SECRETARIAT

DIZABNET
Rețeaua Furnizorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități
Reţeaua Dizabnet a fost înfiinţată în 2006 şi acţionează ca o platformă de comunicare şi reprezentare pentru
prestatorii de servicii sociale în domeniul dizabilităţii, în complementaritate cu organizaţiile care reprezintă interesele şi
drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi în acord cu documentele internaţionale din acest domeniu, în special Convenţia
ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi.
În prezent, reţeaua are 106 de membri, organizaţii / instituții cu caracter privat şi public, unități protejate, cabinete
individuale, precum și experți independenți sau din domeniul universitar.
Facilitatorii actuali ai acestei reţele, sunt: Asociaţia ”Hans Spalinger” Simeria, Asociaţia ”Trebuie” Feteşti, Fundaţia
”Orban” Odorheiu Secuiesc, Fundaţia ”Pentru Voi” Timişoara, Fundaţia ”Transilvană Alpha” Tg.-Mureş, cu sprijinul EASPD
- European Asociation for Service Providers for Persons with Disabilities.
Secretariatul Reţelei DIZABNET este asigurat din anul 2009 de către Fundaţia Transilvană Alpha.
Misiunea Dizabnet este de a facilita creşterea calităţii serviciilor pentru persoanele cu dizabilităţi furnizate de
organizaţiile/instituţiile membre şi de a valorifica superior competenţele şi resursele acestora.
Viziunea Dizabnet este aceea că serviciile pentru persoanele cu dizabilităţi din Romania sunt instrumente esenţiale de
promovare a incluziunii sociale iar modernizarea şi îmbunătăţirea lor vor contribui substanţial la creşterea calităţii vieţii
acestor persoane, precum şi la buna guvernanţă în cadrul comunităţii.
De aceea, Dizabnet este o reţea deschisa tuturor organizaţiilor şi instituţiilor dedicate satisfacerii nevoilor persoanelor cu
dizabilităţi din Romania.
Scopul Dizabnet este să realizeze şi să întreţină cadrul de colaborare pentru organizaţiile active prestatoare de servicii
pentru persoane cu dizabilităţi, în vederea creşterii continue a calităţii acestor servicii.
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Membri Dizabnet îşi bazează activitatea pe aceleaşi principii comune:
a) respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
b) prevenirea şi combaterea discriminării;
c) egalizarea şanselor;
d) solidaritatea socială;
e) subsidiaritatea;
f) abordarea integrată a serviciilor şi centrată pe nevoile persoanei cu dizabilităţi;
g) parteneriatul;
h) integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi.
Membri Dizabnet lucrează în reţea vizând aceleaşi valori comune: eficienţa şi eficacitate; recunoaşterea şi
acceptarea culturilor organizaţionale diferite; transparenţă şi încredere; disciplină şi conştiinţiozitate; implicare şi
susţinerea iniţiativelor celorlalţi membri.
Membrii Dizabnet sunt de acord să coopereze în următoarele domenii:
 Promovarea de servicii continue şi integrate pornind de la nevoile beneficiarilor;
 Promovarea bunelor practici;
 Activităţi de lobby şi advocacy în favoarea prestatorilor de servicii sociale din domeniul dizabilităţii, cu
respectarea intereselor şi drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi ale aparţinătorilor acestora;
 Formare şi dezvoltare profesională;
 Schimb de informaţii relevante din domeniul dizabilităţii şi a furnizării de servicii sociale;
 Dezvoltare şi implementare de activităţi, proiecte, programe în parteneriat;
 Diseminare şi promovare de informaţii relevante despre Dizabnet;
 Responsabilizarea comunităţii şi promovarea unei societăţi incluzive.
 Îmbunătăţirea Cadrului legislativ din domeniul serviciilor sociale;
 Diseminarea şi promovarea documentelor internaţionale cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi
Prin Dizabnet puteţi beneficia de:
-

informaţii la zi privind legislaţia şi metodologii de aplicare ale acesteia

-

posibilităţi de finanţare şi de parteneriate

-

dezbaterea problemelor actuale cu care vă confruntaţi Dvs. sau beneficiarii Dvs.

-

experienţa membrilor reţelei
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