
 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI GALAȚI 

ECHIPA MOBILĂ PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂȚI (EMCD) 

 

 Echipa mobilă constituie o punte de legătură între serviciile medicale, Serviciul de Evaluare 

Complexă Copii din cadrul DGASPC Galați, Comisia pentru Protecția Copilului, alte instituții sau servicii 

aflate în proximitatea domiciliului copilului. 

 Intervenția specialiștilor la domiciliu reprezintă un factor esențial care poate contribui la 

schimbarea tendinței părinților/reprezentanților legali de a izola copiii cu dizabilități ca rezultat al 

supraprotecției, stigmatizării sociale și a lipsei de informații. 

Activitatea echipei își demonstrează utilitatea în condițiile în care nevoia de servicii specializate de 

recuperare nu poate fi acoperită în totalitate , mai ales în cazul comunităților rurale aflate la distanțe mari 

față de localitățile în care funcționează astfel de servicii, precum și în situația  familiilor care, din diferite 

motive, preponderent de natură financiară, nu pot asigura accesul copilului cu dizabilități la programele 

de recuperare recomandate și constă în principal din: 

 evaluarea nevoilor copilului cu dizabilități și a familiei sale 

 intervenții specializate de recuperare și reabilitare a copilului cu dizabilități (servicii de 

logopedie, kinetoterapie, terapie ocupațională, de asistență socială, consiliere psihologică etc.) 

 informarea părinților / reprezentanților legali cu privire la drepturile copilului, precum și cu privire 

la obligațiile ce le revin în procesul de creștere, îngrijire și educare a acestuia 

 consilierea familiei în scopul facilitării accesului la diferitele tipuri de prestații prevăzute de 

legislație, precum și în vederea dezvoltării unor strategii de depășire a situațiilor dificile 

întâmpinate în procesul de îngrijire a copilului 

 cooperare cu unitățile de învățământ, alte instituții publice, organizații private existente la nivel 

local 

Este un serviciu flexibil, adaptat nevoilor copiilor cu dizabilități, care permite părinților implicarea 

activă în intervențiile de recuperare, având următorii specialiști: 

 asistent social 

 kinetoterapeut   

 logoped  

 psiholog 

 asistent medical 

  Pentru a beneficia de serviciile EMCD copilul trebuie să fie încadrat în grad de 

handicap și să aibă recomandarea scrisă a medicului specialist / psihologului, pentru efectuarea 

tipului de terapie specifică deficienței. 


