Respectarea drepturilor copiilor cu Tulburări din Spectrul Autist trebuie să devină o
prioritate pentru guvernul român

Bucureşti, 26 Februarie 2009. Centrul de Resurse Juridice (CRJ), Fundaţia pentru Dezvoltarea
Societăţii Civile (FDSC) şi Fundaţia Romanian Angel Appeal (RAA), solicităm tuturor autorităţilor şi
instituţiilor cu putere decizională din domeniile sănătăţii, educaţiei, protecţiei sociale şi protecţiei
copilului adoptarea de urgenţă a măsurilor legislative care să asigure copiilor cu tulburări din spectrul
autist (TSA) respectarea dreptului la sănătate, educaţie şi protecţie socială prevăzute de Constituţia
României şi de tratatele internaţionale la care România este parte.
În condiţiile în care, potrivit statisticilor internaţionale, 1 copil din 166 dezvoltă o tulburare din
spectrul autist, cifra reală a copiilor cu autism nu este cunoscută în ţara noastră însă avem peste
58.000 de copii cu dizabilităţi. Întrucât serviciile de screening, diagnostic şi intervenţie timpurie
lipsesc iar costurile pentru terapiile de recuperare ale copiilor cu TSA nu sunt decontate de către
autorităţile publice din România, facem apel la autorităţile şi instituţiile publice care au luat parte la
întâlnirea organizată ieri, 25 februarie 2009, să-şi asume elaborarea şi adoptarea unui cadru
normativ care să conducă la recunoaşterea dreptului la sănătate, educaţie şi protecţie socială pentru
copii cu TSA.
Părinţii copiilor cu TSA prezenţi la întâlnire au prezentat reprezentanţilor autorităţilor publice
principalele probleme cu care se confruntă aproape zilnic: diagnostice inexacte, incorecte sau
stabilite foarte târziu, servicii de îngrijire a sănătăţii neadaptate la nevoile copiilor cu TSA, lipsa
specialiştilor în recuperarea copiilor cu TSA, lipsa resurselor materiale şi financiare pentru plata
terapiilor de recuperare (TR), dat fiind faptul ca acestea nu sunt recunoscute şi în consecinţă nu pot
fi decontate în acest moment în România. Diagnosticarea corectă şi intervenţia timpurie constituie nu
doar recunoaşterea unor drepturi fundamentale dar şi asigurarea că numărul persoanelor adulte
asistate în centrele rezidenţiale pentru persoanele cu dizabilităţi va fi cu 50% mai mic, dată fiind
recuperarea rapidă a copiilor intregaţi în programe individualizate de recuperare.
CRJ, FDSC şi Fundaţia RAA solicităm tuturor autorităţilor şi instituţiilor cu putere decizională
din domeniile sănătăţii, educaţiei, protectiei copilului şi protecţiei sociale să se implice în
asigurarea şi soluţionarea următoarelor cerinţe:
•
•
•
•
•

Accesul la servicii de screening, diagnosticare şi evaluare a copiilor cu TSA prin reţeaua
medicală de asistenţă primară, în acord cu standardele internaţionale din domeniul medical
Accesul la tratament multidisciplinar, continuu, adaptat şi instituit cât mai precoce
Recunoaşterea oficială de către Colegiul Psihologilor din România a terapiilor care şi-au
demonstrat eficienţa în recuperarea copiilor cu TSA.
Formarea specialiştilor/terapeuţilor din domeniul recuperării copiilor cu TSA.
Decontarea din bugetul central/local a cheltuielilor realizate cu terapiile pentru recuperarea
copiilor cu TSA.
1
Iniţiatori

Partener oficial

Parteneri advocacy

Centru de Resurse Juridice, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile şi Fundaţia Romanian
Angel Appeal îşi oferă sprijinul pentru a contribui la elaborarea normelor care să asigure
recunoaşterea în practică a drepturilor copiilor cu TSA prin iniţierea unui grup de lucru format din
reprezentanţi ai autorităţilor şi societăţii civile.
Detalii despre campania Împreună Învingem Autismul aflaţi accesând site-ul
www.invingemautismul.ro.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm contactaţi:
Georgiana Pascu, manager de program “Pledoarie pentru demnitate “, Centrul de Resurse Juridice,
mobil 0729 881 159, 021 212 05 05 20, e-mail: gpascu@crj.ro
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