furnizat este într-o cantitate și 
de o calitate accesibilă și eficientă pentru 
promovarea egalității de șanse pentru toate 
persoanele cu dizabilități.

Membrii EASPD se confruntă cu o varietate de 
provocări, rezultate din diversitatea contextelor 
în care operează. Conectarea, împărtășirea 
și schimbarea cu toate părțile implicate din 
Europa și dincolo de aceasta este de cea mai 
mare importanță. Făcând acest lucru, EASPD și 
membrii săi vor continua să accentueze rolul și 
relevanța serviciilor de suport pentru persoane 
cu dizabilități și să creeze parteneriate 
puternice cu actorii tradiționali, finanțatorii, 
părțile implicate cheie și prestatorii de servicii 
de suport la nivel local, regional și național. 

EASPD IS THE EUROPEAN ASSOCIATION OF SERVICE PROVIDERS FOR PERSONS WITH DISABILITIES. 

WE ARE A EUROPEAN NOT-FOR-PROFIT ORGANISATION AND REPRESENT OVER 15,000 SOCIAL 
SUPPORT SERVICE PROVIDER ORGANISATIONS ACROSS EUROPE AND DISABILITY. THE MAIN 
OBJECTIVE OF EASPD IS TO PROMOTE EQUAL OPPORTUNITIES FOR PEOPLE WITH DISABILITIES 
THROUGH EFFECTIVE AND HIGH-QUALITY SERVICE SYSTEMS.

PRESTAREA SERVICIILOR DE 
SUPORT DE MÂINEAngajament!
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VIZIUNE

Viziunea EASPD pentru viitor se referă la orice tip de suport care 
va fi individualizat și disponibil, accesibil și care va răspunde la 
nevoile și dorințele persoanelor cu dizabilități. 

Serviciile de suport bazate pe drepturile omului joacă un rol 
important în acordarea accesului, participării și incluziunii în 
societate. 

Dorim ca societatea să înțeleagă pe deplin că aceste servicii de 
suport ajută la respectarea drepturilor omului. 

PRESTAREA SERVICIILOR DE SUPORT DE MÂINE Agajament!

MISIUNE

Asociația Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru 
Persoanele cu Dizabilități – EASPD – este un ONG  european 
care îi reprezintă pe prestatorii de servicii din domeniul 
dizabilității, acoperind spectrul de servicii pe toată durata 
ciclului de viață. 

Misiunea EASPD este să asigure implementarea 
Convenției Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor 
cu Dizabilități, susținându-și membrii în proiectarea, 
dezvoltarea și constituirea modelelor individualizate de 
suport, ca răspuns la nevoile și dorințele specifice. EASPD 
promovează împărtășirea și dezvoltarea informațiilor, 
inovațiilor și încearcă să influențele mecanismele de luare 
a deciziilor la nivel european și internațional. 



OBIECTIVE STRATEGICE

REPREZENTARE
Să fim reprezentantul cheie al prestatorilor de servicii de suport 
din Europa.

EASPD dorește să consolideze serviciile de suport care acoperă întregul ciclu de viață 
al individului, asigurând o recunoaștere completă a rolului sectorului prestatorilor 
de servicii de suport din Europa și conectarea politicilor europene și internaționale 
cu prioritățile naționale și locale pentru promovarea incluziunii sociale.     

CUM VOM REALIZA ACEST LUCRU?

Vom face următoarele: 

�� Vom acționa pentru promovarea unei Europe mai sociale prin consolidarea 
implementării instrumentelor drepturilor omului și dezvoltarea cadrelor legale 
având un impact pozitiv asupra serviciilor de suport

�� Vom sprijini în mod activ membrii în legătură cu adoptarea și revizuirea cadrelor 
legale care sunt determinante pentru serviciile de suport și activitatea acestora 

�� Vom asigura sustenabilitatea serviciilor de suport lucrând la sistemele de 
finanțare și investiții care asistă serviciile de suport și facilitează inovațiile 

�� Vom căuta și vom consolida implicarea părților interesate pentru a stabili o 
cooperare solidă în aceste sectoare 

�� Vom pune accentul pe problemele forței de muncă/personalului care vor 
îmbunătăți atractivitatea sectoarelor și calitatea serviciilor pe care le oferă 

 I.
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INOVAȚIE & KNOW-HOW
Să jucăm un rol de leadership și stimulare în dezvoltarea 
modelelor de suport inovatoare pentru persoane cu 
dizabilități din întreaga Europă.

De asemenea, EASPD își va desfășura activitatea pe inovație socială, identificare și 
contribuție la proiectare, dezvoltare și împărtășire a modelelor de suport inovator pentru 
a îndeplini cerințele UNCRPD în domeniul suportului. 

CUM VOM REALIZA ACEST LUCRU?

Vom face următoarele: 

�� Vom integra și stimula planificarea orientată pe persoană, coproducerea, 
implicarea utilizatorilor și adoptarea tehnologiei ca elemente cheie ale prestării 
de servicii de suport inovatoare

�� Identificarea, împărtășirea și determinarea creșterii modelelor de suport la 
nivelul comunității, inclusiv activități de construcție a capacității pentru a 
implementa inovația 

�� Vom colabora și contribui la cercetarea academică și non-academică, colectând 
date hard și soft și vom oferi informații bazate pe dovezi pentru a susține 
dezvoltarea politicilor

�� Vom crește schimburile, inclusiv colaborarea cu și printre membri, autoritățile 
locale și regionale și actorilor tradiționali, pentru a stabili parteneriate solide cu 
impact la nivel local 

�� Vom fi un centru de referință pentru împărtășirea cunoștințelor și dezvoltării 
proiectelor pentru prestarea serviciilor de suport în domeniul dizabilității

 II.



ABORDAREA CONDUSĂ DE MEMBRI 
EASPD își va consolida procesele de guvernanță și relevanța 
acestora în domeniul sectorului social, fiind o organizație 
sustenabilă condusă de membrii săi

EASPD are ca scop să obțină o participare mai mare prin introducerea unor noi abordări 
de guvernanță. În plus, vor fi inițiate măsuri solide de impact ale activităților EASPD și 
progres în implementarea Strategiei.

CUM VOM REALIZA ACEST LUCRU?

Vom face următoarele: 

�� Vom dezvolta o strategie de extindere a numărului de membri atât la nivel 
geografic cât și sectorial - arii care în prezent sunt mai puțin reprezentate 
în procedurile de apartenență și management al riscului pentru a asigura 
stabilitatea financiară pe termen lung 

�� Vom analiza și actualiza procesele de guvernanță pentru a garanta 
conformitatea acestora cu cerințele legale și de reglementare pentru a asigura 
o asumare mai mare a responsibilității a Consiliului de Administrație și Adunării 
Generale, precum și cresțerea nivelul de participare și sustenabilitate

�� Vom consolida rolul Comitetelor Permanente și Grupurilor de Interes printr-o 
implicare mai puternică în procesele EASPD 

�� Vom împărtăși informații și cunoștințe cu audiențe generale privind valoarea 
serviciilor de suport pentru persoane cu dizabilități și pentru societate în 
general 

�� Vom consolida învățarea prin colaborare a membrilor și împărtășirea 
informațiilor prin instrumentele și platformele EASPD 

PRESTAREA SERVICIILOR DE SUPORT DE MÂINE Angajament!
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“Această strategie ne inspiră pe toți să creăm societăți mai inclusive, oferind 
servicii de suport individualizate, de înaltă calitate și care răspund nevoilor. Pentru 
a face acest lucru, vom continua să dăm un glas acestui sector, să împărtășim și 
să învățăm dincolo de frontiere, toate acestea fiind realizate printr-o guvernanță 
solidă. Împreună cu actorii principali și cu partenerii noștri, ne vom angaja să ne 
implementăm viziunea. Să facem acest angajament!”

PRESTAREA SERVICIILOR DE SUPORT DE MÂINE Angajament!

With the financial support of the European Union Programme for Employment and Social Innovation “EaSI” (2014-2020)

  Easpd Brussels  @EASPD_Brussels  EASPD

  EASPD - European Association of Service providers for Persons with Disabilities
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CONCLUZIE

Pentru a informa implementarea acestei Strategii: 

��Un evaluator extern va evalua și raporta în legătură cu performanța organizației 
în livrarea planului de lucru pe 2017 

�� Vor fi dezvoltate planuri de lucru anuale pentru fiecare an al acestei strategii, 
incluzând instrumente și indicatori clari pentru a asigura monitorizarea efectivă și 
analiza progresului pe bază anuală 

��Un evaluator extern va evalua și raporta în legătură cu implementarea acestei 
strategii și planurile de lucru

Următoarea strategie EASPD va fi discutată în anul 2020, urmând a fi finalizată în 
anul 2021. 

European Association of Service providers for Persons with Disabilities
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