DEFINIȚII
Procesul de incluziune socială reprezintă
ansamblul
de
măsuri
şi
acțiuni
multidimensionale din domeniile protecției
sociale, ocupării forței de muncă, locuirii,
educației, sănătății, informării, comunicării,
mobilității, securității, justiției şi culturii,
destinate combaterii excluziunii sociale şi
asigurării participării active a persoanelor la
toate aspectele economice, sociale, culturale
şi politice ale societăţii. (conform art. 6, lit. cc)
din Legea nr. 292/2011 - Legea asistenței
sociale).

Grupul vulnerabil desemnează persoane sau
familii care sunt în risc de a-şi pierde
capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice
de trai din cauza unor situații de boală,
dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri
sau de alcool ori a altor situații care conduc la
vulnerabilitate economică şi socială. (conform
art. 6, lit. p) din Legea nr. 292/2011 - Legea
asistenţei sociale).

Persoana cu handicap este acea persoană
căreia, datorită unor afecțiuni fizice, mentale sau
senzoriale, îi lipsesc abilitățile de a desfășura în
mod normal activități cotidiene, necesitând
măsuri de protecție în sprijinul recuperării,
integrării şi incluziunii sociale; (conform art. 2,
alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind Protecția
şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap).

ASISTENȚĂ JURIDICĂ PENTRU
PERSOANE DIN GRUPURI VULNERABILE
Accesând GRATUIT website-ul

www.dezvoltare-competente.ro,
secțiunea ASISTENȚĂ JURIDICĂ veți afla
informații utile din domenii de interes pentru
dvs:

 Concediul de maternitate
 Mama - lăuză si salariată
 Mamele care revin din Concediul pentru
creștere si îngrijire copil in vârsta de până la
doi ani
 Familiile cu mai mulți copii
 Familia monoparentală
 Femeia in comunitatea de romi
 Integrarea persoanelor de etnie roma
 Tinerii peste 18 ani post instituționalizați din
sistemul de protecție a copilului
 Reglementari cu privire la drepturile
persoanelor cu dizabilități
 Integrarea socio-economică a persoanelor
cu dizabilități
 Divorțul la starea civila
 Divorțul la notar
 Indemnizația de șomaj
 Acte necesare la angajare
 Perioada de proba la angajare

CATEGORII DE GRUPURI
VULNERABILE
 Persoane de etnie romă;
 Persoane cu dizabilități;
 Tineri peste 18 ani care părăsesc
sistemul instituționalizat de protecție a
copilului;
 Familii cu mai mult de 2 copii, inclusiv
familiile monoparentale;
 Femei;
 Elevi/studenți;
 Persoanele dependente de droguri şi de
alcool şi foştii dependenţi de droguri,
precum şi familiile acestora;
 Persoanele fără adăpost;
 Victime ale violenţei în familie;
 Persoane afectate de boli care le
influenţează viaţa profesională şi socială
(ex.: HIV/SIDA, cancer etc.), precum şi
familiile acestora;
 Persoanele afectate de boli ocupaţionale;
 Imigranţi;
 Refugiaţi şi persoane care solicită azil;
 Victime ale traficului de persoane.
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