Strategia ASCHFR 2016-2020
Lumea mea e lumea noastră!

Lumea mea e lumea noastra! De ce acest titlu?
Un proiect ASCHFR s-a numit Cunoaste lumea mea! Au
fost invitati să vorbească despre dizabilitate copii, tineri
cu dizabilitati, voluntari ...in anul 2010.
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În acelasi an, a fost ratificată Conventia privind drepturile
persoanelor cu dizabilităţi, cel mai important document
în domeniu. Prin ratificare, România si-a asumat
obligatia de a crea cadrul pentru ca toti copiii si tinerii
cu dizabilităti să aibă un nivel decent de viată si să fie
integrati social.

De aceea, lumea copiilor si tinerilor cu dizabilități nu
este numai a lor!
Ei trebuie să trăiască în lumea noastră cea de toate
zilele iar noi toti, parinti, profesionisti, factori de decizie,
toti suntem răspunzători pentru asta!

De ce simtim nevoia unei strategii?
Pentru că situatia copiilor și tinerilor cu dizabilități aflați
în îngrijirea familiei este puțin cunoscută, atenția fiind
îndreptată mai ales spre persoanele din instituții!
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Ca să stim noi, toti membrii, unde ne îndreptăm si să ne
exprimăm acordul si sustinerea!
Pentru a ne concentra toate eforturile în acelasi sens,
prin 3 direcții strategice.

Care sunt directiile strategice?
1.Identificarea nevoilor specifice ale copiilor și tinerilor cu
dizabilități fizice și/sau asociate și ale familiilor lor,
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2. Sprijin pentru integrare și incluziune socială a copiilor și
tinerilor cu dizabilități fizice și/sau asociate
3. Consolidarea statutului de “purtător de cuvânt” al
familiei care are în îngrijire copil sau tânăr cu dizabilități
fizice și/sau asociate

Ce propune în mod concret această Strategie?
Până în anul 2020, ASCHFR va merge la fiecare din
membrii săi, pentru a cunoaste direct barierele (lipsa de
servicii, de exemplu) care le îngreunează viața sau le
împiedică integrarea si va interveni la nivel local pentru
aceste nevoi identificate!
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Până în anul 2020, ASCHFR va sesiza fapte concrete,
colectate de la familiile membre, de incalcare a
drepturilor copiilor, tinerilor cu dizabilitati si familiilor
lor!

Până în anul 2020, ASCHFR isi propune sa devina
purtatorul de cuvant al familiei care are în ingrijire copil
sau tanar cu dizabilitati, bazandu-se pe realitatea
cunoscuta direct!
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a avut la bază dorinta membrilor ca organizatia să devină
mai vizibilă si mai „vocală” pentru reprezentarea
intereselor copiilor și tinerilor aflati în îngrijirea familiei.

