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DATE STATISTICE ÎN
ROMÂNIA

În anul 2018, ALDO-CET a efectuat un studiu al
situației persoanelor cu sindrom Down din România.
Conform datele statistice furnizate de Autoritatea
Națională pentru Persoane cu Dizabilități, în România
erau înregistrate 4537 de persoane cu sindrom Down,
între care:
1776 copii;
2761 adulți;
145 persoane instituționalizate;
4392 persoane în grija familiei.
În Dolj, județul de reședință al asociației noastre erau
înregistrate 179 de persoane cu sindrom Down, printre
care 90 de copii și 89 adulți.

TRĂIND CU SINDROMUL DOWN • STAȚIA ACASĂ 2020

CLASIFICAREA ÎN FUNCȚIE DE
NIVELUL DE EDUCAȚIE ȘI VÂRSTĂ

1071 de persoane cu sindrom Down
erau înscrise sau au absolvit diverse
forme de învățământ.
Între acestea:
22 au absolvit școli profesionale,
56 au terminat liceul,
3 au terminat o facultate,
756 persoane neșcolarizate,
2710 persoane nu au raportat
nivelul de educație.
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Persoanele adulte cu sindrom
Down se regăsesc în
următoarele categorii de
vârstă:
18-25 ani = 809 persoane
26 – 45 ani = 1468 persoane
46– 65 ani = 469 persoane
peste 66 ani = 15 persoane
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ANGAJAREA PERSOANELOR CU
SINDROM DOWN
PE PIAȚA LIBERĂ A MUNCII

98 DE INSTITUȚII DE STAT
ÎNTREBATE
42 DE INSTITUȚII DE STAT AU
RĂSPUNS

Sectorul economic nu cunoaște
tipologia oamenilor cu sindrom
Down și nu știe cum să gestioneze
incluziunea lor pe piața muncii.

În general, adulții cu sindrom Down
cu vârsta peste 23 de ani își petrec
timpul acasă, singuri sau cu
membrii familiei.

Părinții se tem de angajarea pe
piața liberă a muncii , pentru că:
oamenii cu care interacționează
în mediul lucru nu îi înțeleg;
termenul pe care se menține
angajarea este scurt;
pierderea facilităților sociale care
oferă o stabilitate în viața
persoanei.

Un număr redus de rezidenți în zone
urbane sunt înscriși în centre de zi
sau servicii ocupaționale pentru
persoane cu dizabilități.
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OPORTUNITĂȚI
OFERITE DE ALDO-CET
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www.sindrom-down.ro

www.virtualds.eu

PROGRAM DE PREGĂTIRE
VIRTUAL_DS

Materiale pentru:
antrenarea inteligenței emoționale a
persoanelor cu sindrom Down;
pregătirea virtuală a persoanelor cu
sindrom Down pentru anumite locuri de
muncă: menajeră hotel, ospătar, muncitor
manipulare marfă, lucrător comercial,
ajutor casier la ghișeu;
perfecționarea preparatorilor de muncă
sprijinirea angajatorilor în vederea
facilitării angajării persoanelor cu sindrom
Down pe piața muncii.
Instrumente de lucru:
caiete de exerciții
videoclipuri
scenarii virtuale
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