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INTRODUCERE
Închiderea instituƜiilor pentru copii, procesul mai amplu de dezinstituƜionalizare ƕi,
implicit, reforma sistemului de protecƜie a copilului au fost misiunea organizaƜiei noastre
de la bun început, din 1998. Orfelinatele, cum li se mai spunea, sau casele de copii (ce
ironie a sorƜii, denumirea aceasta). Leagĉnele. Centrele de plasament. Toate, denumiri
ale unor locuri care funcƜionau ca niƕte lagĉre, ca niƕte cazĉrmi, pentru copiii care, mai
presus de orice, aveau nevoie de iubire, de afecƜiune, de ataƕament, de pĉrinƜi, de
familie.
Traumele ƕi consecinƜele devastatoare ale instituƜionalizĉrii copiilor sunt printre cele mai
dure forme de abuz ƕi de violenƜĉ. DezinstituƜionalizarea nu reprezintĉ doar închiderea
propriu-zisĉ a unei instituƜii. Nu e un lacĉt pus pe o poartĉ, ci reprezintĉ dreptul fiecĉrui
copil de a creƕte într-o familie. E despre dezvoltarea de alternative bazate pe conceptul
familial. E despre descentralizarea serviciilor sociale pentru protecƜia copilului ƕi
repartizarea lor în comunitĉƜile unde se aflĉ ei ƕi familiile cele mai vulnerabile.
Am publicat prima metodologie comprehensivĉ de dezinstituƜionalizare a serviciilor de
protecƜie a copilului în 2004.2 Instituԑiile pentru copii sunt parte a unui sistem de
protecԑie reactiv, care oferĉ acelaƕi tip de îngrijire rezidenԑialĉ pentru copii din medii
diferite Ɣi cu nevoi foarte diferite.
Instituԑiile pretind cĉ înlocuiesc îngrijirea parentalĉ, dar fĉrĉ sĉ rĉspundĉ nevoilor reale
ale copiilor, ƕi nici ale familiilor. Ele nu previn situaƜiile de crizĉ din familii, nici situaԑiile
care duc la instituƜionalizarea copiilor.
Formele de îngrijire instituƜionalĉ au, în mod inevitabil, rezultate negative asupra
copiilor. Încĉ din anii 1940, numeroase studii3 au documentat faptul cĉ acei copii care

2

Mulheir, G., Darabus, S., Pop, D., Dezinstituôionalizarea serviciilor de protecôie a copilului în România. Ghid
metodologic, (2004), publicaôie a Grupului la Nivel Înalt pentru Copiii României, UNICEF - reprezentanôa
România, Editura MarLink, Bucureòti, România

3

Tizard, B., & Joseph, A. (1970), ”Cognitive development of young children in residential care: A study of
children aged 24 months.” Journal of Child Psychology & Psychiatry, 11, pp 177-186. Mai vezi òi Tizard,
B., Cooperman, O., Joseph, A., & Tizard, J. (1972), ”Environmental effects on language development: A
study of children in long-stay residential nurseries.” Child Development, 43, pp 337-358. La fel,
Rheingold,H.L.,&Bayley,N.(1959), ”The later effects of an experimental modification of mothering”,
Child Development, 30, pp363-372. ji de asemenea: Pringle, M.L.K., & Tanner, M. (1958), ”The effects
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cresc în instituƜii manifestĉ întârzieri în dezvoltarea fizicĉ, emoƜionalĉ, socialĉ Ɣi
cognitivĉ. Aceste studii de pionierat asupra copiilor care au fost separaƜi de familiile lor
au demonstrat legĉtura dintre deprivarea maternĉ Ɣi întârzieri în dezvoltarea copilului,
demonstrând (dacĉ mai era nevoie) cĉ familia este mediul cel mai propice pentru
dezvoltarea copilului.4
Dintre efectele instituƜionalizĉrii asupra copilului e suficient sĉ amintim câteva: lipsa
ataƔamentului faԑĉ de un adult, deprivarea senzorialĉ Ɣi emoԑionalĉ, care duc la
întârzieri în dezvoltare, uneori foarte dificil de recuperat. Copii instituƜionalizaƜi de
vârstĉ Ɣcolarĉ au performanԑe semnificativ mai scĉzute la Ɣcoalĉ, în comparaԑie cu cei de
aceeaƔi vârstĉ, care cresc în medii familiale ƕi sunt supuƔi unui risc mai mare de
comportament antisocial Ɣi de abandon ƕcolar. Tinerii care ies din instituƜii au mari
probleme în a deveni independenԑi; lipsa unor abilitĉԑi esenԑiale de trai independent,
stima de sine scĉzutĉ Ɣi problemele de identitate le mĉresc riscul de abuz, exploatare,
trafic, sau comportament antisocial.5

Studiul de faƜĉ îƕi propune sĉ ofere paƕii concreƜi de urmat într-un proces de închidere
a unei instituƜii pentru copiii din protecƜie specialĉ.

Stadiile de urmat într-un proiect de închidere a unei instituƜii sunt asemĉnĉtoare unui
puzzle, în care toate piesele sunt la fel de importante. Nu poƜi forma o imagine de
ansamblu, nu poƜi avea un proces coerent ƕi comprehensiv, fĉrĉ fiecare din piesele
necesare.

of early deprivation on speech development: A comparative study of 4 year olds in a nursery school and
in residential nurseries.” Language & Speech,1, 269-287.
4

Vezi studiul memorabil al lui Fahlberg, Vera, A Child's Journey Through Placement, (1991), Perspective
Press, Indianopolis, USA
5
Bowlby, J. (1951) Maternal care and mental health. Geneva, Switzerland: World Health Organisation. De
asemenea, Bowlby, J. (1969). Attachment: Attachment and Loss Volume 1. London: Hogarth Press.
Merit© studiat òi Goldfarb,W.(1945).Effects of psychological deprivation in infancy and subsequent
stimulation. American Journal of Psychiatry,102, pp18-33. Mai vezi òi Kaler, S.R., &Freeman, B.J.
(1994), ”Ananalysis of environmental deprivation: Cognitive and social development in Romanian
orphans.” Journal of Child Psychology & Psychiatry, 35, pp 769-781.



Câteva din stadiile esenƜiale ale unui proces de închidere de instituƜie sunt:
x

Evaluarea socialĉ, evaluarea psihologicĉ a fiecĉrui copil, apoi investigaƜia asupra
familiilor acestora, atât naturale, cât ƕi extinse.

x

Prevenirea separĉrii copilului de familie în comunitĉƜile-sursĉ pentru instituƜia
aflatĉ în proces de închidere, pentru stoparea fluxului de copii în instituƜie.

x

Examinarea individualĉ a fiecĉrui copil din instituƜie, cu alternativele de
plasament de tip familial cele mai potrivite pentru fiecare caz în parte.

x

Maparea serviciilor deja existente în judeƜ, pentru evitarea suprapunerii de
servicii, sau de tipuri de intervenƜii.

x

Reintegrarea (nicidecum forƜatĉ) a acelor copii care pot fi reuniƜi cu familiile lor
naturale sau extinse.

x

Plasamentul familial simplu, pentru acei copii cĉrora li se potriveƕte cel mai bine
aceastĉ alternativĉ.

x

AdopƜia, acolo unde aceasta este o alternativĉ viabilĉ.

x

AsistenƜa maternalĉ, pentru copiii care pot fi plasaƜi în acest tip de serviciu
alternativ.

x

Sprijinul pentru ieƕirea din sistemul de protecƜie specialĉ, sau pregĉtirea pentru
ieƕirea din sistem, mai ales pentru tinerii care au depĉƕit vârsta de 18 ani ƕi acolo
unde existĉ forme de sprijin adecvat pentru aceƕtia, ulterior ieƕirii din sistemul
de protecƜie specialĉ.

x

Stoparea intrĉrilor în instituƜia aflatĉ în proces de închidere.

x

Analiza continuum-ului de servicii sociale existent la momentul procesului de
închidere al instituƜiei:
9 Cum se rĉspunde, la momentul respectiv, unei nevoi cronice de servicii
sociale ƕi de intervenƜie a familiei/copiilor aflaƜi în crizĉ?
9 Cine îi preia? Cine îi plaseazĉ ƕi unde îi plaseazĉ? Ce forme de sprijin
concret, efectiv, li se alocĉ?
9 Cum e prevenitĉ intrarea în protecƜie specialĉ ƕi, ulterior, cum e
prevenitĉ instituƜionalizarea copiilor?
9 Care sunt formele prin care e sprijinitĉ familia, sĉ poatĉ rĉmâne
împreunĉ?


9 Care sunt canalele de comunicare formalĉ ƕi non-formalĉ dintre
asistenƜii sociali ƕi dintre serviciile sociale la nivel de comunitĉƜi, localitĉƜi
ƕi judeƜ?
9 Cât de optim sunt folosite serviciile sociale existente? Care resurse sunt
ignorate, sau neexploatate în interesul copiilor?
9 Ce domenii rĉmân, în continuare, descoperite? Ce servicii lipsesc? Care e
sustenabilitatea lor viitoare, o datĉ ce procesul de închidere al instituƜiei
e finalizat?
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x

Maparea ƕi stabilirea serviciilor sociale necesare pentru sustenabilitatea
închiderii instituƜiei, fie acestea existente, fie care urmeazĉ a fi dezvoltate:
centre de zi, centre de consiliere, centre maternale, centre de primire în regim
de urgenƜĉ, echipe mobile ale serviciilor publice specializate în protecƜia
copilului ƕi a familiei ƕi altele, atât la nivel local, cât ƕi la nivel judeƜean.

x

Dezvoltarea serviciilor rezidenƜiale bazate pe conceptul familial, fie acestea case
de tip familial, sau apartamente de tip familial.

x

Formarea profesionalĉ ƕi inducƜia membrilor de personal, atât cei din instituƜia
aflatĉ în proces de închidere (mai ales a celor care se vor regĉsi în
serviciile/alternativele nou create), cât ƕi cei care lucreazĉ pe procesul de
închidere (asistenƜi sociali, psihologi, alƜi profesioniƕti din sistemul de protecƜie
socialĉ).

x

Pregĉtirea copiilor pentru mutarea în serviciile de tip familial create ƕi apoi
mutarea lor efectivĉ în aceste servicii.

DezinstituƜionalizarea în sine e un proces de o complexitate aparte ƕi care poate fi
asimilat mai ales reformei sistemului de protecƜie socialĉ, deoarece implicĉ:


o filosofie de acƜiune care plaseazĉ familia în centrul intervenƜiei de protecƜie
socialĉ ƕi, prin asta, susƜine implicit copilul în familia sa naturalĉ;



reconfigurĉri strategice, prin integrarea ƕi asumarea unei paradigme de tip proactiv:
prevenim, evitĉm intrarea copiilor în sistemul de protecƜie specialĉ ƕi investim
resursele existente în protecƜia socialĉ direct în familie, oriunde este posibil,
oriunde existĉ ataƕament autentic între copii ƕi pĉrinƜii lor, atunci când pĉrinƜii au
capacitatea de a-ƕi recâƕtiga independenƜa financiarĉ într-un orizont de timp
rezonabil;



realocĉri financiare, flexibilitate administrativĉ ƕi o gândire de tip ”banii urmeazĉ
copilul”, în locul uneia de tipul ”copilul urmeazĉ banii”;6



o viziune nouĉ ƕi unitarĉ asupra modului de protecƜie oferit copilului, viziune axatĉ
pe mediul familial, pe afecƜiune, pe ataƕamentul de care are nevoie fiecare copil,
pentru o dezvoltare armonioasĉ, în spiritul drepturilor omului ƕi, mai ales, al
drepturilor copilului;



nu doar închiderea unei instituƜii anume - o închidere de instituƜie este, la un
moment dat, doar o etapĉ într-un proces mult mai amplu -, ci ƕi
crearea/dezvoltarea unor servicii sociale inovative, sau consolidarea altora - acolo
unde acestea existĉ;



un lanƜ logic de interdependenƜe sistemice, între:
¾ prevenirea separĉrii copilului de familie
¾ o viziune reformatoare în leadershipul serviciilor sociale
¾ cadru legislativ propice
¾ flexibilitate în abordare ƕi spirit de echipĉ, comunicare între
structuri organizaƜionale ƕi între organizaƜii diferite
¾ serviciile sociale, felul în care sunt fluidizate ca operaƜionalizare în
continuum-ul de alternative pe care-l oferĉ

6

Vezi ƕi ‘’Darabus, S”, “Comsa, R”., “Pop, D.”, “Stegeran B.”, Impactul financiar al reformei sistemului public
de protecôie a copilului în România, (2013), Editura HHC România, Baia Mare, România
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¾ angajaƜii din sistemul de protecƜie socialĉ
¾ posibilitĉƜile de reintegrare a copiilor în familiile lor naturale sau
extinse
¾ inserƜia socio-profesionalĉ realĉ, cu sprijin, a tinerilor care ies din
sistemul de protecƜie specialĉ
¾ plasamentul familial ƕi încurajarea oamenilor care iau în ocrotire
copii în plasament simplu
¾ finanƜarea pentru dezvoltarea de servicii rezidenƜiale de tip familial
necesare în procesul de dezinstituƜionalizare.


Asigurarea sustenabilitĉƜii pentru noua structurĉ de servicii sociale, o datĉ finalizat
procesul de dezinstituƜionalizare;



Monitorizarea ƕi asigurarea calitĉƜii în noua arhitecturĉ de servicii sociale, astfel
încât spiritul în care e realizat un proces de dezinstituƜionalizare sĉ fie pĉstrat pe
termen lung, iar acest spirit e centrat pe copil, pe familie ƕi pe replicarea mediului
familial în sistemul de protecƜie specialĉ, acolo unde se impune protecƜia specialĉ,
în ultimĉ instanƜĉ.

În secƜiunile urmĉtoare, vom discuta, rând pe rând, ariile relevante pentru
implementarea optimĉ ƕi centratĉ pe copil în închiderea instituƜiilor.

ͳͲ

Arhitectura
procesului de dezinstituƜionalizare
ETAPE

ͳͳ

ͳʹ

1. Evaluarea nevoilor
Evaluarea nevoilor este o etapĉ esenƜialĉ în cadrul strategiei de dezinstituƜionalizare
deoarece oferĉ o imagine de ansamblu asupra întregului sistem de protecƜie a copilului
ƕi a felului în care funcƜioneazĉ continuumul de servicii de protecƜie.7 În plus, identificĉm
astfel de unde vin copiii care intrĉ în sistem, sau ce alte instituƜii alimenteazĉ cu copii
instituƜia care urmeazĉ sĉ fie închisĉ. Astfel, ar putea sĉ nu fie cea mai logicĉ alegere
închiderea unei anumite instituƜii, în cazul în care nu au fost fĉcute planuri anterioare. În
mod simultan, pot fi concepute planuri ƕi pentru închiderea acelor instituƜii care
furnizezĉ copii pentru instituƜia Ɯintĉ. În paralel, va fi avutĉ în vedere dezvoltarea sau
extinderea programului de prevenire corelat procesului de dezinstituƜionalizare. In
fiecare judeƜ existĉ comunitĉƜi defavorizate sau pungi de sĉrĉcie care alimenteazĉ în
permanenƜĉ sistemul de protecƜie. În acele comunitĉƜi intervenƜia prin programe de
prevenire a separĉrii copilului de familie va menƜine copiii alĉturi de familiile lor, în
cadrul comunitĉƜilor din care provin.

2. Evaluarea resurselor
Evaluarea resurselor se va realiza într-o manierĉ realistĉ, pentru a identifica cât mai
exact resursele disponibile care vor putea fi folosite în procesul dezinstituԑionalizĉrii.
Vom utiliza toate resursele disponibile, pentru a reduce nevoia unei investiƜii adiƜionale
atât în ceea ce priveƕte partea logisticĉ, cât ƕi resursele umane necesare.
Aceste tipuri de resurse includ, dar nu se rezumĉ la:
¾ Terenuri ƕi clĉdiri - vom avea în vedere toate clĉdirile ƕi terenurile care ar putea
corespunde nevoilor proiectului de închidere ƕi care se aflĉ în patrimoniul
Consiliului JudeƜean, a consiliilor locale, sau a altor autoritĉƜi de stat.
¾ Resurse umane – vom avea în vedere utilizarea la maxim a resurselor umane
existente, în funcƜie de abilitĉƜile individuale.
¾ Resurse financiare – este recomandatĉ utilizarea flexibilĉ a bugetului existent, în
special în perioada de tranziƜie, de la instituƜia clasicĉ, la noile servicii de tip
familial dezvoltate.
7
Vezi, ca model, Auditul serviciilor sociale pentru copii din România, (2012), Hope and Homes for Children
România, Editura HHC România, Baia Mare. Mai vezi òi Studiu conclusiv, bazat pe evaluarea la nivel na܊ional
a DGASPC, SPAS ܈i a altor institu܊ii ܈i organiza܊ii implicate în sistemul de protec܊ie a copilului, Proiectul
"Îmbun£t£ጔirea eficacit£ጔii organizaጔionale a sistemului de protecጔie a copilului în România", (2013)
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3. Evaluarea serviciilor existente
Ca urmare a închiderii unei instituƜii, cu siguranƜĉ va apĉrea nevoia de a dezvolta servicii
alternative, fie ca este vorba de asistenƜĉ maternalĉ, prevenirea separĉrii copilului de
familie, reintegrĉri, case de tip familial, sau alte servicii bazate pe conceptul de familie ƕi
pe susƜinerea familiei ca element central în dezvoltarea copilului. Se vor inventaria
serviciile deja existente la nivel judeƜean, fie ca este vorba de servicii din subordinea
autoritĉƜilor de stat, sau a unor ONG-uri care activeazĉ la nivel local. Elaborarea unei
hĉrƜi a serviciilor disponibile va facilita dezvoltarea acelor servicii care sunt cu adevĉrat
necesare ƕi va împiedica dublarea serviciilor, care ar atrage implicit utilizarea ineficientĉ
a resurselor proiectului.
Dupĉ parcurgerea acestor prime trei etape, se presupune cĉ existĉ suficiente
informaƜii pentru a lua cea mai bunĉ decizie cu privire la care dintre instituƜiile
existente trebuie sĉ fie închisĉ ƕi ce anume presupune aceastĉ închidere: nevoile ƕi
resursele necesare.

4. Procesul de consultare ƕi informare
Odatĉ ce instituԑia ԑintĉ a fost identificatĉ, are loc informarea ƕi consultarea tuturor
celor care vor implicaƜi sau afectaƜi de procesul de închidere. Acum ne gândim la copiii ƕi
tinerii din instituƜie, la factorii decizionali ƕi la personalul care oferĉ îngrijire copiilor.
Toate aceste grupuri Ɯintĉ sunt extrem de relevante. De multe ori informĉm personalul,
dar uitĉm cĉ cei mai afectaƜi pe parcursul acestui proces sunt copiii/tinerii ƕi, de cele
mai multe ori, luam decizii în numele lor fĉrĉ sĉ le oferim informaƜii la prima manĉ
despre ceea ce urmeazĉ sĉ se întâmple cu ei ƕi cu viaƜa lor. Ar fi ideal dacĉ am putea sĉ-i
implicĉm inclusiv în procesul de consultare, ƕi nu doar sĉ-i informĉm. Sĉ încercĉm sĉ nu
cĉdem în capcana prejudecĉƜii conform cĉreia ”sunt copii ƕi nu ƕtiu ei despre ce e vorba”
sau ”sunt copii cu nevoi speciale ƕi oricum nu înƜeleg”.
Implicarea constructivĉ a celor care conduc instituƜia, precum ƕi a membrilor de
personal, este esenƜialĉ, pentru ca informaƜia sĉ ajungĉ corect la ei ƕi sĉ evitĉm astfel
interpretĉri la mâna a doua care, de cele mai multe ori, îngreuneazĉ desfĉƕurarea
oricĉrui proces, pentru cĉ în loc sĉ ne concentrĉm la etapele proiectului, consumĉm
gratuit energii, încercând sĉ liniƕtim temeri ƕi sĉ calmĉm spirite.
Este necesarĉ formarea unui parteneriat oficial cu autoritĉƜile responsabile pentru
instituƜie, în care sĉ fie prevĉzut, cu claritate, obiectul închiderii (precizarea instituƜiei
Ɯintĉ), un design de servicii alternative care urmeazĉ a fi dezvoltate/folosite pentru
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proiectul de închidere a instituƜiei, precum ƕi programele care vor fi implementate, la
nivel de judeƜ, pentru a sprijini proiectul de închidere: prevenirea separĉrii copilului de
familie, reintegrare familialĉ, reintegrare socio-profesioonalĉ. Se vor menƜiona, de
asemenea, în amĉnunt, obligaƜiile fiecĉrei pĉrƜi, cu accent pe implicare autoritĉƜilor
judeƜene ƕi locale atât în implementarea închiderii propriu-zise, cât ƕi a programului
subsecvent de monitorizare.

5. Analiza fluxului de intrĉri ƕi ieƕiri
Nici o instituƜie nu este de sine stĉtĉtoare, ci face parte dintr-un întreg sistem dinamic,
majoritatea serviciilor fiind interdependente. Aceasta dinamicitate influenƜeazĉ fiecare
serviciu existent, cu intrĉri ƕi ieƕiri permanente din instituƜie. Acest flux regulat trebuie
analizat în detaliu, pentru a identifica unde pleacĉ ƕi de unde vin copiii din instituƜie. O
analizĉ a intrĉrilor Ɣi ieƔirilor poate sĉ furnizeze informaԑia necesarĉ pentru a ne da
seama de serviciile necesare închiderii instituԑiei, cât ƕi de celelalte servicii care
influenƜeazĉ, sau sunt influenƜate, de instituƜia Ɯintĉ.

6. Designul de servicii necesare
Odatĉ ce informaƜiile cu privire la serviciile existente la nivel de judeƜ sunt disponibile Ɣi
clare, este posibil sĉ estimĉm cu aproximaԑie nevoia serviciilor. Acestea pot fi:

6.1. Prevenirea separĉrii copilului de familie
Aici sunt incluse atât sprijinul oferit familiilor cu risc de separare, cât ƕi serviciile care pot
fi dezvoltate în comunitĉƜile de unde provin aceste familii, precum: centre de zi, centre
de recuperare, centre maternale, centre de consiliere, echipe mobile. Este necesar sĉ
privim prevenirea separĉrii copilului de familie ca pe un proces complex, care include
planificare, oferirea de sprijin efectiv (care se adreseazĉ familiilor, dar ƕi comunitĉƜii,
venind în întâmpinarea nevoilor reale ƕi a factorilor care au generat criza), creƕterea
capacitĉƜii autoritĉƜilor locale precum ƕi monitorizarea intervenƜiilor. Astfel, urmĉtorii
factori trebuie luaƜi în considerare, atunci când se vorbeƕte despre prevenirea separĉrii
copilului de familie:
•
•
•
•
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Locaԑii
Nevoi reale
Intervenԑii
Resurse existente

•
•
•
•
•
•

Dezvoltare de servicii
Întĉrirea capacitĉԑii
Formare profesionalĉ
Impicarea comunitĉԑii
Monitorizare
Revizuire

Condiԑii Ɣi indicatori care relevĉ expunerea copiilor la situaԑii de risc
de separare de familie Ɣi a cĉror înregistrare (singurĉ, sau de cele
mai multe ori combinatĉ) reclamĉ un posibil caz pentru programul
de prevenire:
Condiԑii
Înregistrarea unor copii pĉrĉsiƜi
în unitĉԑi pediatrice
(maternitĉԑi sau pediatrii)

Înregistrarea pierderii, sau a
riscului de pierdere, a îngrijirii
parentale

Înregistrarea unor situaԑii care
relevĉ dificultĉԑi de îngrijire a
copiilor

Indicatori
- sesizĉri din partea unitĉԑilor pediatrice cu
privire la situaԑia de abandon;
- sesizĉri din partea pĉrinԑilor/rudeniilor acestor
copii, cu sugerarea unor dificultĉԑi/nevoi de
îngrijire.
- decesul pĉrinԑilor, sau a unui dintre ei;
- înregistrarea pĉrĉsirii, sau intenԑiei de pĉrĉsire,
a familiei de cĉtre unul sau ambii pĉrinԑi;
- situaԑii conflictuale între pĉrinԑi, de naturĉ sĉ
pericliteze îngrijirea copiilor.
- îmbolnĉviri grave ale pĉrinԑilor, sau unuia
dintre ei (pierderea capacitĉԑii de îngrijire);
- înregistrarea unor forme de sprijin insuficiente
din partea familiei extinse.
- pĉrinԑi cu responsabilitĉԑi de îngrijire pentru
copii mulԑi;
- pĉrinԑi cu responsabilitĉԑi pentru copii cu nevoi
speciale;
- copii îngrijiԑi de pĉrinԑi singuri;
- copii îngrijiԑi de membrii ai familiei extinse
(bunici, unchi, mĉtuƔi, fraԑi);
- copiii îngrijiԑi de pĉrinԑi cu nevoi speciale, sau
foarte bolnavi;
- copii îngrijiԑi de pĉrinԑi foarte tineri, fĉrĉ
experienԑĉ Ɣi resurse;
- îngrijirea copiilor de fraԑi mai mari, dar fĉrĉ fi
majori;
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- copiii îngrijiԑi de pĉrinԑi tineri, proveniԑi din
instituԑii;
- copii îngrijiԑi de pĉrinԑi abuzaԑi de parteneri;
- mame tinere, respinse de membrii familiei
extinse, pentru cĉ au dat naƔtere unor copii.
Înregistrarea unor situaԑii de
- expunerea copiilor la situaԑii periculoase
neglijenԑĉ în familiile cu copii;
(blocare în locuinԑĉ, înfometare, expunere la
diminuarea drasticĉ a
frig);
- expunerea copiilor la practicarea cerƔetoriei;
responsabilitĉԑilor parentale
- accesarea serviciilor medicale, sau a
tratamentului, în situaԑii de îmbolnĉvire a
copiilor;
- expunerea copiilor la abandonul Ɣcolar;
- nesupravegherea copiilor; expunerea copiilor la
accidente;
- identificarea unor copii fĉrĉ identitate;
- spaԑiu locativ neigienizat;
- gestionarea defectuoasĉ a resurselor;
- consum exagerat de bĉuturi alcoolice în familie;
- nivelul foarte scĉzut de educaԑie al pĉrinԑilor.
- înregistrarea suspiciunii, sau formelor de abuz
fizic, sexual sau emoԑional;
Înregistrarea unor situaԑii de
abuz Ɣi exploatare a copiilor de - înregistrarea unor declaraԑii relative la
suspiciuni, sau forme de abuz;
cĉtre membrii ai familiei
- depresii, traume psihice, comportamente
naturale sau extinse (fraԑi,
simptomatice ale copilului care indicĉ situaԑii
pĉrinԑi, bunici, unchi, mĉtuƔi)
de abuz;
- expunerea copiilor la diferite forme de
exploatare, sau trafic de persoane.
Înregistrarea pierderii locuinԑei,
locuinԑa incendiatĉ, demolatĉ, distrusĉ de
sau a riscului de pierdere sau
calamitĉԑi;
- înregistrarea unor întârzieri la plata chiriilor Ɣi a
evacuare a familiilor cu copii;
taxelor pentru locuinԑĉ Ɣi/sau întreԑinere, care
pericliteazĉ menԑinerea spaԑiului.
- locuinԑe improvizate, sau cu structurĉ afectatĉ,
care ameninԑĉ securitatea copiilor.
- pierderea locului de muncĉ, sau a capacitĉԑii de
Înregistrarea pierderii, sau
diminuĉrii drastice a resurselor
muncĉ a unuia, sau a ambilor pĉrinԑi;
financiare ale familiei cu copii;
- înregistrarea unui venit pe membru de familie
insuficient pentru nevoile elementare de trai.
- sistarea prestaԑiilor sociale de stat;
- decesul unuia dintre pĉrinԑi.
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Criterii Ɣi indicatori care ar putea sta la baza deciziilor de
includere a cazurilor în programul de prevenire:
Criterii
Urgenԑa intervenԑiei

Vulnerabilitatea pĉrinԑilor

Repercusiunile deficitului de
satisfacere a nevoilor de bazĉ
(adĉpost, hranĉ, îmbrĉcĉminte,
cĉldurĉ, igienĉ)

Indicatori
- Înregistrarea unor copii abandonaԑi în unitĉԑi
pediatrice (maternitĉԑi sau pediatrii)
- Înregistrarea unor copii separaԑi de familie în
unitĉԑi de primire în regim de urgenԑĉ.
- Pierderea locuinԑei/înregistrarea riscului de
pierdere a locuinԑei;
- Lipsa extremĉ de resurse de bazĉ;
- Înregistrarea unor situaԑii de
abuz/exploatare/neglijenԑĉ;
- Absenԑa, sau deficitul de mobilizare al
serviciilor sociale de stat, pentru nevoile
reclamate.
- Pĉrinԑi proveniԑi din instituԑii;
- Copiii îngrijiԑi de pĉrinԑi cu nevoi speciale;
- Mame tinere, respinse de familie pentru cĉ au
dat naƔtere unor copii;
- Abandonarea copiilor/familiei de cĉtre unul sau
ambii pĉrinԑi;
- Pĉrinԑi foarte tineri, fĉrĉ resurse Ɣi experienԑĉ;
- Familii monoparentale (în special mame
singure);
- Responsabilitĉԑi pentru copii cu nevoi speciale;
- Pĉrinԑi abuzaԑi de parteneri;
- Pĉrinԑi eliberaԑi din penitenciare.
- Pĉrinԑi fĉrĉ identitate.
- Copii bolnavi sau cu risc de îmbolnĉvire din
cauza unei alimentaԑii insuficiente.
- Copii bolnavi sau cu risc de îmbolnĉvire datoritĉ
expunerii la frig în propria locuinԑĉ Ɣi a lipsei de
haine suficiente Ɣi corespunzĉtoare sezonului;
- Copii bolnavi sau cu risc de îmbolnĉvire datoritĉ
condiԑiilor de igienĉ nesatisfĉcĉtoare din spaԑiile
de locuit;
- Expunere copiilor Ɣi familiei la accidente sau
îmbolnĉviri datoritĉ unor spaԑiilor de locuit
improvizate Ɣi lipsite de securitate;
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Nivelul de responsabilitate Ɣi al
intenԑiei de colaborare a
pĉrinԑilor/membrilor familiei
extinse

Numĉrul de copii
Situaԑia juridicĉ a copilului
Prognoza de soluԑionare cu
succes a cazului

Protejarea copiilor faԑĉ de
situaԑii de
abuz/exploatare/neglijenԑĉ
extremĉ

Evitarea de creare a
dependenԑei faԑĉ de
serviciile/resursele de sprijin
Prioritatea soluԑionĉrii cazurilor
la nivelul serviciilor sociale de
stat.
Disponibilitatea resurselor
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- Înregistrarea riscului de abandon Ɣcolar datoritĉ
deficitului de resurse de bazĉ (hranĉ, haine,
încĉlԑĉminte);
- Practicarea cerƔetoriei de cĉtre copii.
- Dorinԑa pĉrinԑilor/membrilor familiei extinse de
a-Ɣi menԑine copiii în îngrijire;
- Intenԑia de participare a pĉrinԑilor/membrilor
familiei extinse la planul de soluԑionare a
situaԑilor de crizĉ;
- Calitatea ataƔamentului pĉrinte-copil;
- Acordul pĉrinԑilor membrilor familiei extinse de
semnare a unui contract cu Fundaԑia HHC
pentru derularea planului de intervenԑie.
- Copii mulԑi (peste doi)
- Pĉrinԑi singuri (cu unul sau mai mulԑi copii).
- Copii fĉrĉ acte de identitate;
- Copii cu reƔedinԑĉ/domiciliu neclarificat.
- Prognozarea unei situaԑii stabile în familie dupĉ
aplicarea intervenԑiilor, cel puԑin pe termen
mediu (2-3 ani);
- Înregistrarea/disponibilitatea serviciilor locale
de monitorizare a cazului pe termen scurt,
mediu Ɣi lung
- Stabilirea unor parteneriate favorabile cu
clienԑii Ɣi celelalte servicii locale implicate.
- pĉrinԑi fĉrĉ un potenԑial agresiv faԑĉ de copii;
- pĉrinԑi fĉrĉ antecedente de abuz fizic grav
asupra copiilor;
- pĉrinԑi fĉrĉ antecedente de abuz sexual asupra
copiilor;
- înregistrarea unor bune intenԑii de viitor ale
pĉrinԑilor faԑĉ de copii;
- potenԑialul de îngrijire a copiilor în cadrul
familiei extinse;
- înregistrarea posibilitĉԑii de evacuare a
persoanelor grav abuzatoare.
- înregistrarea unor solicitĉri repetate pentru
aceleaƔi nevoi soluԑionate anterior.
Înregistrarea unei situaԑii de risc Ɣi dupĉ
intervenԑiile legale acordate de serviciile sociale
de stat.
- resurselor umane disponibile pentru

instrumentarea cazului;
- resurse materiale/financiare disponibile pentru
soluԑionarea nevoilor reclamate/identificate.

Observaԕii:
Includerea familiilor în programele de prevenire nu se face dupĉ o formulĉ matematicĉ,
ci dupĉ o analizĉ atentĉ a condiԑiilor Ɣi nevoilor reclamate (înregistrate) Ɣi o articulare a
acestora la criteriile notate mai sus. Nu considerĉm, totodatĉ, epuizate în tabelele de
mai sus condiԑiile Ɣi criteriile cu indicatorii aferenԑi, care sĉ releve situaԑii de risc Ɣi sĉ
indice includerea cazurilor în program; totuƔi, credem cĉ sunt notate cele mai
importante Ɣi specifice dintre acestea.
Exemple de forme de sprijin care ar putea fi oferite în cadrul programelor de prevenire


Servicii de consiliere a copiilor Ɣi membrilor familiilor acestora, pe specificul
nevoilor identificate (responsabilitĉԑi parentale, igienizarea spaԑiului de locuit,
încadrarea în muncĉ, accesarea serviciilor sociale, medicale, de educaԑie,
probleme comportamentale, de ataƔament, situaԑii de abuz, neglijenԑĉ,
exploatare).



Servicii/intervenԑii de sprijin material, corespondente nevoilor care afecteazĉ
dramatic situaԑia copiilor:
o Suplimentarea resurselor alimentare;
o Suplimentarea resurselor de vestimentaԑie Ɣi încĉlԑĉminte;
o Suplimentarea resurselor de igienĉ;
o Suplimentarea resurselor de joacĉ Ɣi rechizite Ɣcolare;
o Acoperirea unor taxe pentru locuinԑe, identificate ca nevoi urgente:
chirie, taxe întreԑinere;
o Acordarea unor resurse pentru încĉlzirea locuinԑei: sobe, lemne;
o Acordarea unor materiale de construcԑie pentru consolidarea /
igienizarea propriilor locuinԑe.
o Acordarea unor articole indispensabile, necesare îngrijirii copiilor sugari
(vĉniԑe, articole de igienĉ, trusouri)
o Achiziԑionarea Ɣi donarea unor tratamente medicale pentru copiii în
situaԑii de urgenԑĉ.
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Servicii de mediere a accesului la:
o serviciile sociale din comunitate - centre de zi, centre de consiliere,
creƔe, cantine sociale, centre maternale, centre de urgenԑĉ, compatibile
cu nevoile familiei;
o prestaԑii sau indemnizaԑii sociale, conform legislaԑiei în vigoare (venit
minim garantat, alocaԑii de stat Ɣi complementare, pensii de invaliditate,
alte indemnizaԑii dupĉ caz);
o servicii de educaԑie din comunitate;
o servicii medicale (farmacii, cabinete medici de familie, sau clinici de
specialitate);
o agenԑii de gestionare a forԑei de muncĉ;
o locuri de muncĉ.



Servicii urgente de transport, în special pentru facilitarea accesului la servicii
medicale pentru analize complexe, sau tratamente.



Servicii de asistare a familiei pentru demersuri legate de nevoile particulare
identificate, în cadrul unor instituԑii / agenԑii, precum:
o Tribunale (procese pentru obԑinerea tardivĉ a actelor de identitate)
o Birouri notariale (oficializarea unor declaraԑii)
o Sedii de Poliԑie (adresarea unor sesizĉri, declaraԑii);
o Spitale (internĉri/externĉri ale copiilor)
o Unitĉԑi Ɣcolare (înscrieri, transferuri, reclamaԑii de abuz).



Servicii/intervenԑii de monitorizare a familiilor integrate în Programul de
Prevenire a separĉrii copilului de familie:
o vizite la domiciliul/reƔedinԑa familiei (observarea relaԑiilor dintre
membrii, a modului de îngrijire a copiilor, a modului de gestionare a
resurselor alocate, a responsabilitĉԑilor asumate);
o contacte telefonice cu familia;
o contactarea altor terԑi factori, care ar putea furniza informaԑii despre caz;
o Ɣedinԑe de management de caz, cu responsabili ai celorlalte servicii
implicate în soluԑionarea acestuia.



Servicii de consultanԑĉ, sau formare a asistenԑilor sociali, sau a lucrĉtorilor sociali
de la nivelul serviciilor sociale locale sau judeԑene, cu privire la cazuistica cu care
se confruntĉ.

Principiile de acordare a serviciilor Ɣi resurselor în cadrul programelor de prevenire
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IminenƜa separĉrii copiilor de familie, în absenƜa intervenƜiei preventive
Ierarhizarea nevoilor pe criteriul nivelului de risc de separare a copiilor de
familie;














Prioritizarea accesĉrii serviciilor sociale Ɣi a mĉsurilor legale acordate de
autoritĉԑile locale sau judeԑene;
Soluԑionarea cu prioritate a nevoilor care reclamĉ intervenԑii de urgenԑĉ
(înregistrarea situaԑiilor de abuz, neglijenԑĉ gravĉ sau exploatare, înregistrarea
lipsei totale a resurselor de hranĉ, înregistrarea unor copii expuƔi frigului în
propria locuinԑĉ, pierderea totalĉ/parԑialĉ a resurselor de trai, sau a locuinԑei);
Planificarea intervenԑiilor Ɣi a resurselor pe variabila urmĉtorilor factori:
- tipurile specifice ale intervenԑiilor,
- costurile intervenԑiilor Ɣi
- perioada de timp pentru aplicarea acestora.
Revizuirea intervenԑiilor/resurselor, în funcԑie de progresul/evoluԑia cazului;
Respectarea demnitĉԑii clienԑilor;
Nediscriminarea clienԑilor;
Particularitatea fiecĉrui caz;
Evitarea creĉrii dependenԑei faԑĉ de serviciile de sprijin;
Dobândirea capacitĉԑii de autogestionare a nevoilor, de cĉtre familia cu copii
aflatĉ în situaԑie de risc;
Semnarea Ɣi respectarea unui contract de intervenԑie.8

6.2. AdopƜia
AdopƜia este cea mai dezirabilĉ formĉ de plasament pentru copiii aflaƜi în protecƜie
specialĉ sau în instituƜii, din motive lesne de înƜeles. Procesul de adopƜie este dificil din
punct de vedere psihologic, atât pentru pĉrinƜii care adoptĉ, cât ƕi pentru copil (cu atât
mai complicat cu cât vârsta copilului este mai mare). În familia adoptivĉ apar inevitabil
temerile pĉrinƜilor legate de aflarea de cĉtre copil cĉ este adoptat, sĉ nu îƕi caute pĉrinƜii
naturali, sĉ nu afle de unde provine. Se întâlnesc douĉ tipuri de alegeri, cei care doresc
sĉ ascundĉ copilului cĉ este adoptat (lor le este cel mai greu pentru cĉ aceasta duce la
încĉrcarea psihicĉ) ƕi acei pĉrinƜi care aleg sĉ vorbeascĉ cu copilul despre istoria lui,
atât cât o cunosc, iar acestora le este adesea greu sĉ facĉ faƜĉ suferinƜei copilului. Din
punct de vedere psihologic, aceste discuƜii permit, pe de o parte, copilului sĉ îƕi exprime
sentimentele faƜĉ de situaƜia adopƜiei, iar pe de altĉ parte - cunoaƕterea faptului cĉ este
adoptat îi poate permite copilului sĉ-ƕi formeze în mod adecvat identitatea de sine.
Crearea legĉturii dintre copil ƕi pĉrinƜii adoptivi poate fi un proces mai îndelungat. Acest
lucru se datoreazĉ nu numai copilului care are deja anumite obiceiuri si tabieturi, dar si
pĉrinƜilor adoptivi care au senzaƜia ca au pierdut multe evenimente importante din viaƜa
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copilului adoptat. În cazul copiilor foarte mici, legĉtura dintre copil ƕi pĉrinƜii adoptivi
tinde sĉ fie aproape naturalĉ, aceƕtia se ataƕeazĉ reciproc foarte repede.
În cazul copiilor mai mari, legĉtura dintre aceƕtia ƕi pĉrinƜii adoptivi poate fi un proces
mai îndelungat. Copilul are deja formate unele obiceiuri ƕi tabieturi, trebuie sĉ schimbe
stilul de viaƜĉ cu care a fost obiƕnuit înainte ƕi sĉ se adapteze la familia din care face
parte acum. Din punctul de vedere al pĉrinƜilor, aceƕtia pot avea senzaƜia cĉ au pierdut
multe evenimente importante din viaƜa copilului.

6.3. Plasamentul ƕi reintegrarea
Numĉrul reintegrĉrilor/plasamentelor nu este considerabil, mai ales în cazul închiderii
unei instituƜii pentru copii/tineri cu nevoi speciale, sau atunci când copiii/tinerii au
petrecut mulƜi ani în instituƜii, fĉrĉ a fi menƜinut contactul cu familia. Cu toate acestea,
reintegrarea în familia naturalĉ sau extinsĉ este una dintre cele mai importante opƜiuni
pentru copil/tânĉr. ci reintegrarea a patru sau cinci copii dintr-o instituƜie este
îmbucurĉtoare.
Programul de reintegrare a copiilor în familiile naturale sau extinse continuĉ în mod
activ ƕi dupĉ închiderea instituƜiilor, prin eforturile susƜinute pentru reunirea copiilor cu
familiile lor, odatĉ ce aceƕtia se aflĉ în serviciile alternative de tip familial. Reintegrarea
familialĉ ajutĉ copiii ƕi tinerii sĉ se adapteze mai repede ƕi mai bine cerinƜelor
comunitĉƜii din care fac parte. Reintegrarea familialĉ oferĉ copiilor un sentiment de
apartenenƜĉ ƕi de siguranƜĉ de care au atât de mare nevoie, stabilitate emoƜionalĉ,
ataƕamente sĉnĉtoase ƕi de lungĉ duratĉ.
Existĉ situaƜii în care, din motive obiective, copiii nu pot fi reuniƜi cu familiile lor naturale.
Atunci se recurge la plasamentul în cadrul familiei extinse, sau în cadrul unei alte familii,
cu care copilul nu are legĉturi de rudenie. Plasamentul familial se face, la fel ca ƕi
reintegrarea, în urma unui proces de potrivire ƕi cu o atentĉ monitorizare din partea
asistenƜilor sociali ƕi a psihologilor, pentru a gĉsi cea mai bunĉ ƕi potrivitĉ familie pentru
fiecare copil.

6.4. AsistenƜa maternalĉ
Reprezintĉ urmĉtoarea opƜiune viabilĉ pentru copilul care nu poate fi reintegrat,
deoarece prezintĉ caracteristicile cele mai apropiate vieƜii de familie. În cadrul unei
închideri de instituƜie, se va examina disponibilitatea reƜelei de asistenƜi maternali deja
existente, chiar dacĉ aceasta înseamnĉ reevaluarea posibilitĉƜii de a reintegra copii din
asistenƜĉ maternalĉ în familiile naturale sau extinse, pentru a putea face loc copiilor care
vor ieƕi din instituƜie. Niciodatĉ, însĉ, nu vom modifica o mĉsurĉ de plasament în
favoarea unei alte mĉsuri, inferioare calitativ faƜa de cea existentĉ. Cu alte cuvinte, nu
vom plasa un copil din asistenƜĉ maternalĉ într-o instituƜie, sau într-o casĉ de tip familial,
însĉ vom fi în favoarea modificĉrii plasamentului din asistenƜĉ maternalĉ în reintegrare
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familialĉ, daca existĉ dorinƜĉ din partea familiei ƕi dacĉ toate condiƜiile sunt îndeplinite
pentru o reintegrare reuƕitĉ.

6.5. Casa de tip familial
Casa de tip familial reprezintĉ cea mai bunĉ opƜiune pentru copilul/tânĉrul care nu
poate fi reintegrat, sau care nu poate fi plasat în asistenƜĉ maternalĉ. Ea oferĉ copiilor
un mediu cât mai apropiat de cel dintr-o familie. În casa de tip familial locuiesc maxim 12
copii, într-un mediu în care sunt expuƕi la situaƜii de învĉƜare care sĉ-i ajute sĉ-ƕi
dezvolte abilitĉƜile de viaƜĉ independentĉ. Odatĉ intraƜi în casa de tip familial, nu
înseamnĉ cĉ ei trebuie sĉ rĉmânĉ acolo pentru tot restul perioadei petrecute în
protecƜie specialĉ. Profesioniƕtii angajaƜi ai direcƜiilor pentru protecƜia copilului vor
reevalua în permanenƜĉ situaƜia lor, pentru a le gĉsi soluƜii mai bune (adopƜie, asistenƜĉ
maternalĉ, reintegrare).
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7. Evaluarea socialĉ a copiilor
7.1. Principii de lucru
9 ToƜi copiii ƕi tinerii sĉ fie implicaƜi, pĉrerile lor respectate ƕi luate în considerare
9 În timpul evaluĉrii iniƜiale, toate circumstanƜele relevante sunt înregistrate ƕi
documentate, se evitĉ judecĉƜile de valoare iar nevoile sunt identificate dupĉ ce
se evalueazĉ circumstanƜele, prin consultare ƕi discuƜii cu familia, copilul, tânĉrul
ƕi personalul implicat.
9 InformaƜia este colectatĉ utilizând tehnici variate:
o Documentele existente: fiƕe de instituƜie, documente medicale, evaluĉri
anterioare;
o Prin utilizarea de instrumente profesionale specifice, atunci când este
cazul: anchete sociale, baterii de teste psihologice;
o Prin folosirea tehnicii interviului, a discuƜiilor structurate cu pĉrinƜii ƕi
copiii.
9 Pentru consistenƜĉ ƕi pentru a asigura calitatea informaƜiilor colectate, întreaga
echipĉ sĉ foloseascĉ acelaƕi instrument ƕi sĉ foloseascĉ un limbaj comun.
9 Evaluarea familiilor sĉ fie fĉcutĉ de echipe mixte, care sĉ aibĉ în componenƜĉ cel
puƜin un asistent social. Vizitele la familii sĉ fie pregatite, iar autoritĉƜile locale sĉ
fie contactate pentru colaborare. Familiilor sĉ le fie explicate clar motivele vizitei
ƕi consecinƜele ei, sĉ fie stabilitĉ o relaƜie de încredere.
9 Dupĉ efectuarea evaluĉrilor, echipa va sumariza nevoile individuale ƕi ale
familiei, intervenƜiile ƕi serviciile necesare. Pentru fiecare tânĉr/copil evaluat,
echipa va face o recomandare pentru un plasament care sĉ respecte interesul
superior al copilului/tânĉrului ƕi realizarea drepturilor sale.
Evaluarea individualĉ a copiilor/tinerilor este esenԑialĉ pentru a putea lua cea mai bunĉ
mĉsurĉ de plasament pentru fiecare dintre ei. Evaluarea ia în considerare copilul ca
parte a familiei Ɣi a comunitĉƜii din care face parte, chiar dacĉ acesta/aceasta este
actualmente în instituԑie Ɣi nu este vizitat de membri ai familiei. În acest sens, am
identificat doua arii de interes: cea socialĉ ƕi cea care priveƕte dezvoltarea copilului.
Pentru ambele, Hope and Homes for Children ƕi-a dezvoltat propriile instrumente de
evaluare.
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7.2. Fiƕa de evaluare socialĉ ƕi Raportul de evaluare socialĉ
Pentru evaluarea socialĉ a copiilor folosim, în prima fazĉ, fiƕa de evaluare socialĉ, care
e un instrument de colectare a datelor despre copil ƕi despre familia sa. Datele despre
copil vizeazĉ datele biografice, informaƜiile legate de sĉnĉtate ƕi educaƜie, precum ƕi alte
observaƜii particulare, istoricul copilului. Datele despre familia naturalĉ ƕi extinsĉ,
precum ƕi despre alte persoane relevate pentru copil însumeazĉ informaƜii cu privire la
condiƜiile de trai, resursele financiare ƕi economice, interesul ƕi ataƕamentul faƜĉ de copil,
statutul social, sĉnĉtatea. Aceastĉ fiƕĉ se completeazĉ la cald, folosind informaƜii din
dosarul copilului, discuƜii cu membrii de personal, cu copilul, precum ƕi din observaƜiile ƕi
din investigaƜiile de teren la familia naturalĉ ƕi extinsĉ a copilului, din discuƜiile cu vecinii
ƕi cu alte persoane relevante din comunitate. Aceastĉ fiƕĉ este un instrument de
colectare a datelor.

7.2.1. FIb DE EVALUARE SOCIAL
1. Date despre identitatea Ɣi statutul copilului/tânĉrului
Nume/prenume :____________________________________________________________
Data naƔterii: _______________ Locul naƔterii:__________________________________
CNP: __________________________________
Certificat de naƔtere: ______________________ CI :_____________________________
Naԑionalitatea: __________________________ Religia: __________________________
Statutul legal al copilului/tânĉrului: ______________________________________________
Responsabilul legal al copilului/tânĉrului (nume, rol/statut): ___________________________
Instituԑia de plasament Ɣi adresa instituԑiei: ________________________________________
Educatorul cheie: _____________________________________________________________
Medicul de familie (nume, cabinet): __________________________________________________
Istoricul cazului (de la naƔtere pânĉ în prezent, inclusiv traseul instituԑional):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Motivul plasamentului în instituԑie:_______________________________________________
Vârsta la data evaluĉrii (ani, luni): __________________________________________________
Alte observaԑii: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Date despre condiԑiile de trai ale copilului/tânĉrului în instituԑie
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2.1. Tipul instituԑiei Ɣi grupul de rezidenԑi:
....................
2.2. Structura pe camere/spaԑii specifice Ɣi accesibilitatea acestor spaԑii pentru copil/tânĉr:
...................
2.3. Elemente de (ne)siguranԑĉ pentru copil/tânĉr în instituԑie (încuietori la geamuri/uƔi, foc
neprotejat, elemente electrice neprotejate):
...................
2.4. Consemnaԑi cu câԑi alԑi copii/tineri îƔi împarte dormitorul copilul/tânĉrulevaluat (nume,
vârstĉ)
.................
2.5. Condiԑiile de curĉԑenie (menԑionaԑi care este starea de curĉԑenie, dacĉ este dezordine sau
ordine, dacĉ consideraԑi cĉ starea de curĉԑenie ar avea un impact asupra stĉrii de sĉnĉtate a
copilului)
...................
2.6. Dotĉrile spaԑiului de locuit, obiectele sau lucrurile personalizate ale copilului/tânĉrului
(mobilier personalizat, haine, poze, jucĉrii, cĉrԑi, etc.)

3. Date despre relaԑiile cu familia Ɣi relaԑiile sociale ale copilului/tânĉrului (informaԑiile se
completeazĉ dupĉ ce se iniƜiazĉ contactul cu copilul/tânĉrul, dupĉ observaƜia ƕi interacƜiunea cu
copilul ƕi dupĉ ce se identificĉ toatĉ documentaƜia existentĉ în instituƜie cu privire la copil (fiƕe de
evaluare, observaƜie, fiƕe medicale, foi de vizitĉ, etc). Completarea acestui formular se face prin
discuƜii cu copilul/tânĉrul, discuƜii cu personalul cheie ƕi alte persoane relevante din viaƜa
copilului/tânĉrului (profesor, educator, mediator, etc.)
3.1. Menԑionaԑi/descrieԑi cu cine din familia copilului/tânĉrului are acesta cea mai bunĉ relaԑie:
..........................
3.2. Menԑionaԑi care este natura contactului dintre copil/tânĉr Ɣi familie (se vor menԑiona numele
membrilor familiei naturale/extinse cu care este menԑionat un contact, gradul de rudenie cu
copilul/tânĉrul).
.........................
3.3. Menԑionaԑi dacĉ copilul/tânĉrul are fraԑi/surori în instituԑie (alte instituԑii) Ɣi care este
calitatea relaԑiilor cu ei:
.......................
3.4. Menԑionaԑi/descrieԑi care sunt motivele contactului dintre copil/tânĉr Ɣi familie:
..........................
3.5. Menԑionaԑi care este atitudinea copilului/tânĉtului când este vizitat de familie/învoit în
familie:
............................
3.6. Menԑionaԑi/descrieԑi care este percepԑia copilului/tânĉrului faԑĉ de adulԑii care îl viziteazĉ/la
care este învoit (îi cunoaƔte pe nume, Ɣtie care este relaԑia dintre ei, este ataƔat faԑĉ de adult, are
anumite sentimente declarate faԑĉ de adult):
............................
3.7. Menԑionaԑi dacĉ copilul/tânĉrul participĉ la activitĉԑi în comunitate (care sunt acestea, care
este gradul de integrare în comunitatea largĉ)
..............................
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4. Date despre comportamentul social al copilului/tânĉrului (aceste informaԑii se pot colecta
prin discuԑii cu personalul din instituԑie, dar Ɣi prin observarea copilului/tânĉrului în diferite
circumstanԑe ale vieԑii în instituƜie Ɣi în comunitate):
.................................
4.1. Se va consemna dacĉ copilul/tânĉrul a abuzat alte persoane în trecut, care a fost natura
abuzului, care au fost consecinԑele Ɣi ce mĉsuri s-au luat:
..............................
4.2. Se va menԑiona dacĉ copilul/tânĉrul are comportamente dificile, care este natura lor, când se
produc Ɣi care sunt factorii declanƔatori:
.................................
4.3. Se va menԑiona dacĉ copilul/tânĉrul a petrecut timp într-o unitate corecԑionalĉ, de ce Ɣi
pentru cât timp:
................................
4.4. Se va menԑiona dacĉ copilul/tânĉrul utilizeazĉ substanԑe ilegale, ce fel, de cât timp se Ɣtie,
care sunt mĉsurile luate:
..................................
4.5. Se va menԑiona dacĉ copilul/tânĉrul are comportamente sexuale nepotrivite, ce fel Ɣi când
se produc:
.................................
4.6. Se poate menԑiona comportamentul copilului/tânĉrului în alte medii decât cel al instituƜiei,,
dacĉ are un comportament asemĉnĉtor, sau diferit faԑĉ de cel din instituԑie:
....................................
4.7. Se va menԑiona care este atitudinea copilului/tânĉrului faԑĉ de persoane strĉine – dacĉ
înԑelege riscurile Ɣi normele sociale:
......................................
4.8. Se vor menԑiona/descrie orice alte observaԑii legate de comportamentul copilului/tânĉrului –
aspecte pozitive, la masĉ, în camerĉ, în grupul de colegi, în timpul liber:
.......................................
5. Date despre educaԑia copilului/tânĉrului
5.1. Se va consemna care este nivelul de Ɣcolarizare absolvit al copilului/tânĉrului Ɣi/sau care este
Ɣcolarizarea actualĉ (tipul de Ɣcoalĉ absolvit, forma de Ɣcolarizare frecventatĉ în prezent, clasĉ,
profil/secԑie, diriginte/îndrumĉtor. Se poate menԑiona istoricul educaԑional al copilului/tânĉrului:
..............................
5.2. Se va menԑiona/descrie care este atitudinea copilui/tânĉrului faԑĉ de propria educaԑie, care
este atitudinea faԑĉ de profesori, educatori:
.................................
5.3. Se vor menԑiona/descrie care sunt abilitĉԑile profesionale ale copilului/tânĉrului, dacĉ existĉ
un interes special pentru o anume meserie, carierĉ profesionalĉ:
.................................
5.4. Se vor menԑiona care sunt dorinԑele copilului/tânĉrului legate de viitorul sĉu din punct de
vedere al educaԑiei, sau al unei meserii:
.........................
5.5. Se vor menԑiona alte metode/forme educative/instructive utilizate pentru dezvoltarea
copilului/tânĉrului, diferite cursuri, logopedie, etc:.
...........................
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5.6. Se vor menԑiona orice alte aspecte relevante, legate de educaԑia copilului/tânĉrului pânĉ în
momentul evaluĉrii (performanԑe deosebite, concursuri, lipsa unor forme de educaԑie/Ɣcolarizare,
etc.):
...........................
6. Date despre sĉnĉtatea copilului/tânĉrului. Infomaԑiile despre starea de sĉnĉtate a
copilului/tânĉrului sunt colectate din dosarele/fiƔele medicale ale rezidenԑilor Ɣi din discuԑiile cu
asistenԑii medicali/medicii copilului/tânĉrului; dacĉ nu existĉ documentaԑie suficientĉ se
recomandĉ un control medical general:
...............................
6.1. Se vor consemna cele mai importante elemente legate de starea de sĉnĉtate a
copilului/tânĉrului (diagnostice de boli cronice Ɣi acute, tratamente cronice, greutate, înĉlԑime):
................................
6.2. Se vor consemna alte elemente legate de sĉnĉtatea copilului/tânĉrului (spitalizĉri
îndelungate, durata lor, cauza lor, evoluԑie medicalĉ – imbunĉtĉԑiri sau deprecieri ale stĉrii de
sĉnĉtate):
.............................
6.3. Se va consemna dacĉ copilul/tânĉrul are o dietĉ restrictivĉ Ɣi din ce cauzĉ:
............................
6.4. Se va consemna care este impactul stĉrii de sĉnĉtate asupra vieԑii copilului/tânĉrului:
..............................
6.5. Se va consemna dacĉ copilul/tânĉrul primeƔte îngrijiri medicale speciale la domiciliu, sau la
nivelul unei unitĉԑi spitaliceƔti Ɣi care este natura lor:
..............................
6.6. Se va consemna nivelul de acces al copilului/tânĉrului la servicii medicale (medic de familie,
punct sanitar, policlinicĉ, spital de specialitate, etc.):
.................................
6.7. Se vor menԑiona orice alt fel de informaԑii relevante despre starea de sĉnĉtate a
copilului/tânĉrului:
................................
7. Note despre planurile de viitor ale copilului/tânĉrului (observaԑiile se vor strânge prin discuԑii
cu copilul/tânĉrul, sau alte metode de comunicare adecvate. Evaluatorul sĉ încerce sĉ identifice
care sunt speranԑele de viitor ale copilului/tânĉrului în toate aspectele vieԑii lui. În funcԑie de
abilitĉԑile Ɣi nivelul de dezvoltare, prin desen, sau alte metode, copilul/tânĉrul sĉ fie implicat în
elaborarea unor dorinԑe proprii pentru viitor. Este important de reԑinut cĉ nu este profesional sĉ
fie fĉcute promisiuni care nu pot fi respectate, sau desconsiderarea opiniilor copilului/tânĉrului).
............................
8. Date despre familia copilului/tânĉrului (se completeazĉ dupĉ ce se face vizita în familie Ɣi se
consemneazĉ circumstanԑele).
8.1. Date despre membrii familiei naturale Ɣi extinse
8.1.1. Date despre mamĉ
Nume/prenume: _____________________________________________________________
͵ͳ

CNP:_______________________________ C.I. ____________________________________
Adresa de domiciliu: __________________________________________________________
Adresa de reƔedinԑĉ: __________________________________________________________
Telefon: ___________________________
Stare civilĉ: _________________________________________________________________
Pregĉtire educaԑionalĉ/profesionalĉ: ______________________________________________
____________________________________________________________________________
Ocupaԑia/locul de muncĉ: ______________________________________________________
Venit: ______________________________________________________________________
Stare de sĉnĉtate (diagnostic, tratament):
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Medic de familie (nume, cabinet):
____________________________________________________
Alte observaԑii:
..............................
8.1.2. Date despre tatĉ
Nume/prenume: ______________________________________________________________
CNP:_______________________________ C.I. ____________________________________
Adresa de domiciliu: __________________________________________________________
Adresa de reƔedinԑĉ: __________________________________________________________
Telefon: ___________________________
Stare civilĉ: _________________________________________________________________
Pregĉtire educaԑionalĉ/profesionalĉ: ______________________________________________
___________________________________________________________________________
Ocupaԑia/locul de muncĉ: ______________________________________________________
Venit: ______________________________________________________________________
Stare de sĉnĉtate (diagnostic, tratament):
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Medic de familie (nume, cabinet):
____________________________________________________
Alte observaԑii:
.......................
8.1.3. Date despre fraԕi
Nume/prenume: _____________________________________________________________
CNP:_______________________________ C.I. ____________________________________
Adresa de domiciliu: __________________________________________________________
Adresa de reƔedinԑĉ: __________________________________________________________
Telefon: ___________________________
Stare civilĉ: _________________________________________________________________
Pregĉtire educaԑionalĉ/profesionalĉ: ______________________________________________
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___________________________________________________________________________
Ocupaԑia/locul de muncĉ: ______________________________________________________
Venit: ______________________________________________________________________
Stare de sĉnĉtate (diagnostic, tratament):
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Medic de familie (nume, cabinet):
____________________________________________________
Nume/prenume: ______________________________________________________________
CNP:_______________________________ C.I. ____________________________________
Adresa de domiciliu: __________________________________________________________
Adresa de reƔedinԑĉ: __________________________________________________________
Telefon: ___________________________
Stare civilĉ: _________________________________________________________________
Pregĉtire educaԑionalĉ/profesionalĉ: ______________________________________________
___________________________________________________________________________
Ocupaԑia/locul de muncĉ: ______________________________________________________
Venit: ______________________________________________________________________
Stare de sĉnĉtate (diagnostic, tratament):
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Medic de familie (nume, cabinet):
____________________________________________________
8.1.4. Date despre membrii familiei extinse
Nume/prenume/grad de rudenie: _________________________________________________
CNP:_______________________________ C.I. ____________________________________
Adresa de domiciliu: __________________________________________________________
Adresa de reƔedinԑĉ: __________________________________________________________
Telefon: ___________________________
Stare civilĉ: _________________________________________________________________
Pregĉtire educaԑionalĉ/profesionalĉ: ______________________________________________
___________________________________________________________________________
Ocupaԑia/locul de muncĉ: ______________________________________________________
Venit: ______________________________________________________________________
Stare de sĉnĉtate (diagnostic, tratament):
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Medic de familie (nume, cabinet):
____________________________________________________
Observaԑii privind relaԑia cu copilul/tânĉrul rezident: ________________________________
___________________________________________________________________________
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8.2. Note despre condiԑiile de trai ale familiei naturale/extinse (dupĉ caz)
8.2.1. Se va menԑiona tipul locuinԑei (casĉ, apartament, camere parte a unei case) Ɣi statutul legal
al locuinԑei (proprietate personalĉ, închiriatĉ, aranjament informal):
...................................
8.2.2. Se vor menԑiona utilitĉԑile la care este/nu este racordatĉ locuinԑa (reԑea electricĉ, reԑea gaz,
reԑea apĉ, reԑea canalizare, reԑea TV/telefon/internet):
.................................
8.2.3. Se vor face menԑiuni despre structura locuinԑei, numĉrul/tipul încĉperilor Ɣi dotĉrile
acestora (mobilier, aparaturĉ electrocasnicĉ) Ɣi se va meԑiona dacĉ sunt/nu sunt suficiente pentru
toԑi cei care locuiesc în casĉ:
................................
8.2.4. Se vor face menԑiuni despre igiena/curĉԑenia locuinԑei:
...................................
8.2.5. Se vor notifica elemente de nesiguranԑĉ a locuinԑei (foc neprotejat, acoperiƔ/perete Ɣubred,
acces rozĉtoare, etc.):
.......................................
8.2.6. Se vor face orice alt tip de menԑiuni referitoare la condiԑiile de trai care ar fi relevante
pentru facilitarea reintegrĉrii copilului/tânĉrului:
....................................
8.3. Note despre resursele economice ale familiei naturale/extinse (dupĉ caz)
8.3.1. Se vor menԑiona veniturile financiare de care dispun membrii familiei Ɣi provenienԑa
acestora (din angajare, munci sezoniere, ocazionale, prestaԑii sociale, pensii, Ɣomaj, altele):
......................................
8.3.2. Se va menԑiona dacĉ membrii familiei au contractat împrumuturi Ɣi care este valoarea
ratelor lunare ale acestora:
.................................
8.3.3. Se vor consemna alte tipuri de resurse de care dispune familia (anexe, pĉmânt, animale,
automobil, etc.):
....................................

8.4. Note despre relaԑiile în familie Ɣi relaԑiile sociale ale membrilor familiei naturale/extinse
(informaԑiile se colecteazĉ în cadrul interviului cu adultul reprezentativ din familie, care a avut
legĉtura cea mai strânsĉ cu copilul/tânĉrul. Dacĉ ambii pĉrinԑi sunt în aceeaƔi situaԑie, se discutĉ
cu ambii. Dacĉ ultimul adult care a avut grijĉ de copil/tânĉr este din cadrul familiei extinse, se
dicsutĉ cu/Ɣi cu acesta):
....................................
8.4.1. Se va menԑiona care este calitatea relaԑiilor între membrii familiei (cum percepe fiecare
membru relaԑiile cu ceilalԑi membrii):
..............................
8.4.2. Se va menԑiona care este percepԑia membrilor familiei legatĉ de gradul de acceptare a lor
în comunitate (sunt acceptaԑi, marginalizaԑi, izolaԑi, etc):
...........................
8.4.3. Se vor menԑiona principalele activitĉԑi prin care membrii familiei participĉ la viaԑa din
comunitate (bisericĉ, vizite între vecini, etc.):
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.............................
8.4.4. Se va menԑiona care care sunt resursele umane pe care pĉrinƜii le au la dispoziԑie, în familie
Ɣi în afara comunitate (prieteni, rude, vecini) în desfĉƕurarea rolului lor de pĉrinԑi:
..............................
8.4.5. Se va menԑiona care este relaԑia pĉrinԑilor cu ceilalԑi copii care sunt acasĉ:
...............................
8.4.6. Se vor menԑiona orice alte observaƜii relevante cu privire la relaԑiile din familie Ɣi/sau
relaԑiile sociale ale familiei:
...............................
8.5. Note despre comportamentul social, sau anti-social, al membrilor familiei. Aceste
informaԑii se pot colecta prin discuԑii cu alte persoane aproape de familie, sau agenԑii locale poliԑie, dispensar, vecini, primĉrie, Ɣcoalĉ. Subiectul acesta sĉ fie discutat Ɣi cu membrii familiei,
dar întrebĉrile nu se pun direct Ɣi nici într-o maniera interogativĉ.
8.5.1. Se va nota dacĉ existĉ membri ai familiei care au fost condamnaԑi penal, care au fost
circumstanԑele Ɣi cauzele condamnĉrii.
..........................
8.5.2. Se va nota dacĉ este menԑionat/înregistrat consum abuziv de substanԑe în familie.
..........................
8.5.3. Se va consemna dacĉ existĉ în familie persoane cu risc de abuz pentru copil/tânĉr.
..........................
8.6. Note despre atitudinea/percepԑia membrilor familiei faԑĉ de copilul/tânĉrul rezident în
centrul de plasament.
8.6.1. Se va menԑiona care este percepԑia membrilor familiei faԑĉ de copilul/tânĉrul rezident:
...............................
8.6.2. Se va menԑiona care este percepԑia membrilor familiei cu privire la calitatea relaԑiei cu
copilul/tânĉrul rezident.
.................................
8.6.3. Se poate menԑiona care a fost impactul naƔterii copilului/tânĉrului asupra
familiei/membrilor familiei.
.................................
8.6.4. Se va menԑiona care este gradul de înԑelegere al pĉrinԑilor faƜĉ de rolul/responsabilitĉԑile
parentale:
..............................
Data:
Asistent social:

Pe baza datelor colectate în fiƕa de evaluare, în faza imediat urmĉtare, se întocmeƕte
raportul de evaluare socialĉ care devine documentul oficial al evaluĉrii sociale (sau a
anchetĉrii cazului). El este document întocmit la rece, fiind un instrument de sintezĉ care
expune informaƜiile despre copil ƕi familie într-un mod agregat ƕi într-o manierĉ
profesionistĉ de elaborare. El se întocmeƕte de regulĉ de cĉtre managerul de caz al
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fiecĉrui copil. Ca ƕi conƜinut el respectĉ aceleaƕi câmpuri ca ƕi fiƕa de evaluare, însĉ
diferenƜa faƜĉ de aceasta o face caracterul sintetic, corelat ƕi profesionist al redactĉrii
informaƜiilor. Sugerĉm sĉ nu treacĉ mai mult de 3-4 zile de la finalizarea anchetĉrii
cazului pânĉ la redactarea raportului de evaluare, pentru ca percepƜia de ansamblu a
cazului ƕi a informaƜiilor sĉ fie proaspĉtĉ, pentru a fi perfect corelate în raport.

7.2.2. RAPORT DE EVALUARE SOCIAL
1. Date despre identitatea Ɣi statutul copilului/tânĉrului
Nume/prenume :
Data naƔterii: Locul naƔterii:
CNP:
Certificat de naƔtere: CI :
Naԑionalitatea: Religia:
Statutul legal al copilului/tânĉrului:
Responsabilul legal al copilului/tânĉrului (nume, rol/statut):
Instituԑia de plasament Ɣi adresa instituԑiei:
Educatorul cheie:
Medicul de familie (nume, cabinet):
Istoricul cazului (de la naƔtere pânĉ în prezent, inclusiv traseul instituԑional):
Motivul plasamentului în instituԑie:
Vârsta la data evaluĉrii (ani, luni):
Alte observaԑii :
2. Date despre condiԑiile de trai ale copilului/tânĉrului în instituԑie (se vor menԑiona tipul
instituԑiei Ɣi grupul de rezidenԑi; structura pe camere/spaԑii specifice Ɣi accesibilitatea acestor
spaԑii pentru copil/tânĉr, elemente de (ne)siguranԑĉ pentru copil/tânĉr, numĉrul Ɣi numele
colegilor de dormitor ai copilului/tânĉrului, condiԑiile de curĉԑenie Ɣi dotĉrile spaԑiului de locuit,
obiectele sau lucruri personalizate ale copilului/tânĉrului, etc).

3. Date despre relaԑiile cu familia Ɣi relaԑiile sociale (se completeazĉ dupĉ ce se iniƜiazĉ contactul
cu copilul/tânĉrul, dupĉ observaƜie ƕi interacƜiune cu copilul ƕi dupĉ ce se identificĉ toatĉ
documentaƜia existentĉ în instituƜie cu privire la copil (fiƕe de evaluare, observaƜie, fiƕe medicale,
foi de vizitĉ, etc). Completarea acestui formular se face prin discuƜii cu copilul/tânĉrul, discuƜii cu
personalul cheie ƕi alte persoane relevante din viaƜa copilului/tânĉrului: profesor, educator,
mediator, etc.
Se va menԑiona/descrie cu cine din familia copilului/tânĉrului are acesta cea mai bunĉ relaԑie,
care este natura contactului dintre copil/tânĉr Ɣi familie - se va menԑiona adultul/adulƜii Ɣi gradul
lor de rudenie, precum Ɣi copiii - fraԑi, surori, sau alƜii, care sunt motivele contactului dintre
copil/tânĉr Ɣi familie, care este atitudinea copilului/tânĉrului când este vizitat/învoit de aceƔtia,
care este percepԑia copilului/tânĉrului faԑĉ de adulԑii care îl viziteazĉ/la care este învoit (îi
cunoaƔte pe nume, Ɣtie care este relaԑia dintre ei, este ataƔat faԑĉ de adult, are anumite
sentimente declarate faԑĉ de adult).
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Se va menԑiona dacĉ participĉ la activitĉԑi în comunitate (care sunt acestea, care este gradul de
integrare în comunitatea largĉ).
4. Date despre comportamentul social (aceste informaԑii se pot colecta prin discuԑii cu
personalul din instituԑie, dar Ɣi prin observarea copilului/tânĉrului în diferite circumstanԑe ale
vieԑii în instituƜie Ɣi în comunitate).
Se va consemna dacĉ copilul/tânĉrul a abuzat alte persoane în trecut, care a fost natura abuzului,
care au fost consecinԑele Ɣi ce mĉsuri s-au luat.
Se va menԑiona dacĉ copilul/tânĉrul are comportamente dificile, care este natura lor, când se
produc Ɣi care sunt factorii declanƔatori.
Se va menԑiona dacĉ copilul/tânĉrul a petrecut timp într-o unitate corecԑionalĉ, de ce Ɣi pentru
cât timp.
Se va menԑiona dacĉ tânĉrul utilizeazĉ substanԑe ilegale, ce fel, de cât timp se Ɣtie, care sunt
mĉsurile luate.
Se va menԑiona dacĉ tânĉrul are comportamente sexuale nepotrivite, ce fel Ɣi când se produc.
Se poate menԑiona comportamentul copilului/tânĉrului în alte medii decât cel din instituƜie, dacĉ
are un comportament asemĉnĉtor, sau diferit faԑĉ de cel din instituԑie.
Se va menԑiona care este atitudinea tânĉrului faԑĉ de persoane strĉine – dacĉ înԑelege riscurile Ɣi
normele sociale.
Se vor menԑiona/descrie orice alte observaԑii legate de comportamentul copilului/tânĉrului –
aspecte pozitive, la masĉ, în camerĉ, în grupul de colegi, în timpul liber.
5. Date despre educaԑia copilului/tânĉrului – Se va consemna care este nivelul de Ɣcolarizare
absolvit al copilului/tânĉrului Ɣi/sau care este Ɣcolarizarea actualĉ (tipul de Ɣcoalĉ absolvit, forma
de Ɣcolarizare frecventatĉ în prezent, clasĉ, profil/secԑie, diriginte/îndrumĉtor, etc).
Se poate menԑiona istoricul educaԑional al copilului/tânĉrului; se va menԑiona/descrie care este
atitudinea copilui/tânĉrului faԑĉ de propria educaԑie, care este atitudinea faԑĉ de profesori,
educatori. Se vor menԑiona/descrie care sunt abilitĉԑile profesionale ale copilului/tânĉrului (dacĉ
existĉ un interes special pentru o anume meserie, carierĉ profesionalĉ).
Se vor menԑiona care sunt dorinԑele copilului/tânĉrului legate de viitorul sĉu propriu, din punct
de vedere al educaԑiei, sau al unei meserii. Se vor menԑiona alte metode/forme
educative/instructive utilizate pentru dezvoltarea copilului/tânĉrului (diferite cursuri, logopedie,
etc.).
Se vor menԑiona orice alte aspecte relevante legate de educaԑia copilului/tânĉrului pânĉ în
momentul evaluĉrii (performanԑe deosebite, concursuri, lipsa unor forme de educaԑie/Ɣcolarizare,
etc).

6. Date despre sĉnĉtatea copilului/tânĉrului (infomaԑiile despre starea de sĉnĉtate a
copilului/tânĉrului sunt colectate din dosarele/fiƔele medicale ale rezidenԑilor Ɣi din discuԑiile cu
asistenԑii medicali/medicii copilului/tânĉrului. Dacĉ nu existĉ documentaԑie suficientĉ se
recomandĉ un control medical general).
Se vor consemna cele mai importante elemente legate de starea de sĉnĉtate a copilului/tânĉrului
(diagnostice de boli cronice Ɣi acute, tratamente cronice, greutate, înĉlԑime; se vor consemna alte
elemente legate de sĉnĉtatea copilului/tânĉrului (spitalizĉri îndelungate, durata lor, cauza lor,
evoluԑie medicalĉ – imbunĉtĉԑiri sau deprecieri ale stĉrii de sĉnĉtate).
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Se va consemna dacĉ copilul/tânĉrul are o dietĉ restrictivĉ Ɣi de ce. Se va consemna care este
impactul stĉrii de sĉnĉtate asupra vieԑii copilului/tânĉrului.
Se va consemna dacĉ copilul/tânĉrul primeƔte îngrijiri medicale speciale la domiciliu, sau la
nivelul unei unitĉԑi spitaliceƔti Ɣi care este natura lor.
Se va consemna nivelul de acces al copilului/tânĉrului la servicii medicale (medic de familie,
punct sanitar, policlinicĉ, spital de specialiltate, etc.).
Se vor menԑiona orice alt fel de informaԑii relevante despre starea de sĉnĉtate a
copilului/tânĉrului.
7. Note despre planurile de viitor ale copilului/tânĉrului (observaԑiile se vor strânge prin discuԑii
cu copilul/tânĉrul, sau prin alte metode de comunicare adecvate Ɣi evaluatorul va încerca sĉ
identifice care sunt speranԑele de viitor ale copilului/tânĉrului în toate aspectele vieԑii lui. În
funcԑie de abilitĉԑile Ɣi nivelul de dezvoltare, prin desen, sau prin alte metode, copilul/tânĉrul va
fi implicat în elaborarea unor dorinԑe pentru viitorul propriu. Este important de reԑinut cĉ nu este
profesional sĉ fie fĉcute promisiuni care nu pot fi respectate, sau sĉ se desconsidere opiniile
copilului/tânĉrului).
8. Date despre familia copilului/tânĉrului (se completeazĉ dupĉ ce se face vizita în familie Ɣi se
consemneazĉ circumstanԑele).
8.1. Date despre membrii familiei naturale Ɣi extinse
8.1.1. Date despre mamĉ
Nume/prenume:
CNP:
C.I.
Adresa de domiciliu:
Adresa de reƔedinԑĉ:
Telefon:
Stare civilĉ:
Pregĉtire educaԑionalĉ/profesionalĉ:
Ocupaԑia/locul de muncĉ:
Venit:
Stare de sĉnĉtate (diagnostic, tratament):
Medic de familie (nume, cabinet):
8.1.2 Date despre tatĉ
Nume/prenume:
CNP:
C.I.
Adresa de domiciliu:
Adresa de reƔedinԑĉ:
Telefon:
Stare civilĉ:
Pregĉtire educaԑionalĉ/profesionalĉ:
Ocupaԑia/locul de muncĉ:
Venit:
͵ͺ

Stare de sĉnĉtate (diagnostic, tratament):
Medic de familie (nume, cabinet):
8.1.3. Date despre fraԑi
Nume/prenume:
CNP:
C.I.
Adresa de domiciliu:
Adresa de reƔedinԑĉ:
Telefon:
Stare civilĉ:
Pregĉtire educaԑionalĉ/profesionalĉ:
Ocupaԑia/locul de muncĉ:
Venit:
Stare de sĉnĉtate (diagnostic, tratament):
Medic de familie (nume, cabinet):
8.1.4. Date despre membrii familiei extinse
Nume/prenume/grad de rudenie:
CNP:
C.I.
Adresa de domiciliu:
Adresa de reƔedinԑĉ:
Telefon:
Pregĉtire educaԑionalĉ/profesionalĉ:
Ocupaԑia/locul de muncĉ:
Venit:
Stare de sĉnĉtate (diagnostic, tratament):
Observaԑii privind relaԑia cu copilul/tânĉrul rezident:
8.2. Note despre condiԑiile de trai ale familiei naturale/extinse (dupĉ caz)
Se va menԑiona tipul locuinԑei (casĉ, apartament, camere parte a unei case) Ɣi statutul legal al
locuinԑei (proprietate personalĉ, închiriatĉ, aranjament informal).
Se vor menԑiona utilitĉԑile la care este/nu este racordatĉ locuinԑa (reԑea electricĉ, reԑea gaz, reԑea
apĉ, reԑea canalizare, reԑea TV/telefon/internet.
Se vor face menԑiuni despre structura locuinԑei, numĉrul/tipul încĉperilor Ɣi dotĉrile acestora
(mobilier, aparaturĉ electrocasnicĉ) Ɣi se va meԑiona dacĉ sunt/nu sunt suficiente pentru toԑi cei
care locuiesc în casĉ.
Se vor face menԑiuni despre igiena/curĉԑenia locuinԑei. Se vor notifica elemente de nesiguranԑĉ a
locuinԑei (foc neprotejat, acoperiƔ/perete Ɣubred, acces rozĉtoare, etc.).
Se vor face orice alt tip de menԑiuni referitoare la condiԑiile de trai care ar fi relevante pentru
facilitarea reintegrĉrii copilului/tânĉrului.
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8.3. Note despre resursele economice ale familiei naturale/extinse (dupĉ caz)
Se vor menԑiona veniturile financiare de care dispun membrii familiei Ɣi provenienԑa acestora (din
angajare, munci sezoniere, ocazionale, prestaԑii sociale, pensii, Ɣomaj, altele). Se va menԑiona
dacĉ membrii ai familiei au contractat împrumuturi Ɣi care este valoarea acestora.
Se vor consemna alte tipuri de resurse de care dispune familia (anexe, pĉmânt, animale,
automobil, etc.).
8.4. Note despre relaԑiile în familie Ɣi relaԑiile sociale ale membrilor familiei naturale/extinse
(informaԑiile se colecteazĉ în cadrul interviului cu adultul reprezentativ din familie, care a avut
legĉtura cea mai strânsĉ cu copilul/tânĉrul. Dacĉ ambii pĉrinԑi sunt în aceeaƔi situaԑie, se discutĉ
cu ambii. Dacĉ ultimul adult care a avut grijĉ de copil/tânĉr este din cadrul familiei extinse, se
discutĉ cu/Ɣi cu acesta.
Se va menԑiona care este calitatea relaԑiilor între membrii familiei (cum percepe fiecare membru
relaԑiile cu ceilalԑi membrii).
Se va menԑiona care este percepԑia membrilor familiei legatĉ de gradului de acceptare a acestora
în comunitate (sunt acceptaԑi, marginalizaԑi, izolaԑi, etc.).
Se vor menԑiona principalele activitĉԑi prin care membrii familiei participĉ la viaԑa din comunitate
(bisericĉ, vizite între vecini, etc.).
Se va menԑiona care sunt resursele umane pe care pĉrinƜii percep cĉ le au la dispoziԑie în familie
Ɣi în comunitate (prieteni, rude, venici) - în rolul lor de pĉrinԑi.
Se va menԑiona care este relaԑia pĉrinԑilor cu ceilalԑi copii care sunt acasĉ.
Se vor menԑiona orice alte note relevante cu privire la relaԑiile din familie Ɣi/sau relaԑiile sociale
ale familiei.
8.5. Note despre comportamentul social (anti-social) al membrilor familiei: (aceste informaԑii se
pot colecta prin discuԑii cu alte persoane aproape de familie, sau agenԑii locale - poliԑie, dispensar,
vecini, primĉrie, Ɣcoalĉ. Subiectul va fi discutat cu membrii familiei, dar întrebĉrile nu se pun
direct Ɣi nici într-o maniera interogativĉ.
Se va nota dacĉ existĉ membri ai familiei care au fost condamnaԑi penal, care au fost
circumstanԑele Ɣi cauzele condamnĉrii. Se va nota dacĉ este menԑionat/înregistrat consum abuziv
de substanԑe în familie. Se va consemna dacĉ existĉ în familie persoane cu risc de abuz pentru
copil/tânĉr.
8.6. Note despre atitudinea/percepԑia membrilor familiei faԑĉ de copilul/tânĉrul rezident
Se va menԑiona care este percepԑia membrilor familiei faԑĉ de copilul/tânĉrul rezident în centrul
de plasament.
Se va menԑiona care este percepԑia membrilor familiei cu privire la calitatea relaԑiei cu
copilul/tânĉrul rezident.
Se poate menԑiona care a fost impactul naƔterii copilului/tânĉrului asupra familiei/membrii ai
familiei.
Se va menԑiona care este gradul de înԑelegere al pĉrinԑilor asupra rolului/responsabilitĉԑilor
parentale.
Data evaluĉrii :
Asistent social:
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7.3. Fiƕa de sumarizare a nevoilor copilului ƕi a familiei
Ulterior elaborĉrii raportului, se întocmeƕte o fiƕĉ de sumarizare a nevoilor copilului ƕi o
fiƕĉ de sumarizare a nevoilor familiei. Rolul lor este de a identifica, Ɯintit, piedicile care
stau în calea reunirii copiilor cu pĉrinƜii/familia, pe de o parte. Pe de altĉ parte, prin
intermediul lor se stabilesc mĉsurile care ar trebui monitorizate în procesul de
management de caz.

7.3.1. FIb DE SUMARIZARE A NEVOILOR SOCIALE ALE
COPILULUI
Pentru fiecare rezident, copil sau tânar, pe baza circumstantelor identificate în etapa de
evaluare, se identificĉ nevoile Ɣi se recomandĉ/identificĉ intervenԑiile necesare (se
notificĉ în prima instanԑĉ intervenԑiile existente - resursele locale, dar se recomandĉ si
interventii care nu sunt deocamdata realizate la nivel local sau regional). În urmatoarea
etapĉ se va recomanda un plan de servicii/intervenԑii, în aceeaƔi manierĉ, ԑinand cont de
serviciile existente, dar Ɣi fĉcand recomandari pentru alte servicii care ar putea fi ulterior
oferite.
Recomandĉrile se fac în funcԑie de nevoi Ɣi în lumina respectĉrii drepturilor
copilului/tânĉrului la o viaԑĉ într-o familie, demnĉ Ɣi pentru un viitor activ în comunitate.

Copil/tânĉr: ________________________________________________________________
Proiectul: __________________________________________________________________

Nevoi

Servicii/intervenԑii

Identitatea Ɣi statul rezidentului
Condiԑiile de trai
Relaԑia cu familia Ɣi relaԑiile sociale
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Comportamentul social
Educaԑie Ɣi dezvoltare profesionalĉ
Sĉnĉtate
Alte nevoi

Recomandare plasament alternativ
/regiunea: reintegrare în familia
naturalĉ/extinsĉ/familie adoptivĉ,
plasament în familie asistatĉ,
plasament în casĉ de tip familial,
inserԑie socio-profesionalĉ, altele.
Data:

Asistent social:

7.3.2. FIb DE SUMARIZARE A NEVOILOR FAMILIEI
NATURALE / EXTINSE
Pentru fiecare familie, pe baza circumstanԑelor identificate în etapa de evaluare, se
identificĉ nevoile Ɣi se identificĉ/recomandĉ intervenԑiile care pot contribui la
soluԑionarea acestora. Se identificĉ în prima instanԑĉ intervenԑiile existente (resursele
locale), dar se recomandĉ Ɣi servicii/intervenԑii care nu sunt deocamdatĉ realizate la
nivel local sau regional. În urmatoarea etapĉ, se recomandĉ un plan de servicii, în
aceeaƔi manierĉ, ԑinând cont de serviciile existente, dar Ɣi fĉcând recomandĉri pentru
alte servicii care ar putea fi ulterior dezvoltate. Recomandĉrile se fac chiar dacĉ nu se
preconizeazĉ o reîntoarcere în familie în scurt timp, dar pentru a facilita contactul cu
familia Ɣi o posibilĉ reîntoarcere acasĉ, într-un viitor mai îndepĉrtat, dacĉ este în
interesul copilului/tânĉrului.

Familia (adultul cheie): _______________________________________________________
Copil/tânĉr: ________________________________________________________________
Proiectul: __________________________________________________________________
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Nevoi

Servicii/intervenԑii

Identitate Ɣi identificare
Condiԑiile de trai

Resursele economice
Relaԑii în familie Ɣi relaԑiile sociale
/ comportament social/antisocial
Atitudinea membrilor familiei faԑĉ
de copilul/tânĉrul rezident
Alte nevoi

Data:
Asistent social:

Nevoile vizate în aceste fiƕe urmĉresc, efectiv, ariile analizate în cadrul procesului de
evaluare a copiilor. În funcƜie de nevoile stabilite în aceste fiƕe, urmeazĉ întocmirea
planului de intervenƜie (planului individualizat de protecƜie), care poate sĉ aibĉ ca ƕi
obiectiv fie reintegrarea în familie, fie plasamentul într-o formĉ de îngrijire alternativĉ.
În funcƜie de direcƜia stabilitĉ, urmeazĉ completarea periodicĉ (de fiecare datĉ când
existĉ o intervenƜie dirijatĉ cĉtre copil sau familie), a unei fiƕe de evidenƜĉ a
intervenƜiilor care monitorizeazĉ modul de implementare a planului de intervenƜie.

7.3.3. FIb DE EVIDENԐ A INTERVENԐIILOR
Cazul: _______________________ Proiectul _________________________________
Adresa: ________________________________________________________________

Ͷ͵

Se va notifica data Ɣi tipul/conԑinutul intervenԑiei – vizitĉ de monitorizare, achiziԑie/livrare donaԑii,
convorbire telefonicĉ, altele Ɣi orice alte date relevante pentru evoluԑia procesului de
instrumentare a cazului. Se va înregistra cel puԑin o fiƔĉ de evidenԑĉ a intervenƜiilor pe lunĉ, pe
parcursul perioadei de intervenԑie.
Data ƕi intervenԑia
............................
Propuneri:
............................
Data:
Asistent social:

Cazul fiecĉrui copil se discutĉ în cadrul ƕedinƜelor de management de caz, care se
organizeazĉ o datĉ la douĉ sau trei luni, sau ori de câte ori e cazul.

7.4. Evaluarea dezvoltĉrii copilului
Am creat trei instrumente de evaluare a dezvoltĉrii copilului, care au fost gândite
pentru
a) evaluarea copiilor ƕi tinerilor tipici,
b) evaluarea copiilor ƕi tinerilor cu nevoi speciale severe,
c) evaluarea copiilor ƕi tinerilor cu nevoi speciale profunde.
Scopul acestor instrumente este:
x
x
x
x
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sĉ identifice nivelul abilitĉԑilor ƕi al competenԑelor copilului/tânĉrului, în
raport cu vârsta cronologicĉ, în cinci domenii de dezvoltare;
sĉ identifice domeniile deficitare care necesitĉ o atenԑie specialĉ;
sĉ elaboreze programe terapeutice individualizate, bazate pe dificultĉԑile
specifice identificate în cazul copilului/ tânĉrului, sau pentru creƔterea
nivelului lor de achiziԑii;
sĉ compare dezvoltarea unui copil din momentul respectiv cu nivelul lui de
dezvoltare anterioarĉ (baseline versus endline).

8. Evaluarea dezvoltĉrii copilului ƕi a tânĉrului.
Metodologie de lucru
8.1. Scopul instrumentului de evaluare
Instrumentul de evaluare a dezvoltĉrii permite:
x
x
x
x

identificarea nivelului abilitĉԑilor, a competenԑelor copilului/tânĉrului în
raport cu vârsta cronologicĉ, în cinci domenii de dezvoltare
identificarea domeniilor deficitare, care necesitĉ o atenԑie specialĉ
elaborarea unor programe terapeutice individualizate, bazate pe
dificultĉԑile specifice identificate în cazul copilului/ tânĉrului, sau pentru
creƔterea nivelului lor de achiziԑii
compararea nivelului de dezvoltare al unui copil din momentul respectiv, cu
nivelul lui de dezvoltare anterioarĉ (baseline versus endline)

Au fost dezvoltate urmĉtoarele instrumente de evaluare:
A) Instrument de evaluare pentru copii Ɣi tineri tipici
(Instrument A) pe urmĉtoarele intervale de vârstĉ: 1 - 2 ani; 2 - 3 ani; 3 - 4 ani; 4 - 5 ani;
5 - 7 ani; 7 - 9 ani; 9 - 11 ani; 11 - 13 ani; 13 - 15 ani; 15 - 17 ani; Ɣi peste 17 ani.

Acest instrument va fi folosit pentru:
A1) Evaluarea nivelului de dezvoltare la copiii Ɣi tinerii tipici, situaԑie în care se va utiliza
instrumentul de evaluare corespunzĉtoare vârstei cronologice a fiecĉrui copil/tânĉr.
A2) Evaluarea nivelului de dezvoltare la copiii Ɣi tinerii cu intelect de limitĉ, deficienԑĉ
mintalĉ uƔoarĉ Ɣi deficienԑĉ mintalĉ moderatĉ.
Având în vedere particularitĉԑile psiho-intelectuale specifice pentru fiecare categorie,
se vor respecta urmĉtoarele:
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¾ Pentru copiii/tinerii cu intelect de limitĉ, respectiv cu IQ între 70/75-80/85,
evaluarea se va face astfel:
- pentru copiii pânĉ la 13 ani, se va utiliza instrumentul de evaluare
corespunzĉtor vârstei cronologice
- pentru toԑi cei peste 13 ani, se va aplica instrumentul de evaluare
pentru 11-13 ani, aceasta deoarece dezvoltarea psiho-intelectualĉ,
în acest caz, nu poate depĉƔi etatea mintalĉ de 12- 13 ani.*
¾ Pentru copiii/tinerii cu deficienԑĉ mintalĉ uƔoarĉ, respectiv cu IQ între
50/55-70/75, evaluarea se va face astfel:
- pentru copiii pânĉ la 9 ani, se va utiliza instrumentul de evaluare
corespunzĉtor vârstei cronologice
- pentru toԑi cei peste 9 ani, se va aplica instrumentul de evaluare
pentru 7-9 ani, aceasta deoarece dezvoltarea psiho-intelectualĉ în
acest caz nu poate depĉƔi etatea mintalĉ de 9 ani.
¾ Pentru copiii/tinerii cu deficienԑĉ mintalĉ moderatĉ, respectiv cu IQ între
35/40 -50/55, evaluarea se va face astfel:
- pentru copiii pânĉ la 7 ani, se va utiliza instrumentul de evaluare
corespunzĉtor vârstei cronologice
- pentru toԑi cei peste 7 ani, se va aplica instrumentul de evaluare
pentru 5-7 ani, aceasta deoarece dezvoltarea psiho-intelectualĉ, în
acest caz, nu poate depĉƔi etatea mintalĉ de 7 ani.
*Aceste instrumente de evaluare vizeazĉ, în principal, maturitatea Ɣi competenԑa socialĉ,
prin identificarea nivelului de adaptare, stabilind decalajul în dezvoltarea
copilului/tânĉrului.
Având în vedere faptul cĉ maturitatea socialĉ este puternic influenԑatĉ de o serie de
factori, precum mediul familial, Ɣcoalĉ, educaԑie, Ɣi nu doar de IQ, evaluatorul va putea
alege instrumentul care rĉspunde cel mai bine dezvoltĉrii abilitĉԑilor sociale din acel
moment al copilului.
Exemplu: În cazul unui copil de 15 ani, care are intelect de limitĉ Ɣi frecventeazĉ o Ɣcoalĉ
specialĉ, dar abilitĉԑile sale sociale corespund vârstei cronologice, evaluatorul va putea
alege instrumentul corespunzĉtor acestei vârste.

B) Instrumentul de evaluare pentru copii Ɣi tineri cu nevoi speciale severe
C) Instrumentul de evaluare pentru copii Ɣi tineri cu nevoi speciale profunde
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8.2. Descrierea instrumentelor de evaluare
8.2.1. Instrumentul de evaluare A - pentru copiii Ɣi
tinerii tipici
Instrumentul de evaluare cuprinde cinci domenii principale. La rândul lor, fiecare din
aceste domenii cuprinde un numĉr de subdomenii specifice. Fiecare subdomeniu
cuprinde un numĉr de itemi, care definesc subdomeniul respectiv, dupĉ cum urmeazĉ:
1. Domeniul Abilitĉԑi de trai independent, cu subdomeniile:
x
x
x

Abilitĉԑi de autoservire
Abilitĉԑi casnice
Siguranԑĉ

Acest domeniu se referĉ la evaluarea gradului de independenԑĉ (autonomie) în
domenii care ԑin de autoservire (alimentaԑie, toaletĉ, igienĉ personalĉ, îmbrĉcare,
curĉԑenie, evitarea pericolelor).
2. Domeniul Dezvoltarea psihomotorie, cu subdomeniile:
x
x

Abilitĉԑi motorii grosiere
Abilitĉԑi motorii fine

Acest domeniu se referĉ la evaluarea achiziԑiilor în domeniul motricitĉԑii, respectiv
autonomia copilului în ceea ce priveƔte abilitĉԑile motorii fine Ɣi grosiere, echilibrul Ɣi
coordonarea în realizarea unor activitĉԑi.
Toate reacԑiile musculare prin care se realizeazĉ miƔcarea corpului, sau a diferitelor pĉrԑi
din corp, sunt reunite în denumirea globalĉ de motricitate, care este o substructurĉ a
psihomotricitĉԑii. Întârzierile în dezvoltare, sau diferitele perturbĉri ale miƔcĉrilor sau ale
unor gesturi, se referĉ la calitatea miƔcĉrii.

3. Domeniul Cognitiv, cu subdomeniile:
x
x
x
x

Limbajul
Comprehensiunea
Alte operaԑii ale gândirii
Orientarea spaԑio-temporalĉ
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Acest domeniu se referĉ la abilitĉԑile copilului sau tânĉrului de a comunica verbal sau
în scris, de a înԑelege Ɣi de a se face înԑeles de cĉtre cei din jur. De asemenea, conԑine
aspecte ce ԑin de orientarea în spaԑiu Ɣi timp, sau alte procese ale gândirii.
4. Domeniul Social, cu subdomeniile:
a. Interacԑiunea cu alԑi copii/tineri
b. Interacԑiunea cu adultul
Acest domeniu se referĉ la formarea abilitĉԑilor copilului sau tânĉrului de a stabili
relaԑii adecvate cu alԑii; stabilirea unor relaԑii interpersonale corecte, diferenԑiate în
funcԑie de vârstĉ, statut, situaԑii concrete, respectarea normelor sociale în
interacԑiunea cu copiii Ɣi adultul, precum Ɣi cunoaƔterea Ɣi respectarea emoԑiilor
proprii Ɣi ale altora.
5. Domeniul Comportament, cu subdomeniile:
x
x
x

Comportament social responsabil
ConƔtiinԑa de sine
Exprimarea emoԑiilor

Acest domeniu se referĉ la cunoaƔterea Ɣi respectarea de cĉtre copil, sau tânĉr, a
normelor generale de bunĉ convieԑuire, la deprinderile de comportare adecvate în
ocazii diverse (acasĉ, Ɣcoalĉ, comunitate). De asemenea, vizeazĉ modul în care copilul,
sau tânĉrul, se comportĉ Ɣi îƔi exprimĉ opԑiunile Ɣi emoԑiile.

8.2.2. Instrumentul de evaluare B - Instrumentul de evaluare
pentru copii/tineri cu nevoi speciale severe
8.2.3. Instrumentul de evaluare C - Instrumentul de evaluare
pentru copii/tineri cu nevoi speciale profunde
Cele douĉ instrumente (B Ɣi C) cuprind 5 domenii principale. La rândul lor, fiecare din
aceste domenii cuprinde un numĉr de subdomenii specifice. Fiecare subdomeniu
cuprinde un numĉr de itemi, care definesc subdomeniul respectiv, dupĉ cum urmeazĉ:
1. Domeniul Abilitĉԑi de trai independent, cu subdomeniile urmĉtoare:
x
x
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Autonomie
Dezvoltare senzorialĉ

Acest domeniu se referĉ la evaluarea în domenii care ԑin de alimentaԑie, îmbrĉcare,
toaletĉ, dezvoltare senzorialĉ vizualĉ, auditivĉ, tactilĉ Ɣi olfactivĉ.
2. Domeniul Dezvoltarea psihomotorie cu subdomeniile urmĉtoare:
x Abilitĉԑi motorii grosiere
x Abilitĉԑi motorii fine
Acest domeniu se referĉ la evaluarea deprinderilor în domeniul motricitĉԑii, respectiv
autonomia copilului în ceea ce priveƔte abilitĉԑile motorii fine Ɣi grosiere, echilibrul Ɣi
coordonarea în realizarea unor activitĉԑi.
3. Domeniul Cognitiv, cu subdomeniile urmĉtoare:
x Limbajul
x Comprehensiunea
x Alte operaԑii ale gândirii
Acest domeniu se referĉ la abilitĉԑile copilului sau tânĉrului de a comunica nonverbal,
prin gesturi, mimicĉ respectiv sunete, vocalize, sau cuvinte monosilabice.

4. Domeniul Social, respectiv modalitĉԑile de interacԑiune care se aflĉ la nivelul
primului sistem de semnalizare reprezentat de senzaԑii, percepԑii, vocalizĉri, sunete.

5. Domeniul Comportament cu subdomeniile:
x
x

Comportament adaptativ
Exprimarea emoԑiilor

Acest domeniu se referĉ la mĉsura în care copiii/tinerii prezintĉ comportamente
adaptative, precum Ɣi la modalitatea de exprimare a emoԑiilor de bazĉ.
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Observaԑie:
În ciuda unui grad ridicat de dependenԑĉ a copiilor Ɣi tinerilor cu nevoi speciale severe Ɣi
profunde, acԑiunile recuperatorii Ɣi de asistenԑĉ trebuie sĉ respecte principiile Ɣi
standardele de calitate general valabile privind recuperarea Ɣi integrarea socialĉ.

8.3. Completarea instrumentelor de evaluare
Se vor respecta urmĉtoarele indicaԑii Ɣi specificaԑii:
a) Citiԑi cu atenԑie afirmaԑiile Ɣi încercuiԑi pentru fiecare item varianta de rĉspuns
care reflectĉ cel mai bine copilul în situaԑia prezentatĉ, respectiv mĉsura în care
copilul realizeazĉ/îndeplineƔte itemul respectiv.
b) Variantele de rĉspuns sunt descrise conform urmĉtorului tabel:
Descriere/Mĉsura în care este îndeplinit itemul

Variante rĉspuns

Nu se aplicĉ copilului care este evaluat

N/A

Deloc

1

Într-o mĉsurĉ nesemnificativĉ

2

În micĉ mĉsurĉ

3

În oarecare mĉsurĉ

4

În mare mĉsurĉ

5

În totalitate

6
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Au fost stabilite patru intervale de cotare corespunzĉtoare a patru stadii de dezvoltare,
conform urmĉtorului sistem de cotare:

1. Nivel nesatisfĉcĉtor
Acest stadiu corespunde cotelor medii cuprinse între 1.0 Ɣi 1.9, care reprezintĉ întârziere
în dezvoltarea copilului/tânĉrului, situaԑie în care el nu are formate Ɣi dezvoltate
abilitĉԑile corespunzĉtoare vârstei în cele mai multe domenii Ɣi subdomenii.
Ca urmare, în toate sau în majoritatea domeniilor se impune intervenԑie specializatĉ
accentuatĉ.
2. Nivel satisfĉcĉtor
Acest stadiu corespunde cotelor medii cuprinse între 2.0 Ɣi 3.9, care reprezintĉ faptul cĉ,
în domeniile menԑionate, copilul/tânĉrul are abilitĉԑi în curs de dezvoltare în raport cu
vârsta/cele corespunzĉtoare vârstei.
Ca urmare, în multe din domeniile de dezvoltare este nevoie de intervenԑie specializatĉ
accentuatĉ.
3. Nivel bun
Acest stadiu corespunde cotelor medii între 4.0 Ɣi 4.9, care reprezintĉ faptul cĉ, în
majoritatea domeniilor de dezvoltare, copilul/tânĉrul are formate Ɣi dezvoltate
abilitĉԑile necesare apropiate vârstei.
Ca urmare, sunt puԑine domeniile în care este nevoie de intervenԑie specializatĉ.
4. Nivel foarte bun
Acest stadiu corespunde cotelor medii cuprinse între 5.0 Ɣi 6.0 Ɣi reprezintĉ faptul cĉ, în
toate sau aproape toate domeniile, copilul/tânĉrul are dezvoltate abilitĉԑile la nivelul
aƔteptat, corespunzĉtor vârstei.

Observaԑie:
Pentru a avea o imagine semnificativĉ în privinƜa dezvoltĉrii copilului sau tânĉrului, se
vor avea în vedere cotele medii pe fiecare din cele cinci domenii de dezvoltare, Ɣi nu
cota medie comunĉ corespunzĉtoare acestora.
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8.4. Evaluarea
8.4.1. Componenԑa echipei de evaluare:
x
x

Pentru a realiza o evaluare obiectivĉ, aceasta va fi fĉcutĉ, de preferinԑĉ, de
psihologi desemnaԑi din cadrul DGASPC partenere (preferabil care lucreazĉ în
instituԑie) ƕi care cunosc copilul evaluat;
Activitatea de evaluare va fi supervizatĉ Ɣi coordonatĉ de psihologi, pentru o
evaluare obiectivĉ.

8.4.2. Rolurile Ɣi responsabilitĉԑile echipei de evaluare:
x
x
x
x
x

sĉ informeze educatorul/persoana de îngrijire directĉ a copilului sau tânĉrului
despre intenԑia de a evalua copilul/tânĉrul respectiv
sĉ fixeze data evaluĉrii
sĉ adune informaԑii de la copil/tânĉr, educator, sau de la alte persoane care pot da
informaԑii semnificative cu privire la copil (colegi, profesori)
sĉ se bazeze pe observarea directĉ a copilului/tânĉrului în timpul evaluĉrii
sĉ completeze instrumentul de evaluare

8.4.3. Pregĉtirea evaluĉrii
Evaluarea implicĉ:
x înԑelegerea conԑinutului instrumentului de evaluare – instrumentul de evaluare
de evaluare pentru copil/tânĉr
x înԑelegerea metodologiei de evaluare
x planificarea evaluĉrii.

8.4.4. Durata evaluĉrii
Se vor acorda cel puԑin trei ore pentru fiecare evaluare, sau atât cât este necesar, pentru
a realiza o evaluare obiectivĉ Ɣi comprehensivĉ.
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8.4.5. Evaluarea propriu-zisĉ
x
x

Evaluatorul va aduce la cunoƔtinԑa membrilor de personal motivele evaluĉrii.
Scopul evaluĉrii fiind identificarea nivelului de dezvoltare a copilului/tânĉrului în
instituԑie la un moment dat, printr-o evaluare iniԑialĉ.
Ulterior, se va face o reevaluare a copilului/tânĉrului la ƕase, respectiv 12 luni
dupĉ plasarea acestuia într-un serviciu alternativ. Evaluĉrile astfel realizate vor
permite compararea rezultatelor Ɣi vor constitui un indicator important pentru a
mĉsura efectele dezinstituԑionalizĉrii.

8.4.6. Modalitĉԑi de adunare a datelor Ɣi informaԑiilor
A. Observarea
x
x

Observarea directĉ a copilului în mediul instituԑional/al casei respectiv în afarĉ.
Se vor avea în vedere aspecte cu privire la interacԑiunea acestuia cu alԑi copii,
adulԑii cunoscuԑi sau persoane strĉine.
Observarea directĉ a copilului în situaԑii diverse: joc, activitĉԑi Ɣcolare, alte
activitĉԑi recreative. Discuԑii cu copilul.

B. Interviul
x
x

x

Interviul semi-structurat reprezintĉ modalitatea principalĉ de
a obԑine
informaԑii relevante despre copil sau tânĉr.
În discuԑia cu persoana intervievatĉ (educator, profesor, sau alt membru de
personal) vor fi adresate întrebĉri cu rĉspuns deschis pentru a lĉsa celui
intervievat libertatea de a vorbi despre copil. Întrebĉrile adresate de evaluator
vor fi specifice instrumentului de evaluare, acesta urmând a consemna
rĉspunsurile în fiƔa de evaluare.
În situaԑia în care evaluatorul considerĉ cĉ existĉ inadvertenԑe majore între
observaԑiile sale Ɣi informaԑiile obԑinute prin interviu cu privire la copil/tânĉr,
evaluatorul va solicita informaԑii suplimentare (de la mai mulԑi membri de
personal).
În derularea interviului, sĉ aveԑi în vedere urmĉtoarele:

1. Creaԑi un mediu relaxant Ɣi facilitator pentru interviu
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2. La începutul interviului, explicaԑi cĉ vor fi puse întrebĉri specifice cu privire la
dezvoltarea copilului/tânĉrului
3. Menԑionaԑi cĉ vor fi luate notiԑe pe parcursul interviului
4. Puneԑi întrebĉri generale cu privire la domeniul respectiv, pentru a permite
persoanei intervievate sĉ ofere informaԑii importante Ɣi complexe cu privire la
dezvoltarea copilului
5. Asiguraԑi-vĉ cĉ informaԑiile specifice necesare completĉrii instrumentului de
evaluare sunt cuprinse în interviu
6. Informaԑiile specifice cuprinse în instrumentul de evaluare implicĉ întrebĉri
particularizate, conform protocolului de intervievare
7. Asiguraԑi-vĉ în timpul interviului cĉ aԑi înԑeles ceea ce transmite cel intervievat,
punând întrebĉri de clarificare
8. Înainte sĉ finalizaԑi interviul, întrebaԑi intervievatul dacĉ mai are altceva de spus
despre copil/tânĉr.
9. La final, nu uitaԑi sĉ mulԑumiԑi intervievatului pentru informaԑii Ɣi timpul acordat.

8.4.7. Cotarea
Cotarea itemilor presupune adunarea informaԑiilor cu privire la copil/tânĉr, pe baza
observaԑiei Ɣi a interviului.
În cazul în care în instrumentul de evaluare existĉ itemi care nu pot fi evaluaԑi pentru
copilul sau tânĉrul în cauzĉ, notaԑi N/A (nu se aplicĉ).
Cotarea sĉ se bazeze pe dovezi concrete, respectiv pe ceea ce observaԑi la copil/tânĉr Ɣi
pe informaԑiile primite de la membrul de personal intervievat.
Pentru o cotare corectĉ asiguraԑi-vĉ cĉ înԑelegeԑi ceea ce înseamnĉ/desemneazĉ fiecare
indicator în parte.
În situaԑia în care nu sunteԑi siguri dacĉ cota acordatĉ este 3 sau 4, decideԑi asupra uneia
dintre aceste cote, dacĉ diferenԑa nu este semnificativĉ.
Atunci când aveԑi îndoieli cu privire la a cota cu 1 sau cu 6, sunt necesare alte dovezi
concrete, obԑinute prin observaԑia directĉ, sau informaԑii de la alԑi membri de personal,
profesori sau persoane semnificative din viaԑa copilului/tânĉrului.
Vor fi cotaԑi toԑi itemii din subdomeniile respective.
Exemple: Pentru afirmaԑia: ”nu ingereazĉ substanԕe necomestibile (pĉmânt,
tencuialĉ)”, evaluatorul sĉ urmĉreascĉ în ce mĉsurĉ copilul manifestĉ comportamentul
descris; acela de a nu ingera substanԑe necomestibile.
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În consecinԑĉ, se va alege cota 6: în totalitate, pentru copilul care prezintĉ acest
comportament, aceasta însemnând cĉ nu mĉnâncĉ substanԑe necomestibile.
Se va nota 1, dacĉ copilul prezintĉ acest comportament dezadaptativ, adicĉ dacĉ
ingereazĉ substanԑe necomestibile.
Se va nota N/A pentru afirmaԑia: ”scrie litere mici”, în cazul în care copilul, deƔi are
ƕapte ani, nu este încĉ la Ɣcoalĉ.

8.4.8. Introducerea datelor
Sistemul de management al datelor permite calculul cotelor medii pentru subdomeniile
Ɣi domeniile respective, automat, odatĉ cu introducerea datelor (computerizat).
Este, însĉ, important algoritmul prin care se face acest calcul:
x

Calculul cotei medii pentru un subdomeniu se face astfel: se introduc cotele
pentru fiecare item din cadrul unui subdomeniu Ɣi se împarte suma la numĉrul
de itemi care au fost cotate în categoria respectivĉ. În calcularea mediei pentru
subdomeniul respectiv, nu se includ itemii la care rĉspunsul este N/A.

Exemplu: dacĉ un subdomeniul are cinci itemi Ɣi dacĉ la doi dintre aceƔtia rĉspunsul este
N/A, la calculul cotei medii pentru acest subdomeniu se împarte suma cotelor la 3 în loc
de 5.
x Calculul cotei medii pentru un domeniu: se adaugĉ cotele medii ale fiecĉrui
subdomeniu Ɣi se împarte suma la numĉrul subdomeniilor care alcĉtuiesc
domeniu respectiv.
x Fiecare dintre cotele medii pentru subdomenii Ɣi domenii vor fi echivalate cu
cele patru etape ale dezvoltĉrii, menԑionate anterior.
x Nu se calculeazĉ o cotĉ medie generalĉ a copilului/tânĉrului, deoarece aceasta
nu este relevantĉ.

8.4.9. Interpretarea rezultatelor evaluĉrii
Rezultatele evaluĉrii vor fi prezentate
interpretare cantitativĉ Ɣi una calitativĉ.
x

grafic Ɣi narativ, respectiv se va face o

Interpretarea cantitativĉ: permite reprezentarea graficĉ a rezultatelor (cotelor
medii) obԑinute pe fiecare domeniu. Vizualizarea sub formĉ de grafic permite o
ͷͷ

x

imagine de ansamblu, pe fiecare domeniu pentru copilul/tânĉrul evaluat,
permiԑând identificarea rapidĉ a domeniilor în care este necesarĉ intervenԑie
specificĉ. În momentul reevaluĉrii, reprezentarea graficĉ va permite o
vizualizare rapidĉ a evoluԑiei copilului /tânĉrului pe fiecare din cele 5 domenii.
De asemenea, vor putea fi vizualizate instantaneu efectele ieƔirii
copilului/tânĉrului din instituԑie Ɣi a plasĉrii într-un serviciu familial alternativ.
Interpretarea calitativĉ: permite oferirea contextului, explicaԑii cu privire la
aspectele generale, dar Ɣi particulare, în funcԑie de cotele medii obԑinute pe
subdomenii Ɣi domenii în dezvoltarea copilului/tânĉrului.

8.4.10. Utilizarea rezultatelor evaluĉrii
Rezultatele evaluĉrii permit o înԑelegere comprehensivĉ a fiecĉrui caz în parte Ɣi
stabilirea obiectivelor pentru intervenԑia specificĉ în subdomeniile/ domeniile în care
intervenԑia este necesarĉ.

Model de interviu
1. Abilitĉԑi de trai independent, cu subdomeniile urmĉtoare:
x
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Abilitĉԑi de autoservire
 Cum mĉnâncĉ X?
Este hrĉnit? FoloseƔte lingura, cuԑitul,
furculiԑa?
 Bea din pahar?
 Poate sĉ îƔi prepare mâncare? Ce anume gĉteƔte?
 Poate sĉ facĉ mici cumpĉrĉturi? Ce anume Ɣi în ce condiԑii?
 Cum demonstreazĉ X abilitĉԑi de autoîngrijire? FoloseƔte toaleta
cu sau fĉrĉ ajutor? Are deprinderi corecte de folosire a toaletei?
 Este interesat sĉ îƔi menԑinĉ dantura îngrijitĉ, spĉlându-se pe
dinԑi?
 Se îmbracĉ cu sau fĉrĉ ajutor? Prezintĉ semne de a participa la
îmbrĉcare? Este atent cum anume se îmbracĉ Ɣi dacĉ are
hainele curate?
 btie singur, sau cu ajutor, sĉ-Ɣi aleagĉ hainele? În funcԑie de ce:
temperaturĉ anotimp, situaԑie? ÎƔi alege Ɣi îƕi cumpĉrĉ singur
haine?
 Cum vedeԑi evoluԑia pentru X, cu privire la aspectele menԑionate?
Pozitivĉ sau negativĉ?

x

Abilitĉԑi casnice
 Se serveƔte singur, adunĉ masa?
 Cum Ɣi în ce condiԑii ajutĉ la treburile din casĉ ? Face lucruri mai
complicate? Face curat folosind mĉtura sau obiecte
electrocasnice?
 În ce alte situaԑii se implicĉ în activitĉԑi în casĉ? În ce mĉsurĉ?
 Are nevoie de ajutor sau se descurcĉ singur în acest sens?
 Cum vedeԑi evoluԑia pentru X cu privire la aspectele menԑionate?
Pozitivĉ sau negativĉ?

x Siguranԑĉ
btie sĉ se fereascĉ de diferite pericole, cum ar fi obiecte ascuԑite, sursĉ de foc?
CunoaƔte pericolele posibile la traversatul strĉzilor? Cum procedeazĉ? Se asigurĉ?
Iese afarĉ singur? Unde poate sĉ meargĉ în siguranԑĉ singur? Daԑi exemple?
Poate traversa nesupravegheat strada? CunoaƔte culorile semaforului Ɣi ce
înseamnĉ ele?
 Poate folosi mijloace de transport în comun pe trasee cunoscute (Ɣcoalĉ - acasĉ)?
Dar transportul în comun pe trasee nefamiliare? Unde poate sĉ meargĉ singur?
 Cum vedeԑi evoluԑia pentru X cu privire la aspectele menԑionate? Pozitivĉ sau
negativĉ?






2. Dezvoltarea psihomotorie
x

Abilitĉԑi motorii grosiere Ɣi fine
i.
Cum se deplaseazĉ? Urcĉ Ɣi coboarĉ singur scĉri? Sare coarda?
FoloseƔte bicicletĉ, role? Ce jocuri sportive face? Se joacĉ cu
mingea, o prinde, o aruncĉ, o loveƔte cu piciorul? Cum se
descurcĉ? Cum este coordonarea sa fizicĉ în situaԑii care
implicĉ menԑinerea echilibrului?
ii.
Dar în activitĉԑile de construcԑie? btie sĉ foloseascĉ singur sau
cu ajutor foarfeca, alte obiecte dintr-o trusĉ de scule?
Decupeazĉ, coloreazĉ scrie?
iii.
Cum foloseƔte creionul? Deseneazĉ? Coloreazĉ? Este rapid
când scrie?
iv.
Cum vedeԑi evoluԑia sa, cu privire la aspectele menԑionate?
Pozitivĉ sau negativĉ?

3. Cognitiv
x

Limbajul


Cum se exprimĉ?
ͷ
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Care sunt abilitĉԑile de a se exprima verbal? Ce fel de
propoziԑii/fraze foloseƔte? Are un vocabular bogat? VorbeƔte
corect gramatical? Cum se exprimĉ în scris?
Prezintĉ interes pentru lecturĉ? CiteƔte? Ce anume îi place sĉ
citeascĉ?
Poate sĉ reproducĉ povestind întâmplĉri, situaԑii dintr-un
material citit? Cât de lung?
Are vocabular bogat?
Cum vedeԑi evoluԑia pentru X cu privire la aspectele
menԑionate? Pozitivĉ sau negativĉ?

x

Comprehensiunea
 Înԑelege X ceea ce îi comunicaԑi? Cum rĉspunde, când îi
adresaԑi sarcini simple? Dar dacĉ acestea sunt complexe?
Poate respecta o succesiune de mai multe indicaԑii? Cum ar
fi.... Daԑi exemple.
 Poate îndeplini instrucԑiuni care presupun o succesiune de „z”
acԑiuni?
 Cum vedeԑi evoluԑia pentru X cu privire la aspectele
menԑionate? Pozitivĉ sau negativĉ?

x

Alte operaԑii ale gândirii
 Poate grupa singur, sau cu ajutor, imagini pentru a forma o
poveste logicĉ?
 ÎƔi aminteƔte filme sau poveƔti?
 Asociazĉ
numĉrul cu cantitatea? Rezolvĉ probleme,
corespunzĉtor nivelului de Ɣcolarizare?
 CunoaƔte numerele? SocoteƔte în limitele a ce numere? Ce
rezultate are la Ɣcoalĉ la disciplina?
 Cum vedeԑi evoluԑia sa cu privire la aspectele menԑionate?
Pozitivĉ sau negativĉ?

x

Orientarea spaԑio-temporalĉ
i.
CunoaƔte elementele ce ԑin de poziԑie Ɣi le foloseƔte corect?
CunoaƔte Ɣi înԑelege succesiunea ?
ii.
Apreciazĉ timpul ca duratĉ, corect? Zilele sĉptĉmânii,
momente le catre ԑin de trecut/prezent/viitor.
iii.
Cum se orienteazĉ în spaԑiul familiar ?
iv.
CunoaƔte Ɣi citeƔte ceasul (nu electronic) Ɣi asociazĉ corect
orele cu evenimente? bi anume... Exemplificaԑi!
v.
Cum vedeԑi evoluԑia sa cu privire la aspectele menԑionate?
Pozitivĉ sau negativĉ?

4. Social
x

Interacԑiunea cu alԑi copii/tineri

Cum interacԑioneazĉ X cu alԑi copii? Oferĉ lucruri, dacĉ i se
cere? Cum se joacĉ cu alԑi copii? Ce face dacĉ un copil îi ia
o jucĉrie?

Participĉ activ la jocuri de grup? Cum se comportĉ în
raport cu regulile de grup/joc?

Pentru cât timp interacԑioneazĉ în joc cu alԑi copii? Are
prieteni? Cum îƔi face prietenii? Îi menԑine pentru cât timp?

Aratĉ înԑelegere/compasiune pentru alԑi copii? Ce face de
exemplu dacĉ un copil este necĉjit de un altul?

Cum îƔi aratĉ X nemulԑumirea supĉrarea? FoloseƔte un
comportament negativ faԑĉ de alԑi copii? Verbal? Fizic?

Are un comportament sexual acceptat de normele sociale
în interacԑiunea cu alԑi copii?

x

Interacԑiunea cu adultul/respectarea normelor sociale
 Cum interacԑioneazĉ cu adultul? Iniԑiazĉ interacԑiunea? Evitĉ sĉ
interacԑioneze? În ce situaԑie?
 Solicitĉ sprijinul adultului ?
 Cum rĉspunde adultului? Exemplificaԑi.
 Cum se comportĉ faԑĉ de persoanele strĉine?
 Rĉspunde încurajĉrilor adultului? Face diferenԑa între peroane
cunoscute Ɣi necunoscute?
 Cum vedeԑi evoluԑia pentru X, cu privire la aspectele menԑionate?
Pozitivĉ sau negativĉ?

5. Comportament










x Comportament social responsabil
Are grijĉ de lucrurile personale Ɣi de cele din jur?
Cum se comportĉ la Ɣcoalĉ? Ce spun profesorii?
Ce face dacĉ se supĉrĉ, sau este furios?
Cum se comportĉ în situaԑii de conflict în casĉ, în afara mediului cunoscut?
Ce se poate spune cu privire la comportamentul sexual, în raport cu alԑii de
aceeaƔi vârstĉ? Dar cu cei mai mici, respectiv mai mari?
Ce alte comportamente mai puteԑi menԑiona?
Descrieԑi o situaԑie în care aԑi fost surprins (plĉcut/neplĉcut) pentru modul în
care a reacԑionat / s-a comportat X.
Puteԑi spune cĉ dĉ dovadĉ de responsabilitate? În ce situaԑie? Daԑi exemple.
Cum vedeԑi evoluԑia pentru X, cu privire la aspectele menԑionate? Pozitivĉ sau
negativĉ?
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x

ConƔtiinԑa de sine
 Cum încearcĉ sĉ obԑinĉ ceea ce doreƔte? ÎƔi exprimĉ
dorinԑele?
 ÎƔi cunoaƔte familia? A avut ocazia aceasta? Cum vorbeƔte
despre familia sa naturalĉ?
 Aratĉ cĉ are încredere în sine? În ce situaԑie a dovedit acest
lucru?
 Cum reacԑioneazĉ dacĉ este apreciat sau dacĉ realizeazĉ o
sarcinĉ?
 Cum vedeԑi evoluԑia sa, cu privire la aspectele menԑionate?
Pozitivĉ sau negativĉ?

x

Exprimarea emoԑiilor
 Ce face când îl viziteazĉ o persoanĉ dragĉ? Cum se
manifestĉ?
 Ce face dacĉ primeƔte o veste proastĉ?
 Se exprimĉ verbal dacĉ este îngrijorat, supĉrat, sau din
contrĉ, bucuros?
 Comunicĉ celor din jur/apropiaԑi emoԑiile sale?
 Cum vedeԑi evoluԑia sa cu privire la aspectele menԑionate?
Pozitivĉ sau negativĉ?

Acest model de interviu este orientativ. Întrebĉrile vor fi adaptate instrumentului cu
care se face evaluarea, în funcԕie de itemii Ɣi subitemii corespunzĉtori.

Ͳ
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9. Planul de acԑiune pentru închiderea unei
instituƜii
Pentru fiecare închidere de instituƜie ar trebui elaborat un plan de acƜiune lunar, care sĉ
permitĉ managerului de proiect ƕi echipei sale o monitorizare eficientĉ a implementĉrii
proiectului, suficiente informaƜii pentru raportare, dar ƕi sprijin pentru toƜi membrii
echipei, în vederea implementĉrii eficace a proiectului. Planul de acƜiune detaliat mai jos
a fost elaborat în vederea închiderii centrului de plasament, centru de plasament care se
aflĉ în curs de închidere.

Studiu de caz
Model de Plan de acƜiune privind închiderea unui Centru de
Plasament, desfĉƕurat pe 21 de luni, cu o repartiƜie lunarĉ a
acƜiunilor
Luna

ActivitĉƜi

Luna 1

Semnarea de cĉtre parteneri a ConvenƜie privind Proiectul de
închidere a CP;
 Stabilirea echipei de implementare a proiectului. Exemplu de echipĉ
desemnatĉ:
o 1 coordonator
o 4 asistenԑi sociali (3 asistenԑi sociali desemnaԑi din partea
DGASPC Ɣi un asistent social din partea ONG partener)
o 3 psihologi (3 psihologi desemnaƜi din partea DGASPC ƕi un
psiholog din partea ONG partener)
o 2 ingineri constructori pentru dezvoltarea CTF/ATF (unul din
partea DGASPC ƕi unul din partea ONG partener)
o
1 administrator pentru dotarea CTF / ATF (din partea
o
ONG partener)
o 2 formatori (câte unul din partea fiecĉrei organizaƜii
partenere - DGASPC ƕi ONG partener)
 bedinԑa iniԑialĉ a membrilor echipei de proiect. Agenda întrunirii
cuprinde de regulĉ urmĉtoarele teme:
- Prezentarea planului de acԑiune al proiectului;
- Responsabilitĉԑile/sarcinile fiecĉrui membru al echipei de proiect;
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Prezentarea instrumentelor de lucru;
Prezentarea procedurilor de lucru în cadrul echipei: modalitĉԑi de
comunicare, modalitĉԑi de raportare, repartizarea grupului de
copii în vederea operĉrii evaluĉrilor/reevaluĉrilor, planificarea
evaluĉrilor/reevaluĉrilor;
- Determinarea nominalĉ a grupului Ɯintĉ (GT)
Semnarea de cĉtre parteneri (DGASPC, respectiv Partenerii a
protocolului privind procedurile ƕi instrumentele comune de lucru
utilizate pe parcursul proiectului, precum ƕi a fiƕelor de
post/responsabilitĉƜi
Colectarea/sistematizarea datelor disponibile privind:
- Beneficiarii direcԑi (GT):
o Informaԑiile cuprinse în baza de date (note biografice,
domicilii, pĉrinԑi, fraԑi în sistem, situaԑia Ɣcolarĉ, situaԑii
juridice, hotĉrâri/dispoziԑii de plasament);
o Evidenԑa învoirilor în familia naturalĉ/extinsĉ; evidenԑa
vizitelor (altor tipuri de contacte) operate de pĉrinԑi/alԑi
membri ai familiei extinse copiilor/tinerilor din centru;
o Date privind starea de sĉnĉtate Ɣi tratamentele administrate
copiilor/tinerilor din centru;
- Structura de personal din instituԑie Ɣi pregĉtirea/calificarea
acestora;
- Harta resurselor disponibile în judeԑ: case de tip familial, centre
de zi pentru copii/tineri, centre de consiliere, servicii de sprijin
pentru reinserԑia socio-profesionalĉ a tinerilor cu nevoi speciale;
Informarea personalului din CP cu privire la derularea proiectului de
închidere a instituԑiei, prin transmiterea Ɣi prelucrarea urmĉtoarelor
teme:
o Motivele pentru care instituԑia intrĉ în proces de închidere;
o Etapele care vor fi parcurse în derularea proiectului, conform
planului de acƜiune elaborat;
o Importanԑa colaborĉrii cu membrii echipei de proiect, în
vederea realizĉrii unor evaluĉri a copiilor cât mai corecte Ɣi a
stabilirii celor mai bune planuri individualizate de protecԑie.
Operarea investigaƜiilor de evaluare socialĉ a grupului Ɯintĉ;
Redactarea rapoartelor de evaluare socialĉ.
Operarea evaluĉrilor psihologice ale grupului Ɯintĉ; Redactarea
rapoartelor de evaluare psihologicĉ.
Prelucrarea bazei de date a grupului Ɯintĉ.
Identificarea ƕi instrumentarea cazurilor de prevenire a
instituƜionalizĉrii.
Raportarea procesului de implementare a proiectului.
bedinԑe de coordonare ƕi monitorizare a implementĉrii activitĉƜilor
proiectului; cedinƜe de lucru ale echipei tehnice de proiect;
-













Luna 2
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Luna 3










Luna 4






Informarea personalului din CP cu privire la derularea proiectului de
închidere a instituԑiei, prin transmiterea Ɣi prelucrarea urmĉtoarelor
teme:
o Motivele pentru care instituԑia intrĉ în proces de închidere;
o Etapele care vor fi parcurse în derularea proiectului, conform
planului de acƜiune elaborat;
o Importanԑa colaborĉrii cu membrii echipei de proiect, în
vederea realizĉrii unor evaluĉri a copiilor cât mai corecte Ɣi a
stabilirii celor mai bune planuri individualizate de protecԑie.
Operarea investigaƜiilor de evaluare socialĉ a grupului Ɯintĉ;
Redactarea rapoartelor de evaluare socialĉ.
Operarea evaluĉrilor psihologice ale grupului Ɯintĉ; Redactarea
rapoartelor de evaluare psihologicĉ.
Prelucrarea bazei de date a grupului Ɯintĉ.
Identificarea ƕi instrumentarea cazurilor de prevenire a
instituƜionalizĉrii.
Raportarea procesului de implementare a proiectului.
bedinԑe de coordonare ƕi monitorizare a implementĉrii activitĉƜilor
proiectului; cedinƜe de lucru ale echipei tehnice de proiect;
Informarea personalului din CP cu privire la derularea proiectului de
închidere a instituԑiei, prin transmiterea Ɣi prelucrarea urmĉtoarelor
teme:
o Motivele pentru care instituԑia intrĉ în proces de închidere;
o Etapele care vor fi parcurse în derularea proiectului, conform
planului de acƜiune elaborat;
o Importanԑa colaborĉrii cu membrii echipei de proiect, în
vederea realizĉrii unor evaluĉri a copiilor cât mai corecte Ɣi a
stabilirii celor mai bune planuri individualizate de protecԑie.
Operarea investigaƜiilor de evaluare socialĉ a grupului Ɯintĉ;
Redactarea rapoartelor de evaluare socialĉ.
Operarea evaluĉrilor psihologice ale grupului Ɯintĉ; Redactarea
rapoartelor de evaluare psihologicĉ.
Prelucrarea bazei de date a grupului Ɯintĉ.
Identificarea ƕi instrumentarea cazurilor de prevenire a
instituƜionalizĉrii.
Raportarea procesului de implementare a proiectului.
bedinԑe de coordonare ƕi monitorizare a implementĉrii activitĉƜilor
proiectului; cedinƜe de lucru ale echipei tehnice de proiect;
Operarea investigaƜiilor de evaluare socialĉ a grupului Ɯintĉ;
Redactarea rapoartelor de evaluare socialĉ.
Operarea evaluĉrilor psihologice ale grupului Ɯintĉ; Redactarea
rapoartelor de evaluare psihologicĉ.
Revizuirea Planurilor individualizate de protecƜie, în conformitate cu
ͷ






Luna 5











Luna 6













nevoile identificate în urma evaluĉrilor sociale ƕi evaluĉrilor
psihologice operate.
Operarea modului de formare iniƜialĉ a personalului din CP cu privire
la îngrijirea oferitĉ copiilor în serviciile alternative;
Prelucrarea bazei de date a grupului Ɯintĉ.
Identificarea ƕi instrumentarea cazurilor de prevenire a
instituƜionalizĉrii.
Raportarea procesului de implementare a proiectului.
bedinԑe de coordonare ƕi monitorizare a implementĉrii activitĉƜilor
proiectului; cedinƜe de lucru ale echipei tehnice de proiect;
Operarea investigaƜiilor de evaluare socialĉ a grupului Ɯintĉ;
Redactarea rapoartelor de evaluare socialĉ.
Operarea evaluĉrilor psihologice ale grupului Ɯintĉ; Redactarea
rapoartelor de evaluare psihologicĉ.
Revizuirea Planurilor individualizate de protecƜie, în conformitate cu
nevoile identificate în urma evaluĉrilor sociale ƕi evaluĉrilor
psihologice operate.
AsistenƜĉ tehnicĉ oferitĉ personalului din CP cu privire la procesul de
închidere a CP ƕi dezvoltarea de servicii alterantive;
Prelucrarea bazei de date a grupului Ɯintĉ.
Identificarea ƕi instrumentarea cazurilor de prevenire a
instituƜionalizĉrii.
Raportarea procesului de implementare a proiectului.
bedinԑe de coordonare ƕi monitorizare a implementĉrii activitĉƜilor
proiectului; cedinƜe de lucru ale echipei tehnice de proiect;
Revizuirea Planurilor individualizate de protecƜie, în conformitate cu
nevoile identificate în urma evaluĉrilor sociale ƕi evaluĉrilor
psihologice operate.
AsistenƜĉ tehnicĉ oferitĉ personalului din CP cu privire la procesul de
închidere a CP ƕi dezvoltarea de servicii alterantive;
Elaborarea designului de mĉsuri alternative necesare ƕi stabilirea
serviciilor alterantive care trebuie dezvoltate (AMP; CTF; ATF)
x Stabilirea alternativelor de plasament pentru
copiii/tinerii din instituԑie (designul soluƜiilor alternative);
estimarea zonelor unde este necesarĉ construirea
serviciilor alternative, luând în considerare domiciliul
copiilor/tinerilor Ɣi accesibilitatea la servicii de educaԑie Ɣi
de recuperare.
x Identificarea cazurilor de copii/tineri dificil de plasat.
Prelucrarea bazei de date a grupului Ɯintĉ.
Identificarea ƕi instrumentarea cazurilor de prevenire a
instituƜionalizĉrii.
Raportarea procesului de implementare a proiectului.
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bedinԑe de coordonare ƕi monitorizare a implementĉrii activitĉƜilor
proiectului; cedinƜe de lucru ale echipei tehnice de proiect;
Continuarea investigaƜiilor de reevaluare socialĉ a grupului Ɯintĉ –
acolo unde este nevoie;
Revizuirea Planurilor individualizate de protecƜie, în conformitate cu
nevoile identificate în urma evaluĉrilor sociale ƕi evaluĉrilor
psihologice operate.
Elaborarea Planurilor de servicii în vederea reintegrĉrii famiiale ƕi
implementarea acestora;
Elaborarea Planurilor de servicii în vederea integrĉrii socioprofesionale a tinerilor ƕi implementarea acestora;
Recrutarea ƕi evaluarea aplicanƜilor pentru dezvoltarea reƜelei de
AMP;
Identificarea ƕi intrarea în posesie a locaƜiilor pentru dezvoltarea
serviciilor alternative de tip CTF sau ATF;
Prelucrarea bazei de date a grupului Ɯintĉ.
Identificarea ƕi instrumentarea cazurilor de prevenire a
instituƜionalizĉrii.
Raportarea procesului de implementare a proiectului.
bedinԑe de coordonare ƕi monitorizare a implementĉrii activitĉƜilor
proiectului; cedinƜe de lucru ale echipei tehnice de proiect;
Continuarea investigaƜiilor de reevaluare socialĉ a grupului Ɯintĉ –
acolo unde este nevoie;
Revizuirea Planurilor individualizate de protecƜie, în conformitate cu
nevoile identificate în urma evaluĉrilor sociale ƕi evaluĉrilor
psihologice operate.
Elaborarea Planurilor de servicii în vederea reintegrĉrii famiiale ƕi
implementarea acestora;
Elaborarea Planurilor de servicii în vederea integrĉrii socioprofesionale a tinerilor ƕi implementarea acestora;
Recrutarea ƕi evaluarea aplicanƜilor pentru dezvoltarea reƜelei de
AMP;
Identificarea ƕi intrarea în posesie a locaƜiilor pentru dezvoltarea
serviciilor alternative de tip CTF sau ATF;
Operarea demersurilor privind obƜinerea obƜinerea documentaƜiei
tehnice în vederea dezvoltĉrii reƜelelor de CTF / ATF;
Prelucrarea bazei de date a grupului Ɯintĉ.
Identificarea ƕi instrumentarea cazurilor de prevenire a
instituƜionalizĉrii.
Raportarea procesului de implementare a proiectului.
bedinԑe de coordonare ƕi monitorizare a implementĉrii activitĉƜilor
proiectului; cedinƜe de lucru ale echipei tehnice de proiect;
Continuarea investigaƜiilor de reevaluare socialĉ a grupului Ɯintĉ –
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acolo unde este nevoie;
Revizuirea Planurilor individualizate de protecƜie, în conformitate cu
nevoile identificate în urma evaluĉrilor sociale ƕi evaluĉrilor
psihologice operate.
Elaborarea Planurilor de servicii în vederea reintegrĉrii famiiale ƕi
implementarea acestora;
Elaborarea Planurilor de servicii în vederea integrĉrii socioprofesionale a tinerilor ƕi implementarea acestora;
Recrutarea ƕi evaluarea aplicanƜilor pentru dezvoltarea reƜelei de
AMP;
Identificarea ƕi intrarea în posesie a locaƜiilor pentru dezvoltarea
serviciilor alternative de tip CTF sau ATF;
Operarea demersurilor privind obƜinerea obƜinerea documentaƜiei
tehnice în vederea dezvoltĉrii reƜelelor de CTF/ATF;
Prelucrarea bazei de date a grupului Ɯintĉ.
Identificarea ƕi instrumentarea cazurilor de prevenire a
instituƜionalizĉrii.
Raportarea procesului de implementare a proiectului.
bedinԑe de coordonare ƕi monitorizare a implementĉrii activitĉƜilor
proiectului; cedinƜe de lucru ale echipei tehnice de proiect;
Continuarea investigaƜiilor de reevaluare socialĉ a grupului Ɯintĉ –
acolo unde este nevoie;
Revizuirea Planurilor individualizate de protecƜie, în conformitate cu
nevoile identificate în urma evaluĉrilor sociale ƕi evaluĉrilor
psihologice operate.
Elaborarea Planurilor de servicii în vederea reintegrĉrii famiiale ƕi
implementarea acestora;
Elaborarea Planurilor de servicii în vederea integrĉrii socioprofesionale a tinerilor ƕi implementarea acestora;
SelecƜia ƕi formarea personalului pentru serviciile alternative (AMP,
CTF, ATF);
Operarea demersurilor privind obƜinerea obƜinerea documentaƜiei
tehnice în vederea dezvoltĉrii reƜelelor de CTF/ATF;
ExecuƜia lucrĉrilor de dezvoltare a CTF/ATF
Prelucrarea bazei de date a grupului Ɯintĉ.
Identificarea ƕi instrumentarea cazurilor de prevenire a
instituƜionalizĉrii.
Raportarea procesului de implementare a proiectului.
bedinԑe de coordonare ƕi monitorizare a implementĉrii activitĉƜilor
proiectului; cedinƜe de lucru ale echipei tehnice de proiect;
Continuarea investigaƜiilor de reevaluare socialĉ a grupului Ɯintĉ –
acolo unde este nevoie;
Revizuirea Planurilor individualizate de protecƜie, în conformitate cu
nevoile identificate în urma evaluĉrilor sociale ƕi evaluĉrilor
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psihologice operate.
Elaborarea Planurilor de servicii în vederea reintegrĉrii famiiale ƕi
implementarea acestora;
Elaborarea Planurilor de servicii în vederea integrĉrii socioprofesionale a tinerilor ƕi implementarea acestora;
SelecƜia ƕi formarea personalului pentru serviciile alternative (AMP,
CTF, ATF);
Operarea demersurilor privind obƜinerea obƜinerea documentaƜiei
tehnice în vederea dezvoltĉrii reƜelelor de CTF/ATF;
ExecuƜia lucrĉrilor de dezvoltare a CTF/ATF
Prelucrarea bazei de date a grupului Ɯintĉ.
Identificarea ƕi instrumentarea cazurilor de prevenire a
instituƜionalizĉrii.
Raportarea procesului de implementare a proiectului.
bedinԑe de coordonare ƕi monitorizare a implementĉrii activitĉƜilor
proiectului; cedinƜe de lucru ale echipei tehnice de proiect;
Continuarea investigaƜiilor de reevaluare socialĉ a grupului Ɯintĉ –
acolo unde este nevoie;
Revizuirea Planurilor individualizate de protecƜie, în conformitate cu
nevoile identificate în urma evaluĉrilor sociale ƕi evaluĉrilor
psihologice operate.
Elaborarea Planurilor de servicii în vederea reintegrĉrii famiiale ƕi
implementarea acestora;
Elaborarea Planurilor de servicii în vederea integrĉrii socioprofesionale a tinerilor ƕi implementarea acestora;
SelecƜia ƕi formarea personalului pentru serviciile alternative - AMP,
CTF, ATF;
Operarea demersurilor privind obƜinerea obƜinerea documentaƜiei
tehnice în vederea dezvoltĉrii reƜelelor de CTF/ATF;
ExecuƜia lucrĉrilor de dezvoltare a CTF/ATF
Prelucrarea bazei de date a grupului Ɯintĉ.
Identificarea ƕi instrumentarea cazurilor de prevenire a
instituƜionalizĉrii.
Raportarea procesului de implementare a proiectului.
bedinԑe de coordonare ƕi monitorizare a implementĉrii activitĉƜilor
proiectului; cedinƜe de lucru ale echipei tehnice de proiect;
Continuarea investigaƜiilor de reevaluare socialĉ a grupului Ɯintĉ –
acolo unde este nevoie;
Revizuirea Planurilor individualizate de protecƜie, în conformitate cu
nevoile identificate în urma evaluĉrilor sociale ƕi evaluĉrilor
psihologice operate.
Elaborarea Planurilor de servicii în vederea reintegrĉrii famiiale ƕi
implementarea acestora;
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Elaborarea Planurilor de servicii în vederea integrĉrii socioprofesionale a tinerilor ƕi implementarea acestora;
SelecƜia ƕi formarea personalului pentru serviciile alternative (AMP,
CTF, ATF);
ExecuƜia lucrĉrilor de dezvoltare a CTF/ATF;
Pregĉtirea pentru mutare a copiilor propuƕi pentru serviciile
alterantive (AMP; CTF; ATF).
Prelucrarea bazei de date a grupului Ɯintĉ.
Identificarea ƕi instrumentarea cazurilor de prevenire a
instituƜionalizĉrii.
Raportarea procesului de implementare a proiectului.
bedinԑe de coordonare ƕi monitorizare a implementĉrii activitĉƜilor
proiectului; cedinƜe de lucru ale echipei tehnice de proiect;
Continuarea investigaƜiilor de reevaluare socialĉ a grupului Ɯintĉ –
acolo unde este nevoie;
Revizuirea Planurilor individualizate de protecƜie, în conformitate cu
nevoile identificate în urma evaluĉrilor sociale ƕi evaluĉrilor
psihologice operate.
Elaborarea Planurilor de servicii în vederea reintegrĉrii famiiale ƕi
implementarea acestora;
Elaborarea Planurilor de servicii în vederea integrĉrii socioprofesionale a tinerilor ƕi implementarea acestora;
Pregĉtirea pentru mutare a copiilor propuƕi pentru serviciile
alterantive (AMP; CTF; ATF).
SelecƜia ƕi formarea personalului pentru serviciile alternative (AMP,
CTF, ATF);
ExecuƜia lucrĉrilor de dezvoltare a CTF/ATF
Prelucrarea bazei de date a grupului Ɯintĉ.
Identificarea ƕi instrumentarea cazurilor de prevenire a
instituƜionalizĉrii.
Raportarea procesului de implementare a proiectului.
bedinԑe de coordonare ƕi monitorizare a implementĉrii activitĉƜilor
proiectului; cedinƜe de lucru ale echipei tehnice de proiect;
Continuarea investigaƜiilor de reevaluare socialĉ a grupului Ɯintĉ –
acolo unde este nevoie;
Revizuirea Planurilor individualizate de protecƜie, în conformitate cu
nevoile identificate în urma evaluĉrilor sociale ƕi evaluĉrilor
psihologice operate.
Elaborarea Planurilor de servicii în vederea reintegrĉrii famiiale ƕi
implementarea acestora;
Elaborarea Planurilor de servicii în vederea integrĉrii socioprofesionale a tinerilor ƕi implementarea acestora;
Pregĉtirea pentru mutare a copiilor propuƕi pentru serviciile
alterantive (AMP; CTF; ATF).
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SelecƜia ƕi formarea personalului pentru serviciile alternative (AMP,
CTF, ATF);
ExecuƜia lucrĉrilor de dezvoltare a CTF/ATF
Prelucrarea bazei de date a grupului Ɯintĉ.
Identificarea ƕi instrumentarea cazurilor de prevenire a
instituƜionalizĉrii.
Raportarea procesului de implementare a proiectului.
bedinԑe de coordonare ƕi monitorizare a implementĉrii activitĉƜilor
proiectului; cedinƜe de lucru ale echipei tehnice de proiect;
Continuarea investigaƜiilor de reevaluare socialĉ a grupului Ɯintĉ –
acolo unde este nevoie;
Revizuirea Planurilor individualizate de protecƜie, în conformitate cu
nevoile identificate în urma evaluĉrilor sociale ƕi evaluĉrilor
psihologice operate.
Elaborarea Planurilor de servicii în vederea reintegrĉrii famiiale ƕi
implementarea acestora;
Elaborarea Planurilor de servicii în vederea integrĉrii socioprofesionale a tinerilor ƕi implementarea acestora;
Pregĉtirea pentru mutare a copiilor propuƕi pentru serviciile
alterantive (AMP; CTF; ATF).
SelecƜia ƕi formarea personalului pentru serviciile alternative (AMP,
CTF, ATF);
ExecuƜia lucrĉrilor de dezvoltare a CTF/ATF;
Prelucrarea bazei de date a grupului Ɯintĉ.
Identificarea ƕi instrumentarea cazurilor de prevenire a
instituƜionalizĉrii.
Raportarea procesului de implementare a proiectului.
bedinԑe de coordonare ƕi monitorizare a implementĉrii activitĉƜilor
proiectului; cedinƜe de lucru ale echipei tehnice de proiect;
Pregĉtirea pentru mutare a copiilor propuƕi pentru serviciile
alterantive (AMP; CTF; ATF).
ExecuƜia lucrĉrilor de dezvoltare a CTF/ATF
Prelucrarea bazei de date a grupului Ɯintĉ.
Identificarea ƕi instrumentarea cazurilor de prevenire a
instituƜionalizĉrii.
Raportarea procesului de implementare a proiectului.
bedinԑe de coordonare ƕi monitorizare a implementĉrii activitĉƜilor
proiectului; cedinƜe de lucru ale echipei tehnice de proiect;
Pregĉtirea pentru mutare a copiilor propuƕi pentru serviciile
alterantive (AMP; CTF; ATF).
ExecuƜia lucrĉrilor de dezvoltare a CTF/ATF
Prelucrarea bazei de date a grupului Ɯintĉ.
Identificarea ƕi instrumentarea cazurilor de prevenire a
ͳ
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instituƜionalizĉrii.
Raportarea procesului de implementare a proiectului.
bedinԑe de coordonare ƕi monitorizare a implementĉrii activitĉƜilor
proiectului; cedinƜe de lucru ale echipei tehnice de proiect;
Dotarea cu mobilier, aparaturĉ electrocasnicĉ Ɣi de uz casnic pentru
serviciile CTF/ATF dezvoltate
Mutarea copiilor în serviciile alternative (AMP, CTF, ATF)
Prelucrarea bazei de date a grupului Ɯintĉ.
Identificarea ƕi instrumentarea cazurilor de prevenire a
instituƜionalizĉrii.
Raportarea procesului de implementare a proiectului.
bedinԑe de coordonare ƕi monitorizare a implementĉrii activitĉƜilor
proiectului; cedinƜe de lucru ale echipei tehnice de proiect;
Dotarea cu mobilier, aparaturĉ electrocasnicĉ Ɣi de uz casnic pentru
serviciile CTF/ATF dezvoltate
Mutarea copiilor în serviciile alternative (AMP, CTF, ATF)
Închiderea CP;
AsistenƜĉ tehnicĉ pentru personalul care lucreazĉ în serviciile
alternative dezvoltate în vederea asigurarii unei ingrijiri de calitate
copiilor.
Prelucrarea bazei de date a grupului Ɯintĉ.
Identificarea ƕi instrumentarea cazurilor de prevenire a
instituƜionalizĉrii.
Raportarea procesului de implementare a proiectului.
bedinԑe de coordonare ƕi monitorizare a implementĉrii activitĉƜilor
proiectului; cedinƜe de lucru ale echipei tehnice de proiect;
Monitorizarea îngrijirii copiilor mutaƜi în serviciile alterantive;
AsistenƜĉ tehnicĉ pentru personalul care lucreazĉ în serviciile
alternative dezvoltate în vederea asigurarii unei ingrijiri de calitate
copiilor.

9.1. Managementul grupului Ɯintĉ
Managementul grupului Ɯintĉ reprezintĉ activitatea care sintetizeazĉ ƕi urmĉreƕte
evoluƜia grupului Ɯintĉ pe tot parcursul proiectului, în funcƜie de propunerile, acƜiunile ƕi
deciziile care se iau în privinƜa fiecĉrui rezident în parte, în cadrul procesului de
management de caz. Pentru asigurarea unitarĉ a activitĉƜii de management a grupului
Ɯintĉ propunem un instrument de sintezĉ, cu date ƕi informaƜii cu privire la copiii din
instituƜie (practic un instrument de bazĉ de date) care, de la inceputul proiectului ƕi pânĉ
la final va oferi o imagine complexĉ asupra copilului, asupra familiei sale ƕi asupra
traseului instituƜional (data intrĉrii în instituƜie, data ieƕirii, timp petrecut în instituƜie).
De asemenea, se consemneazĉ traseul educaƜional al copilului (studiile) ƕi propunerile
care urmeazĉ a fi fĉcute pentru plasamentul copilului.
Instrumentul ajutĉ la centralizarea constantĉ a informaƜiilor privind rezidenƜii, în funcƜie
de criteriile necesare în procesul de management al grupului Ɯintĉ, dar ƕi al proiectului în
ansamblu, (propuneri alternative, design de servicii, repartiƜie pe regiuni, propuneri de
ƕcolarizare, vârstĉ, rezidenƜi rĉmaƕi în instituƜie, rezidenƜi care au pĉrĉsit instituƜia ƕi
altele), indicând pe tot parcursul proiectului stadiul ƕi procentul de realizare a
obiectivului general, respectiv mutarea copiilor din instituƜie în mĉsuri de protecƜie
alternative, bazate pe conceptul familial.
Instrumentul propus poate fi dezvoltat ƕi cu alte câmpuri, în funcƜie de ce apreciazĉ
echipa de management ƕi implementare a proiectului cĉ ar fi semnificativ ƕi util de
centralizat cu privire la grupul Ɯintĉ, pentru a oferi pe tot parcursul proiectului o imagine
clarĉ a evoluƜiei acestuia.
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10. Pregĉtirea copiilor pentru mutare
Mutĉrile pot fi extrem de traumatizante pentru copii. Mulԑi dintre copiii din instituԑii au
fost mutaԑi deja de mai multe ori Ɣi acest lucru are un efect negativ asupra încrederii Ɣi
stimei de sine. De asemenea, copiilor le va fi greu sĉ aibĉ încredere în adulԑi, din
moment ce schimbĉrile din vieԑile lor se fac fĉrĉ nici o explicaԑie. AceƔti copii sunt
deseori nesiguri pe ei.
Schimbĉrile sunt dificile pentru oricine, cu atât mai mult pentru copii, dar dacĉ sunt
înԑelese motivele schimbĉrii Ɣi în mod special, dacĉ se poate demonstra cĉ schimbarea
este avantajoasĉ pentru copil, atunci sunt mult mai uƔor acceptate. Chiar dacĉ
schimbarea a fost aƔteptatĉ, existĉ elemente ale unei situaԑii noi la care le e greu sĉ se
adapteze Ɣi poate exista un sentiment de pierdere.
Dezinstituԑionalizarea este un proces complex de management al schimbĉrii vieԑii
copiilor, a familiilor lor Ɣi al celor care-i îngrijesc (atât în prezent, cât Ɣi în viitor). Astfel,
existĉ douĉ motive principale Ɣi interdependente pentru pregĉtirea copiilor pentru
mutare dintr-o formĉ de plasament în alta:
x
x

Pentru a reduce trauma suferitĉ de copii în cadrul acestui proces Ɣi pentru a
transforma experienԑa schimbĉrii într-una pozitivĉ pentru copil.
Dacĉ copiii au încredere în ei înƔiƔi Ɣi se bucurĉ de schimbare, noua formĉ de
plasament are Ɣanse mari sĉ fie o reuƔitĉ. Dacĉ, pe de altĉ parte, copiilor le e
fricĉ de schimbare Ɣi i se opun, Ɣansele de eƔec sunt mult mai mari.

Pregĉtirea copiilor pentru mutare este beneficĉ nu numai pentru copii, ci Ɣi pentru cei
responsabili de îngrijirea copiilor.

10.1. Ce trebuie sĉ Ɣtim înainte de a începe un
program de pregĉtire în vederea mutĉrii?
Fiecare copil este unic. Cea mai bunĉ modalitate de a-l pregĉti este realizarea unui
program potrivit nevoilor Ɣi situaԑiei lui individuale. Ca atare, pentru a realiza programul
individual de pregĉtire, este esenԑial sĉ avem o imagine clarĉ a istoriei copilului, a
nevoilor Ɣi dorinԑelor lui pentru a-l pregĉti adecvat în vederea mutĉrii în noua formĉ de
plasament. De aceea, o evaluare aprofundatĉ este atât de necesarĉ înainte de a planifica
mutarea.
ͷ

Înainte de mutarea copilului, avem de nevoie de:
x

O evaluare recentĉ, detaliatĉ a copilului, care sĉ acopere toate aspectele
sĉnĉtĉԑii copilului, a dezvoltĉrii Ɣi nevoilor lui.
x Informaԑii specifice privind orice fel de nevoi speciale ale copilului, (medicale,
terapeutice, educaԑionale, comportamentale) pentru a ne asigura cĉ detaliile
importante nu sunt trecute cu vederea în timpul pregĉtirii plasamentului.
x Informaԑii detaliate privind circumstanԑele familiale Ɣi dorinԑele rudelor copilului.
Aceasta nu înseamnĉ cĉ respectivul copil va fi plasat automat potrivit dorinԑelor
pĉrinԑilor sĉi, dacĉ un astfel de plasament nu serveƔte interesului superior al
copilului, dar pĉrinԑii vor fi implicaԑi în luarea deciziilor Ɣi în planificĉrile pentru
copii, oricând este posibil.
x Informaԑii despre fraԑii copilului Ɣi grupurile de prieteni, pentru a se încerca, în
mĉsura posibilitĉԑilor, plasarea acestor copii împreunĉ Ɣi pregĉtirea lor comunĉ
pentru mutare.
x Informaԑii despre dorinԑele copilului (în cazul în care astfel de dorinԑe sunt de
aƔteptat, depinzând de vârstĉ Ɣi nivelul de înԑelegere). Copiii pot fi mutaԑi
împotriva dorinԑei lor doar în cazul unor situaԑii cu totul neobiƔnuite. TotuƔi,
înainte de programul de pregĉtire, se poate întâmpla ca unui copil sĉ-i fie fricĉ
de mutare, sau sĉ respingĉ ideea unui anumit plasament, dar dupĉ pregĉtire sĉ
fie încântat de mutare (vezi studiul de caz de mai jos).
x O recomandare clarĉ de plasament. Ar trebui sĉ cunoaƔtem felul plasamentului
plĉnuit pentru copil (reintegrare în familia naturalĉ sau cea extinsĉ, asistenԑĉ
maternalĉ, adopԑie naԑionalĉ sau o casĉ de tip familial), pentru a adapta
programul de pregĉtire potrivit acestuia.
x O idee aproximativĉ a momentului când pregĉtirea plasamentului va fi încheiatĉ.
Este important sĉ existe o datĉ aproximativĉ, pentru a nu începe programul de
pregĉtire prea târziu, sau prea devreme. Aceasta înseamnĉ cĉ trebuie sĉ existe
informaԑii, potrivit tipului de plasament, asupra:
¾ Nivelului de pregĉtire al pĉrinԑilor/îngrijitorilor care vor prelua copilul. E extrem
de important ca membrii de personal sĉ fi fost instruiԑi adecvat, sĉ cunoascĉ
copiii Ɣi sĉ participe la pregĉtirea planurilor de îngrijire individuale, concepute
pentru a rĉspunde cât mai bine nevoilor copilului.
¾ Nivelului de pregĉtire al contextului de plasament (dacĉ copiii sunt mutaԑi într-o
casĉ de tip familial, ar trebui sĉ Ɣtim când va fi casa pregĉtitĉ Ɣi dotatĉ).
Pe baza informaԑiilor de mai sus Ɣi potrivit vârstei Ɣi nivelului de dezvoltare al copilului,
se poate realiza un program de pregĉtire adecvat.



10.2. Studiu de caz. Mutarea copiilor
Ca parte a închiderii unei Ɣcoli speciale, un grup de zece copii au fost mutaԑi într-o casĉ
de tip familial în zona judeԑului de unde proveneau. Noua lor casĉ era la o distanԑĉ de
150 km de instituԑia în care-Ɣi petrecuserĉ mulԑi ani din viaԑĉ. Acest grup de zece copii a
fost primul grup mutat din instituԑie ca parte a programului de închidere Ɣi când echipa
de terapeuԑi i-a întâlnit pentru prima datĉ pentru a începe programul de pregĉtire cu ei,
unii copii erau total necooperanԑi. Le era fricĉ Ɣi spuneau cĉ nu vor sĉ se mute. Le-am
explicat cĉ nu vor fi forԑaԑi sĉ meargĉ nicĉieri dacĉ nu vor Ɣi cĉ voiam doar sĉ le
prezentĉm posibilitatea unei mutĉri într-o casĉ de tip familial. Tinerii au avut, iniƜial,
reԑineri în a lua parte la programul de pregĉtire (divizat potrivit metodelor subliniate
mai jos) Ɣi mai apoi, într-o lunĉ, au devenit atât de încântaԑi de noua lor casĉ, încât nu
mai aveau rĉbdare sĉ aƔtepte momentul mutĉrii.

PUNCT CHEIE. Pentru a implica într-adevĉr copiii în luarea deciziilor privitoare la viitorul
lor, sĉ le oferim informaԕii complete, într-o manierĉ inteligibilĉ Ɣi copiii trebuie sĉ se
simtĉ siguri de deciziile luate.
Existĉ trei componente principale ale programului de pregĉtire, dupĉ cum urmeazĉ:
x
x
x

Pregĉtirea copiilor
Pregĉtirea îngrijitorilor
Pregĉtirea contextului plasamentului

10.2.1. Cum pregĉtim copiii pentru mutare?
Majoritatea copiilor din instituԑii nu au avut Ɣansa sĉ dezvolte ataƔamente sĉnĉtoase
faԑĉ de un adult de încredere Ɣi multe din dificultĉԑile Ɣi întârzierile lor rezultĉ în primul
rând de aici. O înԑelegere a tipurilor de dificultĉԑi care pot rezulta din lipsa de ataƔament
Ɣi din instituԑionalizare este esenԑialĉ pentru realizarea unui program de pregĉtire
adecvat.
Aceste dificultĉԑi vor include probabil multe din urmĉtoarele:
x
x
x
x

Încredere de sine scĉzutĉ
Dezvoltare fizicĉ deficitarĉ
Dezvoltare cognitivĉ deficitarĉ
Un simԑ al identitĉԑii confuz


x
x
x
x
x
x
x
x

Un simԑ al istoriei personale confuz
Enurezis/encomprezis
Probleme comportamentale
Dificultĉԑi în formarea de relaԑii sĉnĉtoase
Dificultĉԑi de înԑelegere Ɣi manifestare a unor comportamente adecvate
Auto-agresivitate
Agresivitate faԑĉ de alԑii
Tendinԑe autiste, sau comportamente stereotipice

În plus, copilul va avea aproape sigur o oarecare înԑelegere a mutĉrii. Copiii foarte mici,
sau copiii care manifestĉ dificultĉԑi de comunicare datoritĉ nevoilor speciale, probabil,
nu-Ɣi vor manifesta griji în privinԑa mutĉrii. TotuƔi, copiii foarte mici Ɣi copiii cu nevoi
speciale severe pot manifesta o neliniƔte chiar mai mare la mutare, din moment ce le
este dificil sĉ înԑeleagĉ de ce se schimbĉ totul.

10.2.2. Pregĉtirea copilului implicĉ trei componente:

1. Formarea unei relaԑii de încredere cu adulԑii
Un prim pas în formarea unei relaƜii de încredere se face prin consistenԑa abordĉrii Ɣi
implicarea regulatĉ. O abordare consistentĉ înseamnĉ cĉ cei care lucreazĉ cu copiii
trebuie sĉ facĉ promisiuni Ɣi angajamente pe care sĉ le onoreze de fiecare datĉ. Sĉ asiste
la pregĉtirea copilului, la mutarea lui Ɣi sĉ ofere sprijin post-mutare, pentru a uƔura
tranziԑia spre noul plasament. Cei implicaԑi în pregĉtirea copiilor sĉ spunĉ adevĉrul cu
privire la toate aspectele procesului, chiar dacĉ unii factori sunt dificil de acceptat
pentru copil. Copilul sĉ Ɣtie cĉ se poate baza cu adevĉrat pe personalul implicat în
mutare, pentru a crede ceea ce li s-a spus despre noul plasament. Aceasta ajutĉ la
diminuarea fricii Ɣi grijilor pe care le-ar putea avea copilul, fĉcând mutarea mai uƔoarĉ Ɣi
crescând Ɣansele de plasament reuƔit.

2. Recuperarea întârzierilor de dezvoltare Ɣi întâmpinarea problemelor de
comportament legate de ataƔament
În construirea oricĉrui program de pregĉtire, primul pas este o analizĉ corectĉ a nevoilor
copilului. Putem sĉ întâmpinĉm multe din dificultĉԑile pe care le are copilul, care sunt
legate de lipsa de ataƔament Ɣi de efectele instituԑionalizĉrii. Cu cât un copil recupereazĉ
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mai multe întârzieri Ɣi învaԑĉ sĉ-Ɣi controleze comportamentul, cu atât mai uƔor va fi sĉ
se gĉseascĉ o formĉ de plasament adecvatĉ Ɣi cu atât mai mari vor fi Ɣansele de
plasament reuƔit.

3. Familiarizarea copilului cu noua formĉ de plasament
Aceasta implicĉ introducerea gradualĉ a copilului în familie, sau în noul mediu Ɣi
obiƔnuirea treptatĉ cu prezenԑa celor care vor avea grijĉ de ei.
Din moment ce fiecare copil este un individ cu nevoi complexe, este dificilĉ prezentarea
unei “reԑete” pentru un program de pregĉtire perfect. În schimb, mai jos sunt
prezentate activitĉԑi sugerate pentru diferite grupuri de vârste, tipuri de plasament Ɣi
nivele de înԑelegere, urmate de un numĉr de exemple de caz.

10.3. Programe de pregĉtire a copiilor pentru
mutare – sugestii
Copiii care nu vorbesc încĉ, sau au abilitĉԑi verbale Ɣi de înԑelegere limitate, nu pot
înԑelege schimbĉrile din vieԑile lor doar prin simpla lor informare verbalĉ asupra a ceea
ce se întâmplĉ. Dar asta nu înseamnĉ cĉ nu trebuie pregĉtiԑi pentru mutare. Mutarea
copiilor fĉrĉ pregĉtire într-un context nefamiliar poate fi o experienƜĉ înfricoƔĉtoare Ɣi
traumatizantĉ pentru ei Ɣi poate duce la un comportament deranjat Ɣi întârzieri de
dezvoltare, sau la exacerbarea acestora.
DeƔi nu putem, într-un mod adecvat, sĉ le explicĉm verbal copiilor ceea ce li se întâmplĉ,
totuƔi pregĉtirea lor pentru mutare este relativ simplĉ.
Odatĉ ce copilul a început sĉ-Ɣi cunoascĉ noul îngrijitor/persoanĉ cheie, aceƕtia pot sĉ
petreacĉ mai mult timp împreunĉ. Îngrijitorului trebuie sĉ i se explice metodele folosite
în formarea unui ataƔament. Astfel, vizitele pot fi planificate în aƔa fel încât sĉ includĉ
activitĉԑi de joacĉ constructive, potrivite nivelului de dezvoltare al copilului, care oferĉ
oportunitĉԑi copilului pentru a reuƔi în noul plasament Ɣi îngrijitorului oportunitĉԑi de aƔi exprima satisfacԑia faƜĉ de reuƔita copilului. Astfel, relaԑia cu îngrijitorul începe sĉ se
dezvolte pe baza încurajĉrii pozitive a copilului.
Din acest fel de interacԑiune, copilul beneficiazĉ de:
x

Atenԑia individualĉ, însoԑitĉ de plĉcerea evidentĉ a îngrijitorului, ca rezultat al
acԑiunilor copilului, vor ajuta la îmbunĉtĉԑirea încrederii în sine.
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x
x
x

Activitĉԑile de joacĉ constructive, adecvate vârstei Ɣi nivelului de dezvoltare, vor
ajuta copilul sĉ înceapĉ recuperarea întârzierilor de dezvoltare Ɣi sĉ atingĉ unele
stadii de dezvoltare pe care nu le-a parcurs.
Îngrijitorul începe sĉ fie mândru de dezvoltarea copilului, ceea ce îl ajutĉ sĉ
relaԑioneze cu copilul.
Copilul începe sĉ înveԑe cĉ un comportament pozitiv este remarcat.

Odatĉ ce un copil a început sĉ dezvolte o relaԑie cu îngrijitorul Ɣi se simte evident bine în
preajma lui, pot începe vizitele copilului la locul noii forme de plasament, însoԑit de noul
îngrijitor. Pentru a ajuta copiii în cadrul acestor vizite Ɣi, în general, în contextul mutĉrii,
se sugereazĉ ca aceƔtia sĉ aibĉ acces la obiecte ale tranziԑiei, cum ar fi un ursuleԑ de pluƔ,
o piesĉ de îmbrĉcĉminte, sau o pĉturĉ de care sunt ataƔaԑi. Obiectele de tranziԑie
trebuie prezentate copiilor ca parte a procesului de pregĉtire. Este important, deci, ca
atunci când i se oferĉ unui copil o jucĉrie specialĉ ca obiect al tranziԑiei, toԑi membrii de
personal sĉ Ɣtie cĉ aceastĉ jucĉrie sĉ rĉmânĉ la copil Ɣi cĉ acest copil sĉ fie încurajat sĉ
se joace cu ea.
Dupĉ ce copilul se mutĉ, este indicat sĉ se menԑinĉ o parte din rutina copilului pentru a-l
ajuta sĉ se simtĉ în siguranԑĉ. Schimbarea de rutinĉ sĉ se întâmple gradual, pe mĉsurĉ
ce copilul se obiƔnuieƔte din ce în ce mai mult cu noul mediu. De obicei, este de ajutor ca
un copil sĉ nu intre în contact cu mulԑi oameni diferiԑi Ɣi multe locuri diferite în acelaƔi
timp. Este probabil mai bine pentru copil sĉ primeascĉ puԑine vizite, pânĉ când se
acomodeazĉ în noul mediu Ɣi începe sĉ formeze un ataƔament sĉnĉtos fatĉ de
pĉrinԑi/îngrijitori.
Terapeutul implicat în pregĉtirea copilului pentru mutare sĉ fie implicat în sprijinirea
noului plasament pentru o perioadĉ de timp, ca o figurĉ permanentĉ. În plus, obiectele
de tranziԑie Ɣi cartea vieԑii pot ajuta copilul sĉ facĉ faԑĉ mutĉrii. Dacĉ copilul a avut
prieteni deosebiԑi, sau relaԑii speciale cu îngrijitorii în cadrul instituԑiei, sĉ li se ofere
Ɣansa sĉ îi viziteze.
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10.3.1. Metode de promovare a unui ataƔament sĉnĉtos
x

Este de o importanԑĉ fundamentalĉ ca un copil sĉ aibĉ unul sau mai mulԑi
îngrijitori primari, care sĉ le ofere o prezenԑĉ consistentĉ ƕi constantĉ. Îngrijitorii
sĉ foloseascĉ ciclul de “stimulare – relaxare” pentru a ajuta copilul sĉ dezvolte
încredere în sine. Asta implicĉ sĉ rĉspundĉ în mod consistent nevoilor
emoƜionale ale copilului.

x

Copiii din instituԑii învaԑĉ, de obicei, foarte repede sĉ înceteze sĉ mai cearĉ ceva
Ɣi rareori plâng într-un fel ce nouĉ ni s-ar pĉrea normal. Mulԑi dintre ei stau pur
Ɣi simplu întinƔi, se leagĉnĉ sau manifestĉ comportamente stereotipe. Este,
aƔadar, important pentru îngrijitori sĉ înveԑe sĉ înԑeleagĉ metodele prin care
copilul îƔi comunicĉ nevoile emoƜionale. Dacĉ respectivul copil nu se manifestĉ
deloc, îngrijitorul ar trebui sĉ-i ofere mult contact fizic (îmbrĉԑiƔĉri, sĉ-l ԑinĉ în
braԑe) Ɣi sĉ încerce sĉ-l stimuleze, sĉ stabileascĉ contactul vizual, sĉ foloseascĉ
stimularea senzorialĉ. De obicei, copilul se va dezobiƔnui de comportamentul
anormal pe care Ɣi l-a dezvoltat ca urmare a lipsei de stimulare Ɣi va începe sĉ se
manifeste, odatĉ ce va înԑelege cĉ i se rĉspunde.
Din moment ce copiii care nu au dezvoltat un ataƔament se simt deseori nesiguri
Ɣi vulnerabili, ei au nevoie de o abordare consistentĉ din partea noului
pĉrinte/îngrijitor. Ei trebuie sĉ Ɣtie cĉ vor fi hrĉniԑi când le e foame, legĉnaԑi sĉ
adoarmĉ când sunt obosiԑi, cĉ li se vor schimba scutecele dacĉ e nevoie,
îmbrĉԑiƔaԑi când se simt singuri, nesiguri sau supĉraԑi.
Angajarea într-un joc constructiv cu copilul, adecvat vârstei Ɣi nivelului lui de
dezvoltare, îl va ajuta pe copil sĉ reuƔeascĉ, îmbunĉtĉԑindu-i stima de sine.
Pĉrintele/îngrijitorul pot folosi încurajarea pozitivĉ pentru a ajuta copilul sĉ-Ɣi

x

x
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x

îmbunĉtĉԑeascĉ stima de sine. Copilul învaԑĉ cĉ reuƔitele sale sunt importante
pentru îngrijitor.
Comportamentul dificil, sau negativ, ar trebui rezolvat prin încurajare pozitivĉ,
atunci când copilul se comportĉ bine. Scopul nostru în cazul unui copil care nu
Ɣi-a format un ataƔament înainte de a trece sub îngrijirea noastrĉ - este sĉ-l
ajutĉm sĉ facĉ acest lucru. Odatĉ ce ataƔamentul se contureazĉ, crizele se vor
rĉri sau chiar vor dispare. La acest nivel, va fi posibil sĉ ajutĉm copilul sĉ-Ɣi
dezvolte o înԑelegere a ceea ce este bine Ɣi ce este rĉu Ɣi sĉ folosim alte forme
de management al comportamentului.

10.3.2. Rolul îngrijitorului actual în promovarea unei relaԑii
familiale noi
Când copilul are deja formatĉ o relaƜie de ataƕament cu un îngrijitor/educator/persoanĉ
cheie, atunci atitudinea acestuia faԑĉ de copil este importantĉ, pentru cĉ ajutĉ copilul sĉ
aibĉ încredere Ɣi sĉ se simtĉ confortabil în compania noului îngrijitor. Aceasta reprezintĉ
un alt motiv pentru care este esenԑial ca membrii de personal din instituԑie sĉ fie
implicaԑi într-o formĉ cât se poate de pozitivĉ în procesul de mutare. În cazul în care
copilul nu Ɣi-a format un ataƔament faԑĉ de un membru de personal din instituԑie, rolul
acesta poate fi preluat de terapeutul implicat în pregĉtirea copilului. Asta înseamnĉ cĉ
terapeutul va dezvolta mai întâi o relaԑie de încredere cu copilul Ɣi apoi îl va prezenta
noului îngrijitor pe termen lung, demonstrându-i copilului cĉ el (terapeutul) are
încredere în noul îngrijitor Ɣi cĉ este, deci, în ordine pentru copil sĉ aibĉ Ɣi el încredere în
el.
PUNCT CHEIE: Fiecare copil este diferit, are nevoi diferite, are o istorie diferitĉ Ɣi se
dezvoltĉ cu o vitezĉ diferitĉ. AƔadar, fiecare program de pregĉtire sĉ fie proiectat potrivit
nevoilor individuale ale fiecĉrui copil.

Fiecare sesiune, cuprinsĉ între una panĉ la douĉ ore, sĉ urmeze un plan stabilit
dinainte, cu scopuri precise. Acestea pot include:
x
x
x
x
x
x
x

ͺʹ

Îmbunĉtĉԑirea abilitĉԑilor motorii grosiere Ɣi fine
Managementul comportamentului
Îmbunĉtĉԑirea abilitĉԑilor de comunicare Ɣi de limbaj
Îmbunĉtĉԑirea dezvoltĉrii cognitive
CreƔterea stimei de sine
Dezvoltarea unui simԑ al identitĉԑii individuale
Învĉԑarea muncii în grup, conceptului de cooperare Ɣi de împĉrtĉƕire, stabilirea
unei relaԑii în cadrul grupului Ɣi crearea unei unitĉԑi familiale

x
x
x
x
x
x
x

Înԑelegerea istoriei personale
Înԑelegerea motivului mutĉrii
Înԑelegerea locului mutĉrii
Explorarea posibilelor frici legate de mutare
Identificarea adevĉratelor dorinԑe Ɣi pĉreri ale copilului
Dezvoltarea de relaԑii între copil Ɣi noii îngrijitori
Reevaluarea nevoilor copilului Ɣi stabilirea unui plan de îngrijire în care sĉ fie
implicat Ɣi copilul, atunci când e posibil.

Important de reԑinut este cĉ toate aceste scopuri pot fi atinse prin activitĉԑi distractive,
bazate pe joacĉ, care vor necesita imaginaԑia Ɣi creativitatea copiilor.

10.4. Copiii cu nevoi speciale în procesul de pregĉtire pentru
mutare
Copiii cu nevoi speciale, care au petrecut un timp îndelungat în instituԑii, vor necesita,
probabil, o cantitate semnificativĉ de muncĉ de recuperare, înainte de a intra în
programul de pregĉtire. În plus, este important ca programele de pregĉtire sĉ fie fĉcute
potrivit nivelului de înԑelegere al acestor copii Ɣi potrivit metodelor preferate de
comunicare ale lor. Copiii cu nevoi speciale au deseori nevoie de multĉ experienԑĉ
practicĉ. Simpla prezentare a ceea ce li se întâmplĉ nu este îndeajuns pentru a-i ajuta sĉ
înԑeleagĉ experienԑele noi prin care vor urma sĉ treacĉ.
Urmĉtoarele exemple reprezintĉ un program de pregĉtire pentru copiii care se mutĉ
într-o casĉ de tip familial, dintr-un cĉmin spital. Acest tip de program poate fi adaptat
pentru diferite grupuri de vârstĉ, pentru copii cu abilitĉԑi diferite, cat Ɣi pentru diferite
tipuri de plasament.
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10.5. Exemplu de program de pregĉtire în vederea mutĉrii

Sĉptĉmâna/
Sesiunea

Scopul

Activitatea

Sĉptĉmâna 1
Scopuri generale:
-

Introducerea în grup
Prezentarea generalĉ a nivelului de dezvoltare Ɣi a problemelor specifice ale
fiecĉrui copil
muncĉ de dezvoltare (abilitĉԑi fine Ɣi grosiere, abilitĉԑi de limbaj Ɣi comunicare).

Sesiunea 2
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Observarea
nivelului
de
dezvoltare,a comportamentului
Ɣi a interacԑiunii cu ceilalԑi, în
cazul fiecĉrui copil.

Observaԑi Ɣi notaԑi (dupĉ fiecare
sesiune) dezvoltarea,
comportamentul Ɣi interacԑiunea în
cadrul fiecĉrei activitĉԑi.

Munca privind dezvoltarea
generalĉ.

Fiecare activitate de mai sus serveƔte,
de asemenea pentru dezvoltarea
generalĉ, de exemplu munca în cerc,
cum ar fi lucrul cu mingea, paraƔuta
sau cântatul – încurajeazĉ contactul
vizual, comunicarea, simԑul
proprietĉԑii, aƔteptarea rândului,
abilitĉԑile de ascultare Ɣi aƔteptare,
perioada de concentrare; abilitĉԑile
motorii; simԑul identitĉԑii (ascultarea
numelui), încrederea Ɣi simԑul reuƔitei.

Introducerea unui sistem
pozitiv de recompensare Ɣi
management al
comportamentului.,

Stabilirea de reguli – fiecare activitate
va avea un set de reguli de bazĉ,
comunicate potrivit nivelului de
înԑelegere al fiecĉrui copil – prin
demonstrarea a ceea ce este pozitiv Ɣi
negativ în comportament; în cazul
copiilor mai în vârstĉ, sau al celor cu o
capacitate de înԑelegere mai
complexĉ, pot fi folosite panourile cu
steluԑe.

Depinzând de nivelul abilitĉԑilor

Vezi mai sus

copiilor, obiectivele sesiunii 1
se vor repeta în cadrul sesiunii
2, dar prin activitĉԑi variate.
Dezvoltarea simԑului identitĉԑii

Activitĉԑile pot
urmĉtoarele:

fi

alese

dintre

Lucrul cu oglinda, asocierea de limbaj
(recunoaƔterea pĉrԑilor corpului)
Proiectul “Totul despre mine” – de
exemplu,
desenarea
conturului
întregului corp, cântĉrirea corpului,
desenarea
corpului,
handprints,
footprints.
Jocurile în grup – cine este cel mai
înalt, cine este cel mai scund, câte
fete, câԑi bĉieƜi, fraԑi, grupuri de
prieteni.
Sesiunea 3

Igiena
personalĉ
Ɣi
îngrijirea
(pieptĉnatul pĉrului Ɣi aranjarea lui,
periatul dinԑilor, bĉrbieritul (pentru
adolescenԑi) – combinate cu lucrul cu
oglinda).
Încurajarea alegerii, luĉrii de decizii Ɣi
rezolvĉrii de probleme ori de câte ori
e posibil, în toate activitĉԑile.
Cĉrԑile cu amintiri – albume foto,
începerea realizĉrii unei cĉrԑi cu
povestea vieԑii.
Discuԑii în grup.
Dezvoltarea unui simԑ al istoriei
personale.
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Sĉptĉmâna 2
Scopuri generale:
Continuarea muncii desfĉƔurate în sĉptĉmâna 1 Ɣi introducerea de idei concrete
referitoare la noul plasament

Sesiunea 1

Continuarea dezvoltĉrii
abilitĉԑilor de grup, a
simԑului de apartenenƜĉ de
grup Ɣi a identitĉԑii în
cadrul grupului.

Vezi mai sus, dar variaԑi activitĉԑile Ɣi
introduceԑi mai multe activitĉԑi în cadrul
cĉrora copiii sĉ coopereze, de exemplu,
activitĉԑi de artĉ în grup, jocuri de grup
cu reguli simple; pentru copiii mai
dezvoltaԑi, introduceԑi responsabilitĉԑi în
cadrul grupului. De exemplu, aƔezarea
hârtiei, curĉԑarea mesei la sfârƔit, copiii
mai capabili ajutându-i pe cei mai puԑin
capabili. Este deseori important pentru
copiii cu nevoi speciale care se aflĉ în
instituԑii sĉ aibĉ un spaԑiu specific Ɣi un
loc specific în acel spaԑiu (cum ar fi un
anumit scaun, sau o anumitĉ masĉ) care
sĉ fie “a lor”, pentru a-i face sĉ se simtĉ
în siguranԑĉ.

Continuarea muncii
referitoare la dezvoltarea
generalĉ.

Munca individualĉ cu copiii, furnizândule
activitĉԑi
mai
solicitante,
corespunzĉtoare nivelului de dezvoltare
al fiecĉrui copil; introducerea de
activitĉԑi care pot creƔte Ɣi se pot
extinde, pentru a creƔte capacitatea de
concentrare.

Începerea conceptualizĉrii Prezentarea de fotografii ale noii case Ɣi
noului plasament.
ale noilor îngrijitori, atunci când e posibil;
activitĉԑi referitoare la conceptul de casĉ
Ɣi acasĉ – de exemplu, desenarea sau
modelarea unei case, hotĉrâri referitoare
la ce se pune în fiecare camerĉ,
decuparea de poze din reviste Ɣi lipirea
lor.

Sesiunea 2
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Continuarea muncii
referitoare la identitatea
individualĉ.

Continuarea muncii referitoare la
povestea vieԑii Ɣi alte activitĉԑi
referitoare la identitatea individualĉ (vezi

mai sus).

Sesiunea 3

Planuri referitoare la noul
plasament.

Fotografii ale copiilor – plasate în fiecare
dormitor de cĉtre copii, pe baza hotĉrârii
lor asupra locului unde vor dormi fiecare.
Întocmirea de liste cu dorinԑe referitoare
la ce îƔi doresc sĉ aibĉ în casĉ, în
dormitoare. Alegerea culorilor din
dormitoare, perdele, pĉturi.

Continuarea lucrului
referitor la istoria
personalĉ.

Continuarea muncii
povestea vieԑii.

Pregĉtirea copiilor pentru a
vizita noul plasament.

Încurajarea prin fotografii, hĉrԑi ale
oraƔului, discuԑii; explorarea posibilelor
frici; joc imaginar al cĉlĉtoriei spre noul
plasament, în cazul în care acesta se aflĉ
departe.

referitoare

la

Sĉptĉmâna 3
Scop general:
Prezentarea contextului noului plasament copiilor Ɣi întâmpinarea reacԑiilor lor
Prezentarea noului
plasament copiilor.

Sesiunea 1

Pregĉtiri ale vizitei – aranjare,
pieptĉnare, machiaj, lĉcuirea unghiilor
(potrivit vârstei Ɣi genului). Permiteԑi-le
copiilor sĉ-Ɣi aleagĉ hainele pe care vor
sĉ le poarte în aceastĉ cĉlĉtorie.
Vizitarea noii case Ɣi cunoaƕterea noilor
îngrijitori.
Descoperirea comunitĉԑii (aceasta
reprezintĉ un proiect de o zi, incluzând
luarea mesei la un restaurant în oraƔ, sau
luarea mesei pregĉtitĉ de noii îngrijitori,
în noua casĉ), fotografii. Dacĉ e posibil,
fiecare copil ar trebui sĉ cumpere/ sĉ-ƕi
aducĉ o amintire din noua comunitate.
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Sesiunea 2

Întâmpinarea reacԑiilor
copiilor faԑĉ de noul
plasament.

Discuԑii referitoare la vizita din ziua
precedentĉ
– explorarea
fricilor;
prezentarea amintirilor.

Continuarea muncii
referitoare la identitatea
individualĉ.

Desenarea noii case/familii, desenarea
amintirilor din ziua vizitei, ceea ce le-a
plĉcut mai mult, privirea pozelor, inclusiv
a lucrĉrilor de artĉ Ɣi a fotografiilor din
albume Ɣi cartea vieԑii.

Planuri referitoare la noul
plasament.

Mersul la cumpĉrĉturi împreunĉ cu
copiii, pentru lucruri personale pentru
noua casĉ: haine, jucĉrii, lucruri de
îngrijire personalĉ – cum ar fi pieptenele,
periuԑele de dinԑi, deodorante, truse de
machiaj – casete cu muzicĉ, postere. S-ar
putea sĉ nu fie adecvat ca aceƕti copii sĉ
ԑinĉ aceste lucruri în instituԑie Ɣi atunci ar
fi mai bine sĉ fie duse în noua casĉ –
atunci când e posibil, ar fi bine sĉ facĉ
acest lucru chiar copiii.

Sesiunea 3

Sĉptĉmâna 4
Scop general:
Familiarizarea cu contextul plasamentului Ɣi cunoaƔterea noilor îngrijitori
Întâmpinarea speranԑelor
Ɣi fricilor copiilor
referitoare la noul
plasament.

Discuԑii

Consolidarea grupului.

Rezolvarea oricĉror dificultĉԑi în cadrul
grupului, punând accent pe copiii care
sunt mai retraƔi Ɣi pe implicarea lor în
activitĉԑile de grup. Jocuri de grup.
Însĉrcinarea cu roluri Ɣi responsabilitĉԑi
în cadrul grupului care va funcԑiona în
noul plasament.

Rĉmas bun.

Începeԑi procesul de elaborare a unei

Sesiunea 1
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Activitĉԑi artistice
Jocuri de rol/situaԑie – ce s-ar întâmpla
dacĉ…?

cĉrԑi cu amintiri. sau a unei cutii cu
amintiri despre plasamentul actual. Prin
acestea, copiii îƔi vor exprima
sentimentele faԑĉ de mutare (lucruri care
nu-mi plac în instituԑie, lucruri care-mi
plac). Vor fi incluse poze ale prietenilor,
membrilor de personal, ale dormitorului,
ale instituԑiei, pentru a putea pĉstra o
memorie vizualĉ. Pentru copiii mai
dezvoltaԑi, poate fi introdusĉ o carte cu
adrese, pentru a putea pĉstra contactul
cu prietenii lor.
Planificarea petrecerii de rĉmas bun.

Sesiunea 2

Familiarizarea cu noul
plasament Ɣi începerea
transferului de ataƔament
de la echipa terapeuticĉ
spre noii îngrijitori.

Petrecerea unei zile sau a unei nopԑi în
noua casĉ cu noii îngrijitori, sprijiniԑi de
echipa terapeuticĉ care a lucrat cu copiii
de-a lungul programului de pregĉtire.
Planuri referitoare la dormitoarele
copiilor Ɣi la restul casei împreunĉ cu noii
îngrijitori.

Luarea de rĉmas bun de la Petrecere de adio cu ceilalԑi copii Ɣi cu
plasamentul actual.
membrii de personal ai instituԑiei,
invitându-i Ɣi pe noii îngrijitori.
Sesiunea 3

Cĉrԑi/cutii cu amintiri.
Discuԑii, pentru a explora posibilele frici,
sau îngrijorĉri.
Planificarea cĉlĉtoriei.

Împachetatul.
Pachete cu mâncare (în cazul în care
cĉlĉtoria este lungĉ).

Sesiunea 4

Hotĉrârea locului pe care-l va ocupa
fiecare în maƔinĉ/minibus.
Alegerea de jocuri Ɣi jucĉrii pentru drum.
Discuԑii pentru explorarea îngrijorĉrilor Ɣi
fricilor.
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Consolidarea grupului.

Exerciԑiu de grup restrâns – de exemplu,
un copac al prieteniei, cu handprinturile
copiilor Ɣi/sau pozele lor puse pe un
copac.

10.6. Instrumente de pregĉtire
Dupĉ cum s-a demonstrat în exemplele de mai sus, toate elementele sau activitĉԑile de
pregĉtire pot fi parcurse într-un context de joacĉ, implicând imaginaԑia Ɣi creativitatea
copiilor. Urmĉtoarele idei de acƜiune furnizeazĉ mai multe detalii ale unor tipuri de
exerciԑii specifice, terapeutice prin natura lor, care sunt folositoare în pregĉtirea copiilor
pentru mutare Ɣi se bazeazĉ pe joacĉ.

10.6.1 Munca referitoare la povestea vieԑii. Cartea vieƜii.
10.6.1.1 Cartea vieƜii
Cea mai cunoscutĉ formĉ de muncĉ referitoare la povestea vieԑii este cartea vieԑii, care
este creatĉ împreunĉ cu copiii. Cartea vieԑii conԑine informaԑii esenԑiale privitoare la
istoria copilului, ceea ce-i ajutĉ pe copii sĉ accepte ceea ce li s-a întâmplat în viaԑĉ. Îi
ajutĉ sĉ înԑeleagĉ de ce, când Ɣi cum au fost separaԑi de pĉrinԑii lor Ɣi ce urmeazĉ sĉ se
întâmple. Îi ajutĉ, de asemenea, sĉ-Ɣi dezvolte un sentiment puternic al identitĉԑii, din
moment ce conԑine detalii importante referitoare la dezvoltarea copilului (când a
început sĉ umble, sĉ vorbeascĉ, ce îi plĉcea sĉ mĉnânce, ce jocuri i-au plĉcut;
evenimente speciale, cum ar fi vacanԑele, cĉlĉtoriile). Aceste amintiri sunt, de obicei,
reԑinute de pĉrinԑi Ɣi sunt transmise copilului dupĉ ce acesta creƔte. Copilul se simte
important Ɣi special pentru cĉ aceste evenimente Ɣi amintiri sunt importante pentru
pĉrinԑi. Aceste detalii, totuƔi, pot fi pierdute foarte uƔor, dacĉ copilul se mutĉ dintr-un
plasament în altul, iar copilul poate ajunge în situaƜia în care sĉ nu aibĉ, pur ƕi simplu,
amintiri din trecutul propriu.
De aceea, o carte a vieԑii poate fi de mare ajutor, din moment ce însoԑeƔte copilul dintrun plasament în altul. Fiecare îngrijitor responsabil pentru copil în diferitele plasamente
completeazĉ detaliile importante în carte Ɣi, astfel, amintirile, deƔi nu sunt reԑinute de
un individ sau de pĉrinԑi, existĉ pentru copil, care se identificĉ cu ele. În mĉsura
posibilitĉԑilor, cĉrԑile vieԑii ar trebui sĉ conԑinĉ Ɣi fotografii Ɣi cât se poate de multe
detalii referitoare la familia naturalĉ (pĉrinԑi, fraԑi, familie extinsĉ). Copiii vor sĉ Ɣtie,
deseori, cu cine seamĉnĉ, astfel încât, chiar dacĉ nu se pot furniza fotografii, detalii
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referitoare la descrierea pĉrinԑilor, la talentele lor, interesele lor, pot fi esenԑiale pentru
dezvoltarea unui sens de sine al copilului, pentru cunoaƕterea de sine.
TotuƔi, pentru mulԑi dintre copiii care au petrecut un timp considerabil în instituԑii,
rareori se poate întâmpla ca astfel de documentaԑie sĉ se fi pĉstrat. Deseori, copii au
trecut prin trei, sau mai multe instituԑii Ɣi dosarele lor conԑin informaԑii referitoare strict
la probleme medicale, date ale transferurilor, detalii despre educaԑie, adrese ale
pĉrinԑilor, poate unele detalii despre fraԑi. Pentru a dezvolta un simԑ clar al istoriei
personale Ɣi al identitĉԑii, conԑinutul majoritĉԑii dosarelor copiilor este insuficient. Mulԑi
copii mai mari din instituԑii nu au nici cea mai vagĉ idee despre ce li s-a întâmplat în
primii ani de viaԑĉ. Nu e vorba despre simplul fapt cĉ nu-Ɣi amintesc nimic, ceea ce e
ceva normal, ci despre faptul cĉ nu Ɣtiu unde au trĉit, cu cine Ɣi cum s-au dezvoltat, ori
cum au arĉtat când au fost mici, neavând poze. Majoritatea dintre noi Ɣtim cum s-au
întâmplat aceste începuturi cruciale ale istoriei noastre, pentru cĉ ni s-a povestit Ɣi ni sau arĉtat fotografii cu noi ƕi cu cei care au fost în jurul nostru. Este important sĉ-i ajutĉm
pe copii sĉ-Ɣi reconstruiascĉ istoria personalĉ. În cazul multora dintre ei, dacĉ li se pune
întrebarea ce vor sĉ facĉ în viitor, rareori pot da un rĉspuns. Li se pare greu sĉ
conceptualizeze viitorul, pentru cĉ nu îƕi cunosc trecutul ƕi, prin urmare, le e extrem de
greu sĉ facĉ sens din prezentul lor propriu.
PUNCT CHEIE: simԕul identitĉԕii este legat îndeaproape de stima de sine. Stima de sine
este esenԕialĉ pentru o dezvoltare cognitivĉ normalĉ. Simԕul istoriei personale este legat
îndeaproape de conceptualizarea timpului. Este greu sĉ-ԕi înԕelegi prezentul Ɣi sĉ-ԕi
imaginezi viitorul, dacĉ ”îƜi lipseƔte” trecutul.

10.6.1.2. Conԑinutul Cĉrԑii Vieԑii
Cartea vieԑii ar trebui sĉ cuprindĉ urmĉtoarele detalii. Notaԑi cĉ este foarte important ca
aceste detalii sĉ nu fie prezentate ca simple fapte, ci sĉ parĉ a fi “povestea” cuiva, sĉ
includĉ sentimente.
x
x
x

x

Nume (inclusiv detalii despre faptul pentru care a fost ales acest nume, dacĉ se
cunosc. Poate copilul a fost numit dupĉ cineva din familie, sau dupĉ un actor
preferat, sau un sfânt cu anumite calitĉԑi).
Data Ɣi locul naƔterii
Vârsta separĉrii de familia naturalĉ Ɣi motive. Acestea sĉ fie introduse sub o
formĉ sensibilĉ Ɣi nu sĉ-i prezinte pe pĉrinԑi într-o luminĉ negativĉ. Poate un
desen al copilului despre acest eveniment ar fi de folos (depinzând de vârsta
copilului).
Fotografii de când era bebeluƔ. Dacĉ nu existĉ, copilului i se poate cere sĉ facĉ
un desen despre el însuƔi, ca bebeluƔ. S-ar putea sĉ fie prima datĉ când copilul
este încurajat sĉ-Ɣi imagineze cum a fost ca bebeluƔ Ɣi chiar dacĉ nu se poate
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x

x
x

x

x

realiza o imagine potrivitĉ, faptul cĉ acel copil începe sĉ se conceptualizez drept
bebeluƔ, reprezintĉ un pas important în reconstruirea istoriei personale.
Detalii Ɣi, în mĉsura posibilitĉԑilor, fotografii ale pĉrinԑilor, fraԑilor Ɣi familiei
extinse. Cu cine seamĉnĉ copilul cel mai mult? Dacĉ existĉ o istorie comunĉ cu
fraԑii pentru o perioadĉ de timp, ar trebui sĉ fie incluse detalii despre aceasta.
Din cauza modalitĉԑii în care funcԑioneazĉ sistemul instituԑional, s-a întâmplat
deseori ca fraԑii sĉ fie plasaԑi în aceeaƔi instituԑie, dar mai târziu, sĉ fie separaԑi
datoritĉ vârstei sau sexului (la vârsta de 3 ani, copiii erau mutaԑi din leagĉn întro instituԑie pentru preƔcolari, iar apoi, la vârsta de 7 ani într-o instituԑie pentru
Ɣcolari, fiind de obicei, împĉrԑiԑi potrivit sexului. În trecut, se întâmpla rareori ca
fraԑii sĉ fie mutaԑi în acelaƔi timp. Existĉ unele cazuri în care fraԑii trĉiau în
aceeaƔi instituԑie, dar membrii de personal nu Ɣtiau cĉ erau rude sau, chiar dacĉ
Ɣtiau, nu încurajau activ dezvoltarea unei relaԑii speciale între fraԑi.
Puncte de referinƜĉ în dezvoltarea copilului: când a reuƔit copilul sĉ stea în fund,
sĉ facĉ primii paƔi, sĉ vorbeascĉ pentru prima datĉ, sĉ înveԑe sĉ mĉnânce cu
lingura.
Evenimente speciale din viaԑa copilului: prima zi a copilului la grĉdiniԑĉ sau la
Ɣcoalĉ, plus alte detalii importante referitoare la educaԑia lui (cine sunt
profesorii copilului, în ce exceleazĉ sau ce-i place mai mult la Ɣcoalĉ, implicarea
în vreo echipĉ de sport, sau în activitĉԑi muzicale, artistice, sau alte pasiuni, unde
a mers copilul în vacanƜe, cu cine Ɣi ce s-a întâmplat. Evenimentele religioase
specifice (depinzând de religia copilului) ar trebui marcate Ɣi ele, cum ar fi
botezul, cine sunt naƔii.
Desene ale copilului la diferite vârste, în special cele care au marcat evenimente
speciale, sau care reflectĉ identitatea copilului în vreun fel: amprentele mâinilor
ƕi ale picioarelor (handprints/footprints), autoportrete, desene despre familie,
plasament familial, prieteni.
Detalii despre boli din copilĉrie, vaccinuri, Ɣi alte probleme medicale sau de
sĉnĉtate specifice, numele medicilor la care merge copilul.

10.6.1.3. Modul de realizare al CĉrƜii vieԑii, pentru diferite grupuri de
vârste
Realizarea cĉrԑii vieԑii sĉ fie, pe cât posibil, o experienԑĉ interactivĉ a copilului Ɣi a
îngrijitorului sau terapeutului/asistentului social. Evident, în cazul bebeluƔilor, adultul va
prelua majoritatea realizĉrii, dar imediat ce se poate, copilul ar trebui sĉ joace un rol
activ. Cu cât se începe mai devreme realizarea cĉrԑii vieԑii, cu atât mai uƔor le este
adulԑilor sĉ colecteze toate datele necesare. Cu cât e mai în vârstĉ copilul, cu atât acest
lucru devine mai dificil. Cartea vieԑii are un impact extrem de pozitiv asupra copilului în
ceea ce priveƔte acceptarea a ceea ce i s-a întâmplat. Este responsabilitatea
practicantului implicat în acest caz sĉ se asigure cĉ se descoperĉ cât se poate de multĉ
informaԑie. În unele situaԑii este posibil sĉ se gĉseascĉ pĉrinԑii/familia extinsĉ Ɣi sĉ se
discute cu ei despre copil. Uneori se poate întâmpla ca un membru de personal din
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instituԑia în care copilul a trĉit mai mulԑi ani sĉ-Ɣi aminteascĉ evenimente din viaԑa
copilului.
În cazul adolescenԑilor, reconstruirea trecutului este de obicei mai dificilĉ datoritĉ
trecerii timpului Ɣi a numĉrului de mutĉri prin care au trecut. TotuƔi, acest lucru poate
reprezenta o experienԑĉ extrem de satisfĉcĉtoare Ɣi terapeuticĉ Ɣi poate duce la o
apropiere a adolescentului de îngrijitor/terapeut/asistent social. Descoperirea faptelor
din trecutul adolescentului poate presupune vizite la instituԑiile în care a trĉit, care pot
stârni multe amintiri. Poate implica ƕi contactul adolescentului cu familia naturalĉ sau
cea extinsĉ, cu fraԑii, cu vechi profesori sau prieteni din Ɣcoalĉ. Aceasta poate reprezenta
o experienԑĉ emotivĉ pentru copil Ɣi este important sĉ se meargĉ potrivit voinԑei
copilului, sĉ nu fie forԑat sĉ facĉ activitĉԑi care-l incomodeazĉ.

10.6.2. Drumul vieԑii
Pentru unii copii este posibil sĉ se foloseascĉ o formĉ mai simplĉ de lucru referitoare la
povestea vieԑii, ca parte a pregĉtirii lor pentru mutare. Ceea ce nu exclude folosirea
cĉrԑii vieԑii. Este, mai degrabĉ, un instrument util în sprijinul copilului, pentru
dezvoltarea simԑului identitĉԑii Ɣi al istoriei pe perioada limitatĉ a unui program de
pregĉtire. Pe o hârtie foarte mare Ɣi lungĉ copilul deseneazĉ un drum, sau un râu. Se
deseneazĉ pe el Ɣi pe familia lui la început, iar apoi diferitele locuri unde a trĉit Ɣi oameni
cu care a trĉit de-a lungul drumului. Drumuri secundare pornesc din cel principal,
reprezentând plecĉrile unor persoane din viaԑa lui. Copilul este încurajat sĉ vorbeascĉ
despre fiecare plasament, despre diferitele evenimente ce s-au petrecut, dacĉ le-a
plĉcut sĉ trĉiascĉ acolo, care erau lucrurile rele Ɣi cele bune. Dupĉ aceste discuԑii se
realizeazĉ transferurile în sine: cum s-a simԑit copilul când a fost mutat în noua formĉ de
plasament, dacĉ le-a fost dor de prieteni, de îngrijitori, cum Ɣi-au luat rĉmas bun.
Când copilul ajunge la prezent, va fi încurajat sĉ vorbeascĉ despre noul plasament, sĉ-Ɣi
imagineze cum va fi Ɣi sĉ punĉ întrebĉri. Dacĉ se poate, vor fi furnizate fotografii ale noii
case Ɣi ale familiei/îngrijitorilor. Copilul va fi încurajat sĉ vorbeascĉ despre cum se simte,
despre îngrijorĉri, temeri, despre ce i-ar plĉcea sĉ facĉ în noua casĉ.

Un instrument foarte folositor pentru copil poate fi acesta:
x
x
x
x

Sĉ vadĉ urmĉtoarea mutare ca parte a procesului continuu de schimbare a vieԑii
sale
Sĉ înԑeleagĉ Ɣi sĉ conceptualizeze trecutul, prezentul Ɣi viitorul
Sĉ exploreze temerile privitoare la noul plasament
Sĉ facĉ planuri referitoare la noul plasament Ɣi sĉ facĉ alegeri.
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10.6.3. Lucrul cu oglinda
Folosirea unei oglinzi poate juca un rol important în crearea unui simԑ al identitĉԑii Ɣi în
construirea stimei de sine. Multe instituԑii nu au oglinzi pe pereԑi Ɣi deseori copiii nu sunt
obiƔnuiƜi sĉ se vadĉ în oglinzi. De fapt, mulƜi dintre copii (în special copiii mai mici sau cei
cu nevoi speciale) s-ar putea sĉ nu se fi vĉzut niciodatĉ în oglindĉ. În cazul bebeluƔilor,
recunoaƔterea în oglindĉ reprezintĉ un stadiu important al dezvoltĉrii, când copilul
realizeazĉ cĉ este un individ, o entitate separatĉ. Majoritatea copiilor care au crescut
într-o instituԑie au pierdut aceastĉ etapĉ de dezvoltare. De aceea, munca cu oglinda de
diferite tipuri poate fi folositoare pentru copii de toate vârstele.
Pentru bebeluƔi, poate fi folositĉ o oglindĉ care sare, astfel încât copilul sĉ se facĉ
dispĉrut Ɣi sĉ reaparĉ, sau o oglindĉ mare de perete, aflatĉ la nivelul copilului, astfel
încât acesta sĉ încerce sĉ stea în picioare în faԑa ei. FolosiƜi încurajarea pozitivĉ:
îngrijitorul sau terapeutul care lucreazĉ cu copilul ar trebui sĉ spunĉ cât de frumos este
copilul. Munca cu oglinda ar trebui folositĉ Ɣi pentru a ajuta copilul sĉ identifice
diferitele pĉrԑi ale feԑei (ochi, nas, gurĉ).
Pentru copiii peste trei ani Ɣi pentru preƔcolari, pot fi folosite oglinzile de perete. În plus,
se pot folosi oglinzile mici, pentru a-Ɣi face autoportretul. Oglinzile vor fi folosite pentru
a încuraja pozitiv copilul , pentru a-l ajuta sĉ-Ɣi pieptene Ɣi sĉ-Ɣi aranjeze pĉrul. Imaginea
de sine e de o importanƜĉ majorĉ ƕi stima de sine e o problemĉ pentru foarte mulƜi, dacĉ
nu pentru toƜi copiii crescuƜi în mediu instituƜional.
Pentru copiii mai mari Ɣi pentru adolescenԑi, pot fi folosite oglinzile mici Ɣi cele de perete
pentru a-Ɣi face autoportretele, dar insistându-se, din nou, asupra igienei Ɣi îngrijirii
personale. În cazul adolescenԑilor, bĉrbieritul reprezintĉ un ritual important de trecere,
de maturizare. Celor mai multe fete le place sĉ se joace cu machiajul Ɣi sĉ-Ɣi aranjeze
pĉrul în diferite feluri. DeƔi aceste activitĉԑi pot pĉrea triviale, sunt esenԑiale în
dezvoltarea pozitivĉ a imaginii de sine, a identitĉԑii de sine.
În cazul bebeluƔilor Ɣi a copiilor care au fost legaԑi de un pĉtuԑ Ɣi abia acum învaԑĉ sĉ se
miƔte, puteƜi fixa o oglindĉ pe podea, în aƔa fel încât sĉ nu reprezinte un pericol.
Oglinzile terapeutice de acest fel (fĉcute din plastic, mai degrabĉ decât din sticlĉ Ɣi cu
margini moi) pot fi extrem de folositoare în cazul copiilor cu nevoi speciale.

10.6.4. Stabilirea unor repere de interacƜiune
Având în vedere cĉ programul de pregĉtire include de asemenea un element de
management al comportamentului Ɣi de sprijinire a dezvoltĉrii morale a copilului,
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regulile de bazĉ sunt importante. În plus, aceasta ajutĉ la transformarea muncii în grup
într-o experienԑĉ pozitivĉ pentru toԑi cei implicaԑi. TotuƔi, regulile tind sĉ fie prezentate
într-o manierĉ negativĉ sau prohibitivĉ Ɣi, de obicei, copiii din instituԑii au trecut prin
experienԑa faptului cĉ regulile le-au fost impuse, fĉrĉ explicaԑii Ɣi fĉrĉ a fi înԑelese, dar
acceptate mai degrabĉ din frica de a nu fi pedepsiԑi.
Deoarece munca noastrĉ de pregĉtire se concentreazĉ pe dezvoltarea unui ataƔament
sĉnĉtos este important sĉ:
-

creƔtem stima de sine a copiilor ƕi identitatea lor individualĉ;
creƔtem abilitĉԑile copiilor Ɣi simԑul responsabilitĉԑii pentru comportamentul lor.

Orice problemĉ de disciplinĉ, sau de control, sĉ fie bazatĉ pe încurajarea pozitivĉ Ɣi pe
responsabilitatea comunĉ. Astfel, la stabilirea regulilor, sĉ fie luate în considerare
urmĉtoarele:
x

Regulile sĉ se refere la acԑiuni pozitive mai degrabĉ decât prohibitive. În locul
regulilor de genul “Nu strigaԑi, nu vĉ bateԑi”, o listĉ cu reguli pozitive pentru un
grup de copii mai mari poate include îndemnuri precum:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

Sĉ fim o echipĉ/familie
Sĉ stĉm frumos
Sĉ ne comportĉm aƕa cum am vrea sĉ se comporte ƕi ceilalƜi
cu noi
Sĉ ne aƔteptĉm rândul când vorbim
Sĉ-i ascultĉm pe alԑii când vorbesc
Sĉ ajungem Ɣi sĉ plecĉm la timp
Sĉ nu-i rĉnim pe alԑii cu acԑiunile sau cuvintele noastre
Sĉ ne respectĉm Ɣi sĉ-i respectĉm pe ceilalƜi
Sĉ pĉstrĉm curĉԑenia în jurul nostru.

Regulile sĉ fie simple Ɣi uƔor de urmat. Dacĉ se introduce un set de reguli care e
prea lung sau prea complicat, copiii nu vor fi capabili sĉ-l respecte Ɣi acest lucru
nu va ajuta la clĉdirea stimei de sine. Regulile sĉ acopere aspectele cele mai
importante ale comportamentului, necesare pentru o experienԑĉ de grup
pozitivĉ.
Regulile sĉ fie comunicate adecvat. În cazul copiilor cu nevoi speciale, sau al
celor mici, înԑelegerea a ceea ce este bine Ɣi ce este rĉu sĉ fie comunicatĉ
demonstrând care comportament este, sau nu, acceptabil.
În mĉsura posibilitĉԑii, încurajarea dezvoltĉrii morale în cadrul grupului sĉ fie
fĉcutĉ prin recompensarea comportamentului pozitiv, mai degrabĉ decât prin
pedepsirea comportamentului dificil. De exemplu, un copil care reuƔeƔte sĉ
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respecte toate regulile de-a lungul sesiunii de pregĉtire, poate primi o steluԑĉ pe
tabelul cu steluԑe. În momentul în care copilul are trei stele în trei zile
consecutive, i se oferĉ Ɣansa sĉ-Ɣi aleagĉ ceva dintr-o cutie cu diferite lucruri.
Aceste lucruri pot include mici jucĉrii, jocuri, lucruri de igienĉ personalĉ
(deodorante, Ɣampoane, lacuri de unghii, farduri, cremĉ de ras), sau rechizite.
De cele mai multe ori, aceastĉ încurajare pozitivĉ funcԑioneazĉ bine: copilul
învaԑĉ sĉ se controleze Ɣi sĉ-Ɣi dirijeze comportamentul. În cazul copiilor cu
probleme severe de comportament, poate fi important sĉ aibĉ un loc disponibil
în apropiere pentru “pauzĉ”, sau pentru un program mai îndelungat de sprijin
terapeutic unu la unu, înainte de a introduce copilul în activitĉԑile de grup.

10.6.5. Lucrul cu copiii care au fost imobilizaԑi la pat
Un grup mic de copii din sistemul românesc de instituԑii au petrecut o perioadĉ lungĉ de
timp în pĉtuԑuri. AceƔti copii, de obicei din cĉmine spital, sunt diagnosticaԑi ca fiind
“paralizaԑi” Ɣi s-a tins sĉ se creadĉ cĉ datoritĉ faptului cĉ sunt “foarte bolnavi”, e necesar
sĉ trĉiascĉ în condiԑii spitaliceƔti. Pĉstrarea lor în paturi ar reprezenta, nu-i aƕa, “cel mai
sigur” lucru ce se poate face. DeƔi aceƔti copii reprezintĉ o minoritate în instituԑii,
nevoile lor sunt extrem de complexe Ɣi au nevoie de o îngrijire specialĉ Ɣi de perioade
mai îndelungate de terapie Ɣi recuperare, înainte de mutare. Dupĉ mulԑi ani petrecuԑi în
instituԑii, încercarea de a deduce dacĉ copilul s-a nĉscut cu nevoi speciale, sau dacĉ
acestea sunt rezultatul instituԑionalizĉrii, este o sarcinĉ foarte dificilĉ.
Sigur în fiecare caz e cĉ statul în poziԑia ”culcat în pat” pe perioade lungi de timp a
exacerbat nevoile speciale ale acestor copii. Lipsa de stimulare are drept rezultat
atrofierea creierului Ɣi a muƔchilor. Deseori, hrĉnirea acestor copii este dificilĉ Ɣi, drept
rezultat, alimentaԑia lor este foarte sĉracĉ. Sunt, deseori, sever subnutriԑi Ɣi prea mici din
punct de vedere fizic, comparativ cu vârsta lor. În plus, pot avea boli sau condiԑii
medicale specifice, care complicĉ Ɣi mai mult tratamentul Ɣi nevoile lor terapeutice.
Epilepsia, hepatita, hidrocefalia sunt boli obiƔnuite la aceƔti copii. Deseori, lipsa de
stimulare Ɣi lipsa de ataƔament au drept rezultat tendinƜe autiste, inclusiv
comportamente stereotipice, cum ar fi auto-agresivitatea sau agresivitatea.
Urmĉtoarele studii de caz demonstreazĉ unele metode ce pot folosite pentru
recuperarea Ɣi pregĉtirea unui numĉr de copii imobilizaԑi la pat, fiecare dintre ei având
un complex de nevoi speciale, care necesitau intervenƜie.
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10.7. Studiu de caz
Andrei avea cinci ani Ɣi a fost plasat într-un cĉmin spital pentru cĉ avea hidrocefalie.
La vârsta de cinci ani îƔi petrecea tot timpul într-un pĉtuԑ, incapabil sĉ-Ɣi miƔte
mâinile, picioarele, sau capul. Membrii de personal au fost sfĉtuiԑi sĉ nu-l lase sĉ se
miƔte, pentru cĉ avea capul prea mare Ɣi putea sĉ reprezinte o greutate adiԑionalĉ
asupra corpului. Andrei nu a fost consultat de un specialist, Ɣi nici nu i s-a fĉcut o
tomografie. Hidrocefalia lui nu era extrem de dezvoltatĉ Ɣi echipa terapeuticĉ
implicatĉ în pregĉtirea lui Andrei pentru mutare, inclusiv un medic, au cĉzut de
acord sĉ-l mobilizeze. Tomografia a demonstrat cĉ hidrocefalia lui Andrei nu se
dezvolta Ɣi cĉ o operaԑie ar fi fost inadecvatĉ pentru el la acel moment, dar cĉ ar
trebui sĉ meargĉ la consultaԑii medicale regulate, pentru a monitoriza progresul
bolii. Echipa terapeuticĉ a dezvoltat un set de obiective pentru sesiunile de
dezvoltare Ɣi individuale ale lui Andrei, incluzând fizioterapie generalĉ Ɣi terapie prin
joc. În Ɣase luni, Andrei putea sĉ-Ɣi ridice capul, sĉ stea în fund Ɣi începea sĉ se
târascĉ. În mai puԑin de un an, Andrei putea sĉ umble Ɣi dezvoltarea lui motorie era
aceea a unui copil de 2 – 3 ani. Cu un input relativ mic de terapie, Andrei s-a
transformat dintr-un copil presupus a fi paralizat, într-unul cu întârzieri de
dezvoltare, în proces de recuperare.
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10.8. Studiu de caz: comportament auto-agresiv
Maria avea 14 ani Ɣi a fost admisĉ într–un cĉmin spital la vârsta de un an, pentru cĉ
era oarbĉ. Pânĉ la vârsta de 2 ani, Maria a dezvoltat un comportament auto-agresiv
sever Ɣi, drept rezultat, a fost imobilizatĉ fizic de membrii de personal din instituԑie.
Maria a petrecut 12 ani legatĉ, cu picioarele strânse la piept Ɣi tĉlpile în spatele
umerilor. Era dezlegatĉ doar de douĉ ori pe zi, pentru perioade scurte de timp, pentru
a i se schimba scutecele. Imediat ce era dezlegatĉ, Maria începea sĉ se loveascĉ cu
mâinile Ɣi picioarele în cap. Un psiholog specializat în munca cu copiii autiƔti Ɣi, în
special, cu cei auto-agresivi, a început sĉ lucreze cu Maria în sesiuni individuale, cinci
zile pe sĉptĉmânĉ. Folosind contactul fizic apropiat, perioadele lungi de ԑinere în
braԑe, masajul ƕi tehnica periajului, terapeutul a încurajat-o pe Maria sĉ-i placĉ alte
forme de stimulare fizicĉ decât auto-agresivitatea. În acelaƔi timp, terapeutul a folosit
îmbrĉԑiƔarea, alimentaԑia cu sticluԑa Ɣi implicarea în rutina zilnicĉ pentru a o ajuta pe
Maria sĉ formeze un ataƔament. Gradual, Maria a început sĉ fie capabilĉ sĉ stea
perioade din ce în ce mai lungi fĉrĉ sĉ se loveascĉ Ɣi, dupĉ opt luni, auto-agresivitatea
s-a redus la nivelul la care toԑi membrii de personal din instituԑie se simԑeau în
siguranԑĉ s-o lase pe Maria nelegatĉ. În vreme ce încrederea în sine îi creƔtea, Maria a
fost implicatĉ în activitĉԑi de joacĉ în grup Ɣi i s-a oferit Ɣansa sĉ exploreze mediul din
jur. Cu fizioterapie, Maria a început “sĉ-Ɣi desfacĉ” ƕi corpul, a învĉԑat sĉ se
rostogoleascĉ, sĉ se târascĉ pe fund Ɣi, doi ani mai târziu, putea sĉ stea în picioare Ɣi
sĉ umble, dacĉ era ajutatĉ. Maria reia, uneori, comportamentul auto-agresiv când e
supĉratĉ, dar se opreƔte imediat ce i se oferĉ contact fizic de cĉtre un adult în care
are încredere.
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10.9. Studiu de caz: agresivitatea faԑĉ de ceilalԑi
Alin avea 11 ani Ɣi a fost plasat într-un cĉmin spital de la vârsta de trei ani. Datoritĉ
agresivitĉԑii severe faԑĉ de alԑii, Alin Ɣi-a petrecut majoritatea timpului legat, cu
mâinile legate la spate Ɣi apoi legat de un scaun. Pe lângĉ lovituri cu mâinile Ɣi
picioarele Ɣi scuipat, Alin putea sĉ vomite Ɣi sĉ scuipe vomĉ atunci când dorea.
Terapeutul a folosit metode similare celor folosite în cazul Mariei de mai sus, pentru
a-l ajuta pe Alin sĉ se adapteze Ɣi sĉ-Ɣi controleze comportamentul. Sesiunile
individuale, zilnice, au avut loc vreme de patru luni înainte ca Alin sĉ se mute în noua
casĉ. Pânĉ sĉ se mute, Alin era dezlegat Ɣi rareori mai manifesta comportament
agresiv. Noua casĉ a lui Alin a fost adaptatĉ special pentru copii cu comportament
agresiv, cu geamuri Ɣi oglinzi din perspex Ɣi o camerĉ de liniƔtire cu pereԑi Ɣi podele
moi pentru pauze ƕi respiro. Dupĉ trei luni de la mutarea în noua casĉ, Alin nu mai
manifesta comportament agresiv Ɣi era capabil sĉ se implice în activitĉԑi de joacĉ
constructive pentru perioade prelungite de timp.

10.10. Mutarea copiilor. Puncte cheie
10.10.1. Feԑe familiare, locuri familiare
Mutarea finalĉ în noul plasament nu trebuie sĉ fie prima datĉ când copilul vede casa,
sau când îƕi întâlneƔte noii îngrijitori. Acest lucru poate fi înfricoƔĉtor Ɣi traumatic pentru
copil. De aceea, aducerea copilului în noua casĉ Ɣi prezentarea îngrijitorilor ca parte a
programului de pregĉtire - sunt aspecte foarte importante. Este esenԑial ca persoana
care mutĉ copilul sĉ fie o persoanĉ bine cunoscutĉ de copil. Se recomandĉ ca terapeuԑii
care au fost implicaԑi în pregĉtirea copilului sĉ fie Ɣi ei implicaƜi în mutare Ɣi sĉ fie
pregĉtiԑi sĉ stea mai multe ore în noua casĉ, pentru a-i ajuta pe copii sĉ se liniƔteascĉ.
Noul îngrijitor ar trebui, în mĉsura posibilitĉԑilor, sĉ se asigure cĉ rutina familiarĉ
dinainte de plasament (cum ar fi ora la care iau masa, ora la care se culcĉ) este
respectatĉ cât se poate, mĉcar pentru o perioadĉ de timp. Pe mĉsurĉ ce copilul devine
mai familiarizat cu noul plasament, programul zilnic poate fi modificat astfel încât sĉ
rĉspundĉ nevoilor copilului.
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10.10.2. Obiectele de tranziԑie
O jucĉrie preferatĉ, cum ar fi un ursuleԑ sau o pĉpuƔĉ, sau chiar o pĉturĉ care-i place
foarte mult copilului, pot fi folosite ca obiecte de tranziԑie. Terapeutul îl poate ajuta pe
copil în pregĉtirea pentru mutarea în noua casĉ, prin implicarea obiectului de tranziԑie în
acest proces. Se pot face planuri pentru mutarea ursuleԑului în noua casĉ Ɣi copilul poate
fi încurajat sĉ “aibĉ grijĉ de ursuleԑ pentru cĉ îi e fricĉ de mutare”. Odatĉ ce copilul s-a
mutat, obiectul de tranziԑie acԑioneazĉ ca o legĉturĉ între vechiul plasament Ɣi cel actual,
ajutându-l pe copil sĉ simtĉ cĉ nu a fost “despĉrԑit” de trecut de tot.
În munca cu copiii din instituԑii, folosirea obiectelor de tranziԑie este esenԑialĉ, dar poate
fi dificilĉ. Deseori, copiii din instituԑii nu au lucruri personale Ɣi, mai mult, s-ar putea sĉ
nu înԑeleagĉ conceptul de obiect personal. În plus, din cauza lipsei de înԑelegere a
semnificaԑiei lucrurilor personale, dacĉ unui copil dintr-o instituԑie i se oferĉ o jucĉrie ca
obiect de tranziԑie, existĉ Ɣansa ridicatĉ ca acesta sĉ nu poatĉ pĉstra jucĉria destul de
mult timp pentru a-l sprijini pe parcursul mutĉrii. AƔadar, este important ca obiectele de
tranziԑie sĉ fie introduse atent. Se poate întâmpla ca unui copil sĉ i se ofere o jucĉrie
specificĉ în perioada sesiunilor terapeutice, dar copilul sĉ fie încurajat sĉ “punĉ ursuleԑul
în pat” într-un dulap închis în fiecare zi, “pentru a fi în siguranԑĉ” pânĉ când copilul Ɣi
ursuleԑul sunt pregĉtiԑi pentru mutare. Noul îngrijitor trebuie sĉ înԑeleagĉ la rândul sĉu,
importanԑa acestui obiect Ɣi sĉ se asigure cĉ obiectul respectiv va rĉmâne la copil în noul
plasament.

10.10.3. Mutĉrile pozitive
Cel mai important factor care va asigura succesul mutĉrii este ca mutarea sĉ fie una
pozitivĉ pentru copil. Deƕi viaԑa copilului se îmbunĉtĉԑeƔte ca rezultat al mutĉrii, el trece
prin procesul dificil de învĉԑare a unor reguli noi, cunoaƕte un loc puƜin familiar, oameni
noi ƕi îi e dor de prieteni.

10.10.4. Sprijin post mutare
Chiar dacĉ un copil a fost pregĉtit Ɣi sprijinit de-a lungul mutĉrii, sprijinul post-plasament
este esenԑial pentru succesul noului plasament. Echipa terapeuticĉ sĉ fie implicatĉ în
sprijinirea mutĉrii, prin vizite regulate Ɣi prin implicarea continuĉ în viaԑa copilului.
Vizitele pot fi reduse, pe mĉsurĉ ce copilul devine din ce în ce mai ataƔat de noul
îngrijitor. Frecvenԑa vizitelor poate fi redusĉ potrivit nevoilor individuale ale fiecĉruia,
potrivit nivelului de supĉrare al fiecĉrui copil Ɣi îngrijorĉrilor noilor îngrijitori.
ͳͲͲ

10.10.5. Monitorizarea Ɣi evaluarea
Odatĉ ce terapeuԑii sunt siguri cĉ respectivul copil se simte în siguranԑĉ Ɣi cĉ îngrijitorii
sunt siguri de rolul lor, vizitele pot fi reduse la cele sĉptĉmânale, sau lunare. Este
esenԑial ca Ɣi îngrijitorii ƕi copilul sĉ Ɣtie cĉ pot contacta terapeutul oricând au nevoie. În
plus, pe mĉsurĉ ce copiii cresc Ɣi se dezvoltĉ, apar noi probleme Ɣi îngrijitorii s-ar putea
sĉ aibĉ nevoie de îndrumare, în cazul unor schimbĉri neaƔteptate de comportament.
Aceste vizite regulate pot fi folosite de cĉtre terapeut pentru evaluarea dezvoltĉrii
copilului Ɣi a nivelului de ataƔament faԑĉ de îngrijitor, pentru ca noul plasament sĉ
funcԑioneze. Instrumente, cum ar fi cele menԑionate în capitolul despre evaluĉri, pot fi
folosite în continuare în acest scop.
Monitorizarea unui plasament serveƔte la douĉ lucruri. Demonstreazĉ cĉ îngrijirea de tip
familial este superioarĉ celei de tip instituԑional, pentru cĉ recuperarea rapidĉ a
întârzierilor de dezvoltare este, de obicei, evidentĉ. Dar mai important este cĉ
monitorizarea indicĉ dacĉ un plasament nu funcԑioneazĉ adecvat, sau dacĉ începe sĉ se
destrame. Este foarte puԑin probabil ca, atunci când se închide o instituԑie, toate
plasamentele sĉ funcԑioneze “de la bun început”. DeƔi evaluarea Ɣi pregĉtirea adecvatĉ
vor reduce potenԑialul de nereuƔitĉ, profesioniƕtii ar trebui sĉ fie gata sĉ intervinĉ cât se
poate de devreme, în cazurile în care acest lucru se întâmplĉ.

10.11. Puncte cheie
Orice schimbare atrage dupĉ sine un nivel semnificativ de stres. În cazul copiilor, atunci
când nu li se explicĉ ce urmeazĉ sĉ se întâmple, trauma se amplificĉ exponenƜial. OferiƜile copiilor cât mai multe informaƜii cu privire la mutarea iminentĉ ƕi sĉ fie, cât mai mult
posibil, implicaƜi în procesul de pregĉtire a mutĉrii. Pe scurt, pregĉtirea pentru mutare
se referĉ la înԑelegerea procesului mutĉrii, atât de cĉtre copii, cât Ɣi de cĉtre membrii de
personal, astfel încât mutarea sĉ fie mai uƕor acceptatĉ, înƜeleasĉ, schimbarea sĉ fie
vĉzutĉ sub aspectele ei pozitive iar trauma - redusĉ.
Dacĉ toate aceste aspecte sunt îndeplinite, noua mĉsurĉ alternativĉ are ƕanse ridicate
de reuƕitĉ.
Pentru a elabora un program de pregĉtire, vom lua în considerare urmĉtoarele:
9 Evaluarea complexĉ a dezvoltĉrii Ɣi nevoilor copilului
9 Dorinԑele copilului
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9
9
9
9

InformaƜii referitoare la circumstanԑele familiale Ɣi dorinԑele membrilor familiei
InformaƜii despre fraԑi Ɣi grupul de prieteni
O recomandare clarĉ de plasament
O estimare a momentului încheierii procesului de pregĉtire

Pregĉtirea copilului include urmĉtoarele componente:
1. Formarea unei relaԑii de încredere cu adulԑii, prin:
x Consistenԑĉ Ɣi consecvenԑĉ în timpul procesului de pregĉtire
x Implicarea activĉ a copilului în procesul de pregĉtire Ɣi în luarea
deciziilor legate de mutare
x Sprijin post-mutare.
2. Recuperarea întârzierilor de dezvoltare Ɣi diminuarea comportamentelor
nedorite, în mĉsura în care acest lucru este posibil, prin:
x Planuri de recuperare individualizate
x Programe comportamentale.
3.

Familiarizarea copilului cu noul context:
x Introducerea gradualĉ a copilului în familie, sau în noul mediu
x ObiƔnuirea lui treptatĉ cu cei care vor avea grijĉ de el
x Acomodarea cu persoanele noi din viaƜa lui.

Mutarea propriu-zisĉ are în vedere o primire cĉlduroasĉ în noul mediu, lucruri Ɣi
activitĉԑi familiare disponibile, precum ƕi aƔteptĉri realiste legate de adaptarea copiilor
la schimbarea din viaƜa lor. Dacĉ adulԑii relevanԑi menԑin legĉtura cu copilul, aceƔtia sunt
încurajaԑi sĉ îl sprijine în mutare Ɣi adaptare.
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11. Formarea profesionalĉ
ToƜi angajaƜii unei instituƜii care urmeazĉ sĉ fie închisĉ ar trebui sĉ fie incluƕi într-un
program iniƜial de formare profesionalĉ, dezvoltat special în acest sens ƕi customizat
cerinƜelor speciale din situaƜia concretĉ respectivĉ. În cadrul acestui program, membrii
de personal vor avea ocazia sĉ se familiarizeze ƕi sĉ-ƕi însuƕeascĉ modalitĉƜi de lucru cu
copiii, adaptate, specifice noului mediu în care vor lucra. Au ocazia sĉ porneascĉ la drum
cu un pachet de cunoƕtinƜe noi cu privire la felul în care funcƜioneazĉ un serviciu de tip
familial, precum ƕi cu abordĉri noi ale interacƜiunii cu copiii. Vor înƜelege cĉ mediul oferit
de instituƜie a fost unul limitativ în ceea ce priveƕte oportunitĉƜile de învĉƜare oferite
copiilor. În opoziƜie cu acesta, munca cu copiii în serviciul alternativ bazat pe conceptul
familial se concentreazĉ tocmai pe acele experienƜe oferite copiilor care au scopul de a
le dezvolta abilitĉƜile de viaƜĉ independentĉ. Încĉ de la momentul intrĉrii copilului în
noua casĉ, membrii de personal ar trebui sĉ aibĉ în vedere abilitĉƜile de trai
independent de care are nevoie copilul, precum ƕi maximul de potenƜial posibil atins.
Toate aceste aspecte, care Ɯin într-o oarecare mĉsurĉ ƕi de schimbarea mentalitĉƜilor
membrilor de personal, sunt urmĉrite prin intermediul cursurilor de inducƜie. Scopul
acestora este sĉ pregĉteascĉ membrii de personal pentru munca în serviciile alternative
familiale nou dezvoltate.

11.1. Asistenԑa tehnicĉ Ɣi formare profesionalĉ

Un model de program de formare profesionalĉ al Hope and Homes for Children conԑine:

11.1.1. Cursuri de iniԑiere
Acestea sunt oferite personalului din mediul instituԑional Ɣi se pregĉtesc pentru
tranziԑia la mediul alternativ. Aceste cursuri conԑin informaԑii relevante despre
legislaԑia în domeniul protecԑiei copilului, principiile generale de lucru în serviciile
alternative, instituԑionalizarea Ɣi efectele ei, practici de lucru aplicate în sistemul
reformat de protecԑie a copilului. Cursurile de formare iniԑialĉ se adreseazĉ
personalului selectat pentru serviciile alternative. Cursurile sunt specifice pentru
fiecare serviciu în parte:



Bune practici pentru Case de tip Familial: cursul abordeazĉ aspecte
precum: înԑelegerea standardelor minime obligatorii Ɣi elaborarea
ͳͲͷ

procedurilor specifice serviciului, sugestii privind organizarea eficientĉ a
serviciului, importanԑa implicĉrii copiilor Ɣi tinerilor în activitĉԑile din
serviciu, sugestii de activitĉԑi privind dezvoltarea abilitĉԑilor de viaԑĉ
independentĉ ale copiilor Ɣi tinerilor din serviciile rezidenԑiale.

9



Bune practici pentru Case de tip Familial pentru copii cu nevoi speciale:
cursul abordeazĉ aspecte precum: conƔtientizarea Ɣi înԑelegerea
problematicii nevoilor speciale, managementul comportamentului dificil,
importanԑa atitudinii proactive în munca cu copiii Ɣi tinerii cu nevoi
speciale, înԑelegerea conceptului de sprijin comportamental versus
control al comportamentului.9



Bune practici pentru Centre de zi: cursul abordeazĉ aspecte precum:
conƔtientizarea Ɣi înԑelegerea standardelor minime obligatorii Ɣi
elaborarea de proceduri specifice serviciului, sugestii privind organizarea
eficientĉ a serviciului, sugestii pentru activitĉԑi ale personalului care oferĉ
servicii copiilor, principii de bunĉ practicĉ în munca cu copiii.



Bune practici pentru Centre de Primire în Regim de Urgenԑĉ: cursul oferĉ
sugestii personalului cu privire la asigurarea unei intervenԑii eficiente în
beneficiul copiilor în situaԑie de risc.Oferĉ sugestii cu privire la îngrijirea,
educarea Ɣi consilierea copiilor abuzaԑi sau neglijaԑi, înԑelegerea
problematicii copilului abuzat. Se are în vedere înԑelegerea Ɣi
implementarea standardelor minime obligatorii specifice serviciului Ɣi se
oferĉ sugestii privind aspectele organizatorice care oferĉ eficienԑa
intervenԑiei.



Bune practici pentru Centre Maternale: cursul abordeazĉ aspecte
precum: înԑelegerea standardelor minime obligatorii specifice serviciului,
principii de bunĉ practicĉ în munca cu mamele beneficiare ale serviciului,
sugestii privind intervenԑia în vederea prevenirii separĉrii copilului de
familie.Se are în vedere înԑelegerea rolului fiecĉrui membru din echipa

Vezi òi Federiconi, V., Pop, D., Darabus, S., Stegeran, B., IMPACT. Metodologie de lucru cu persoanele cu
nevoi speciale òi comportament dificil, (2012), Editura HHC România, Baia Mare

ͳͲ

centrului Ɣi a valorilor profesionale care trebuie sĉ conducĉ evaluarea Ɣi
abordarea fiecĉrui caz, înԑelegerea principiului managementului de caz.


Bune practici pentru prevenirea separĉrii copilului de familie: cursul
abordeazĉ aspecte precum: rolul familiei, al comunitĉԑii Ɣi al statului în
prevenirea separĉrii copilului de familie. Se are în vedere implementarea
metodelor Ɣi tehnicilor de lucru folosite în prevenirea separĉrii copilului
de familie precum Ɣi principii de bune practici în munca cu familiile aflate
în situaԑie de risc. Condiԑii de acces la programe de prevenire a separĉrii.

Cursurile se concentreazĉ pe aplicarea practicĉ a standardelor minime obligatorii
pentru aceste servicii, dezvoltarea de proceduri pentru fiecare serviciu,
înԑelegerea rolurilor Ɣi responsabilitĉԑilor personalului de ingrijire Ɣi coordonare
pentru fiecare serviciu în prte, cu accent pe dezvoltarea abilitĉԑilor de viaԑĉ
independentĉ, dezvoltare personalĉ, sprijin comportamental.

11.1.2. Cursuri de formare continuĉ, bazate pe nevoi, sau
create la cerere.
Aceste cursuri sunt destinate profesioniƔtilor Ɣi specialiƔtilor din serviciile
alternative Ɣi se concentreazĉ pe urmĉtoarele domenii:


Prevenirea Ɣi intervenԑia în situaԑii de crizĉ: cursul prezintĉ strategii
practice pentru folosire proactivĉ a principiilor de sprijin comportamental
pentru a preveni situaԑiile de crizĉ produse de comportamentele dificile la
copii Ɣi tineri cu nevoi speciale severe Ɣi oferĉ modalitĉԑi practice de
intervenԑie.



Dezvoltarea abilitĉԑilor de viaԑĉ independentĉ la copii: Cursul se
concetreazĉ pe identificarea nevoilor de dezvoltare la copii Ɣi tineri Ɣi
oferĉ soluԑii practice pentru conceperea de programe care sĉ prioritizeze
dezvoltarea abilitĉԑilor de viaԑĉ independentĉ.



Dezvoltarea abilitĉԑilor de viaԑĉ la copiii cu nevoi speciale: cursul se
concentreazĉ pe identificarea nevoilor de dezvoltare la copiii Ɣi tinerii cu
ͳͲ

nevoi speciale Ɣi oferĉ soluԑii practice pentru conceperea programelor de
prioritizare a dezvoltĉrii abilitĉԑilor de viaԑĉ independentĉ.


Principii ale comunicĉrii. Comunicarea în echipĉ. Comunicarea cu copiii:
cursul se concetreazĉ pe soluԑii proactive de îmbunĉtĉԑire a comunicĉrii
în echipĉ Ɣi a comunicĉrii cu copiii.



Managementul timpului: cursul oferĉ soluԑii
îmbunĉtĉԑirea utilizĉrii timpului în munca cu copiii.



Managementul stresului: cursul oferĉ soluԑii practice pentru reducerea
stresului profesioniƔtilor din sistemul de protecԑie.



Managementul echipei Ɣi munca în echipĉ: Acest curs se adreseazĉ atât
managerilor cât Ɣi membrilor echipei Ɣi prezintĉ strategii de dezvoltare a
echipei, strategii de cooperare Ɣi de management al conflictelor. Cursurile
sunt finalizate cu examen de evaluare în urma cĉruia se elibereazĉ
certificate de competenԑe emise de Ministerul Muncii. Diplomele certificĉ
fie calificarea, fie perfecԑionarea în profesia de pedagog de recuperare/
educator specializat, asistent maternal sau lucrĉtor social.

practice

pentru

12. Monitorizarea post-mutare
Monitorizarea post-mutare este un serviciu prin care se oferĉ sprijin, ƕi nu unul menit sĉ
controleze plasamentul. Perioada care urmeazĉ imediat dupĉ mutare este importantĉ ƕi
dificilĉ în acelaƕi timp, deoarece presupune acomodarea cu un mediu total nou. Fĉrĉ
sprijinul necesar, plasamentul poate sĉ eƕueze. Se recomandĉ ca sprijinul oferit de
specialiƕti sĉ fie acordat pentru o perioadĉ de cel puƜin ƕase luni. În acest timp,
menƜinerea contactului se poate face telefonic ƕi prin vizite la faƜa locului. Copilul sĉ fie
în centrul procesului de monitorizare, iar interesul superior al copilului sĉ primeze în
demersul profesioniƕtilor care monitorizeazĉ întreg procesul.

ͳͲͺ

13. Instrumente de evaluare a dezvoltĉrii
copilului
Instrument de evaluare A pentru copiii ƕi tinerii tipici
1.

ABILIT ԐI DE TRAI INDEPENDENT

N/
A

1

2

3

4

5

6

Abilitĉԑi de autoservire
1.1

foloseƔte lingura pentru a mânca

1.2

împinge braԑele în mâneci când este îmbrĉcat

1.3

împinge picioarele în pantaloni când este îmbrĉcat

1.4

îƔi scoate pantofii dacĉ aceƔtia sunt desƕiretaƜi

1.5

îƔi scoate Ɣosetele

1.6

îƔi scoate haina când este descheiatĉ

1.7

pune mâinile în apĉ Ɣi le trece ude pe faԑĉ imitând

1.8

îƔi scoate cĉciula de pe cap

1.9

se dezbracĉ de pajama

1.10

semnaleazĉ dacĉ s-a udat
Abilitĉԑi casnice

1.11

imitĉ în joc cum se face curat

1.12

curĉԑĉ jucĉrii cu un Ɣerveԑel sau batistĉ prin imitaԑie

1.13

imitĉ spĉlarea vaselor în joc

1.14
1.15
1.16
1.17
2.

Siguranԑĉ
îƔi retrage mâna faԑĉ de un obiect ascuԑit (Ɣtie cĉ nu
este voie)
stĉ la o parte de foc (de exemplu flacĉra de la aragaz)
spune nu faԑĉ de lucruri despre care Ɣtie cĉ sunt
interzise
ingereazĉ doar substanԑe comestibile
DEZVOLTAREA PSIHOMOTORIE
Abilitĉԑi motorii grosiere
ͳͲͻ

2.1

merge independent

2.2

urcĉ treptele cu ajutor
se târĉƔte singur pe trepte în sus (urcĉ câte o treaptĉ în
patru labe)

2.3
2.4

se ridicĉ singur din poziԑia Ɣezând în picioare

2.5

se caԑĉrĉ pe un scaun de adult pentru a sta (se întoarce
Ɣi se aƔeazĉ pe el)

2.6
2.7

stĉ pe vine (ghemuit) apoi se ridicĉ în picioare
se apleacĉ de la mijloc ca sĉ ridice obiecte de jos fĉrĉ sĉ
cadĉ

2.8

rostogoleƔte o minge prin imitaԑie

2.9

aleargĉ pe distanԑe foarte scurte fĉrĉ a cĉdea
Abilitĉԑi motorii fine

2.10

face urme pe hârtie cu creionul

2.11

mototoleƔte hârtia

2.12

pune patru inele pe o tijĉ verticalĉ

2.13

aƔeazĉ 3 cuburi unul peste celĉlalt

2.14

scoate obiecte dintr-o cutie

2.15

dezmembreazĉ jucĉrii

3.

COGNITIV
Limbajul

3.1

spune 5 cuvinte diferite

3.2

spune cuvinte monosilabice

3.3

spune cuvinte bisilabice
imitĉ zgomotele animalelor pentru a le identifica (de
exemplu vaca face mu-mu)

3.4
3.5

imitĉ sunete din mediu (de exemplu maƔina)

3.6

rĉspunde la întrebĉri cu Da/Nu
Comprehensiunea

3.7

indicĉ, la cerere, douĉ pĉrԑi ale corpului propriu

3.8

indicĉ o imagine denumitĉ

3.9

împinge uƔa cu mâna pentru a intra într-o încĉpere
rĉspunde la întrebarea "Ce este asta", denumind
obiectul

3.10
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3.11

rĉsfoieƔte paginile unei cĉrԑi (câte 2-3 odatĉ) pentru a
gĉsi imaginea care i s-a cerut

3.12

indicĉ pe rând 5 obiecte/jucĉrii la cerere
Alte operaԑii ale gândirii

3.13
3.14
3.15
3.16
3.17

3.18
3.19

potriveƔte imaginea cu obiectul
rĉmâne într-o activitate de joc cca 5 minute (de
exemplu împinge o maƔinuԑĉ)
rezolvĉ probleme simple (de exemplucautĉ o jucĉria pe
care vede cĉ adultul a acoperit-o)
recunoaƔte 4 jucĉrii care sunt ale lui
recunoaƔte pânĉ la 5 persoane familiare (copii sau
adulԑi)
Relaԑii spaԑiale
ocoleƔte obstacole (de exemplu un scaun) pentru a
recupera un obiect
rĉstoarnĉ spontan un recipient mic pentru a obԑine un
obiect minuscul

3.20

aduce la cerere obiecte care se aflĉ în altĉ camerĉ

3.21

identificĉ un sunet care vine de sus privind direct acolo

3.22

potriveƔte forme geometrice în jocul "incastre"

4.

SOCIAL
Interacԑiunea cu alԑi copii/tineri

4.1

se joacĉ în compania altui copil pentru scurt timp

4.2

se joace singur timp de câteva minute

4.3

iniԑiazĉ activitĉԑi de joc

4.4

participĉ la joc în compania altui copil cca 5 minute (de
exemplu împinge o maƔinuԑĉ, rostogoleƔte o minge)

4.5

spune "al meu" de cele mai multe ori când un alt copil
încearcĉ sĉ se joace cu jucĉria lui preferatĉ
Interacԑiunea cu adultul

4.6

înapoiazĉ jucĉria adultului la cerere

4.7

solicitĉ adultul pentru a-i arĉta ceva

4.8

face diferenԑa între persoane cunoscute Ɣi necunoscute

4.9

rĉspunde încurajĉrilor adultului
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4.10
5.

iniԑiazĉ interacԑiunea cu persoana semnificativĉ
COMPORTAMENT
Comportament social responsabil

5.1

manifestĉ în mod corespunzĉtor neliniƔte când
persoana semnificativĉ pĉrĉseƔte încĉperea

5.2

nu se loveƔte în mod voluntar

5.3

exploreazĉ activ mediul sĉu de viaԑĉ
aratĉ afecԑiune faԑĉ de adultul semnificativ în mod
corespunzĉtor

5.4
5.5

se liniƔteƔte în prezenԑa adultului

5.6

rĉspunde pozitiv afecԑiunii din partea adultului

5.7

nu se trânteƔte pe jos pentru a obԑine ceva

5.8

aratĉ reԑinere faԑĉ de strĉini

5.9

nu se autostimuleazĉ legĉnându-se continuu

5.10

ConƔtiinԑa de sine
se aratĉ pe sine când este întrebat "unde este
(prenumele copilului)"?

5.11

foloseƔte gesturi pentru a-Ɣi face cunoscute dorinԑele

5.12

foloseƔte cuvinte pentru a-Ɣi face cunoscute dorinԑele
(de exemplu apa, pa-pa)

5.13

Ɣtie cĉ el este "cel mic"

5.14

îi place sĉ arate adultului ce poate sĉ facĉ
Exprimarea emoԑiilor

5.15

plânge corespunzĉtor (adecvat cu situaԑia)

5.16

zâmbeƔte având o expresie facialĉ corespunzĉtoare

5.17

manifestĉ emoԑii congruente cu situaԑia în care se aflĉ
intuieƔte bucuria sau tristeԑea persoanei semnificative
care îl îngrijeƔte

5.18

2-3 ani
1.
1.1
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ABILIT ԐI DE TRAI INDEPENDENT
Abilitĉԑi de autoservire
mĉnâncĉ cu lingura, fĉcând puԑinĉ mizerie

N/
A

1

2

3

4

5

6

1.2

îƔi Ɣterge faԑa cu prosopul

1.3

se Ɣterge pe mâini fĉrĉ ajutor cu un prosop

1.4

cere sĉ meargĉ la toaletĉ în timpul zilei chiar dacĉ mai
are Ɣi "accidente"

1.5

în timplul somnului de peste zi rĉmâne uscat

1.6

îƔi pune pantofii

1.7

bea din pahar lichide

1.8

îƔi pune Ɣosetele

1.9

toarnĉ suc/apĉ în pahar, fĉrĉ ajutor

1.10

anunԑĉ când are nevoie la toaletĉ pentru scaun

1.11

îmbracĉ singur o hainĉ simplĉ
Abilitĉԑi casnice

1.12

îƔi aƔeazĉ haina într-un cuier pus la înĉlԑimea sa

1.13

participĉ la adunarea jucĉriilor din camerĉ într-un loc
(de exemplu, în cutia în care stau)

1.14

încearcĉ sĉ ajute adultul la îndeletniciri cotidiene (de
exemplu: ԑine fĉraƔul)
Siguranԑĉ

1.15

se fereƔte de foc

1.16

mĉnâncĉ numai substanԑe comestibile

1.17

evitĉ pericole de lovire, de exemplu, la colԑul mesei

2.

DEZVOLTAREA PSIHOMOTORIE
Abilitĉԑi motorii grosiere

2.1

merge cu spatele

2.2

ocoleƔte cu uƔurinԑĉ obstacole (scaun, masĉ)

2.3

coboarĉ treptele cu ajutor

2.4

sare pe loc cu amândouĉ picioarele odatĉ

2.5

dĉ cu piciorul într-o minge mare care stĉ pe loc
ridicĉ din mers obiecte de jos fĉrĉ sĉ se dezechilibreze

2.6

Abilitĉԑi motorii fine
2.7

apasĉ clanԑa de la uƔĉ

2.8

rupe hârtia

2.9

înԑeapĉ alimentele cu furculiԑa

2.10

pune trei piese în incastre
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2.11

ԑine paharul cu o singurĉ mânĉ când bea

2.12

construieƔte un turn din trei cuburi, prin imitaԑie

2.13

aruncĉ cu o mânĉ o minge

2.14

face biluԑe din plastilinĉ

2.15

mâzgĉleƔte cu creionul

3.

COGNITIV
Limbajul

3.1

numeƔte obiecte familiare

3.2

îƔi spune prenumele
foloseƔte propoziԑii formate din douĉ cuvinte (de
exemplu: scaunul aici)
numeƔte patru pĉrԑi ale corpului (cap, picioare, mâini,
nas, gurĉ)

3.3
3.4
3.5

numeƔte persoane familiare

3.6

spune dacĉ este întrebat cĉ este bĉiat/fatĉ

3.7

foloseƔte este în propoziԑii (de exemplu: asta e mingea)

3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

Comprehensiunea
aratĉ, la cerere, care obiect e mai mare, care este mai
mic
aduce la cerere obiecte familiare/cunoscute
executĉ instrucԑiuni simple (de exemplu:
închide/deschide uƔa)
denumeƔte acԑiunea indicatĉ de o imagine (de exemplu:
se îmbracĉ, mĉnâncĉ)
recunoaƔte sunete familiare din mediu (de exemplu:
soneria)
rĉspunde la întrebarea "unde"
Alte operaԑii ale gândirii

3.14

indicĉ cinci pĉrԑi ale corpului

3.15

îƔi recunoaƔte hainele

3.16

asociazĉ sunete cu imagini de animale

3.17

îƔi scoate o jucĉrie dintr-un loc ascuns /îngust cu un bĉԑ

3.18

foloseƔte o cutie pentru a duce mai multe jucĉrii
foloseƔte un scaun pentru a ajunge la o jucĉrie de pe un
raft
identificĉ un obiect din imagine descris prin modul lui
de întrebuinԑare (de exemplu: aratĉ obiectul cu care
bem apĉ)

3.19
3.20
3.21
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ascultĉ o poveste circa 5-10 minute

3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
4.

Orientare spaԑio temporalĉ
aƔeazĉ obiecte "pe", "în" la cerere
indicĉ o jucĉrie de "lângĉ" el
aƔeazĉ în ordine succesivĉ patru obiecte (dupĉ mĉrime)
cuburi
aruncĉ în direcԑia adultului aflat la o distanԑĉ de 1,5
metri o minge
identificĉ detalii în cartea favoritĉ
SOCIAL
Interacԑiunea cu alԑi copii/tineri

4.1

se joacĉ cu alԑi copii

4.2

întâmpinĉ copii salutându-i
se implicĉ în jocuri interactive pentru scurt timp (10
minute)

4.3

4.4

Interacԑiunea cu adultul
întâmpinĉ spontan persoanele pe care le cunoaƔte bine

4.5

îi face plĉcere jocul cu adultul (de-a v-aƜi ascunselea)

4.6

aduce un obiect la cererea adultului
se joacĉ de-a v-aԑi ascunselea folosindu-se de hainele
adultului
mulԑumeƔte adultului dacĉ i se aminteƔte (de exemplu:
cum se spune)

4.7
4.8
5.

COMPORTAMENT
Comportament social responsabil

5.1

face o alegere atunci când i se cere

5.2

exploreazĉ activ mediul sĉu de viaԑĉ

5.3

nu-Ɣi provoacĉ rĉni sau durere în mod intenԑionat

5.4

salutĉ alԑi copii sau adulԑii cunoscuԑi

5.5

suportĉ lipsa adultului (persoanĉ semnificativĉ, pĉrinte),
chiar dacĉ se smiorcĉie puԑin

5.6

împarte mâncarea dacĉ i se cere

5.7

se joacĉ singur pentru o perioadĉ scurtĉ de timp

5.8

face schimb de obiecte în joc

5.9

mânuieƔte cu grijĉ obiecte fragile

5.10

se liniƔteƔte în prezenԑa adultului

5.11

aratĉ afecԑiune discriminativĉ faԑĉ de strĉini
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5.12

ConƔtiinԑa de sine
Ɣtie cĉ este fatĉ sau bĉiat

5.13

spune uneori "pot", "vreau"

5.14

se referĉ la sine folosind prenumele

5.15

foloseƔte cuvinte pentru a-Ɣi face cunoscute dorinԑele

5.16

îi place sĉ arate adultului ce poate sĉ facĉ

5.17

Exprimarea emoԑiilor
exprimĉ bucurie când este apreciat sau lĉudat

5.18
5.19

îƔi exprimĉ verbal tristeԑea
zâmbeƔte având o expresie facialĉ corespunzĉtoare

5.20

manifestĉ emoԑii congruente cu situaԑia în care se aflĉ

1.

ABILIT ԐI DE TRAI INDEPENDENT

1.1

Abilitĉԑi de autoservire
se hrĉneƔte singur folosind lingura

1.2

se îmbracĉ singur cu un tricou, pulover

1.3

se dezbracĉ singur

1.4

îƔi poate pune singur ghetele sau pantofii

1.5

încheie hainele care au capse

1.6

descheie nasturi mari de la o hainĉ

1.7

îƔi pune mĉnuƔi cu un deget

1.8

îƔi Ɣterge nasul când i se aminteƔte

1.9

se spalĉ pe dinԑi cu instrucԑiuni verbale

1.10

în timpul zilei merge la toaletĉ la timp (are control
sfincterian diurn)

1.11

5 nopԑi din 7 pĉstreazĉ patul uscat noaptea
Abilitĉԑi casnice

1.12

adunĉ masa

1.13

îndeplineƔte sarcini de rutinĉ simple (goleƔte coƔul de
hârtii)

1.14

participĉ la strângerea jucĉriilor din camerĉ
Siguranԑĉ

ͳͳ

N/
A

1

2

3

4

5

6

1.15

Ɣtie sĉ evite pericole obiƔnuite (de exemplu: geam spart)

1.16

este capabil sĉ rĉmânĉ singur în curte (de exemplu:
curtea casei)

1.17

rĉspunde la telefon

2.

DEZVOLTAREA PSIHOMOTORIE

2.3

Abilitĉԑi motorii grosiere
stĉ într-un picior între trei Ɣi cinci secunde
dĉ cu piciorul într-o minge mare care se rostogoleƔte
cĉtre el
sare peste un obstacol (de exemplu: o cĉrĉmidĉ)

2.4

merge pe vârfuri

2.5

fuge zece paƔi cu miƔcĉri coordonate, alternând braԑele

2.6

urcĉ scĉrile alternând picioarele

2.7

Abilitĉԑi motorii fine
pliazĉ hârtia în douĉ dupĉ demonstaԑie

2.8

prinde o minge cu ambele mâini

2.9

deseneazĉ linii orizontale

2.10

taie cu foarfeca

2.11

construieƔte un pod din trei cuburi (prin imitaԑie)

2.1
2.2

3.

COGNITIV

3.1

Limbajul
numeƔte obiecte familiare

3.2

îƔi spune tot numele (prenume Ɣi nume de familie)

3.3

foloseƔte corect pluralul în vorbirea curentĉ (copii,
oameni, fete)

3.4

alcĉtuieƔte propoziԑii simple despre obiecte familiare

3.5

reproduce o poezie dintr-o strofĉ

3.6

Comprehensiunea
înԑelege întrebĉri simple

3.7

executĉ instrucԑiuni simple

3.8

executĉ douĉ instrucԑiuni fĉrĉ legĉturĉ între ele

ͳͳ

3.9

rĉspunde la întrebarea "cine" indicând persoana care a
realizat acԑiunea

3.10

explicĉ adecvat o relaԑie de tipul "Ce faci când îԑi este
sete?" Ce faci când ԑi-e somn?"
Alte operaԑii ale gândirii

3.11

indicĉ zece pĉrԑi ale corpului

3.12

repetĉ propoziԑii de ƕase silabe (Afarĉ este cald)

3.13

repetĉ serii a câte trei cifre

3.14

este atent cinci minute, când i se citeƔte o poveste

3.15

comparĉ uƔor douĉ lungimi (care este mai scurt, care
este mai lung)

3.16

comparĉ douĉ obiecte ca greutate (care este mai uƔor
care este mai greu)

3.17

numeƔte trei culori la cerere (negru, alb, roƔu)

3.18

grupeazĉ obiecte dupĉ mĉrime: mare - mic
Orientare spaԑio-temporalĉ

3.19

relateazĉ douĉ evenimente în ordinea desfĉƔurĉrii lor
(de exemplu intâi mĉnânc apoi mĉ joc)

3.20

se orienteazĉ cu uƔurinԑĉ în spaԑiul familiar

3.21

indicĉ poziԑii spaԑiale "sub", "pe "

3.22

indicĉ obiecte "lângĉ", "aproape" la cerere

3.23

indicĉ care obiect este mai aproape sau mai departe
luându-se pe sine ca reper

4.
4.1
4.2
4.3

ͳͳͺ

SOCIAL
Interacԑiunea cu alԑi copii/tineri
respectĉ regulile unui joc, imitând ce fac ceilalԑi copii
respectĉ regulile unui joc de grup organizat de copiii mai
mari
se joacĉ cu alԑi copii (în general, jocuri de miƔcare)

4.4

cere voie sĉ se joace cu jucĉriile cu care se joacĉ, în
acelaƔi timp, alt copil

4.5

Interacԑiunea cu adultul
întâmpinĉ spontan persoanele pe care le cunoaƔte bine

4.6

respectĉ regulile unui joc de grup organizat de adult

4.7

ascultĉ cererile adulԑilor în majoritatea situaԑiilor

4.8

aratĉ preferinԑĉ pentru persoana semnificativĉ

5.

COMPORTAMENT

5.1

Comportament social responsabil
nu merge cu persoane necunoscute

5.2

negociazĉ cu alԑi copii

5.3

nu-Ɣi provoacĉ rĉni sau durere în mod intenԑionat
spune "vĉ rog" în jumĉtate din cazuri, fĉrĉ sĉ i se
aminteascĉ
spune mulԑumesc în jumĉtate din cazuri fĉrĉ sĉ i se
aminteascĉ

5.4
5.5
5.6

este capabil sĉ-Ɣi aƔtepte rândul

5.7

face schimb de obiecte în joc

5.8

are grijĉ de jucĉrii sale
are grijĉ de obiectele din casĉ (nu distruge în mod
deliberat)

5.9
5.10

rĉmâne calm când situaԑia se modificĉ
ConƔtiinԑa de sine

5.11

Ɣtie cĉ este (fatĉ sau bĉiat)

5.12

îƔi exprimĉ/spune propriile dorinԑele

5.13

este mulԑumit când duce la bun sfârƔit sarcina

5.14

aratĉ satisfacԑie dacĉ câƔtigĉ într-un joc / întrecere
Exprimarea emoԑiilor

5.15

exprimĉ bucurie când este apreciat sau lĉudat

5.16

poate exprima emoԑii negative verbal (supĉrare,
tristeԑe)
ͳͳͻ

5.17

manifestĉ emoԑii congruente cu situaԑia în care se aflĉ

5.18

exprimĉ milĉ faԑĉ de alԑii

5.19

zâmbeƔte având o expresie facialĉ corespunzĉtoare

3-4 ani
1.

ABILIT"lI DE TRAI INDEPENDENT
Abilit©ôi de autoservire

1.1

se hr©neóte singur folosind lingura

1.2

se îmbrac© singur cu un tricou, pulover

1.3

se dezbrac© singur

1.4

îói poate pune singur ghetele sau pantofii

1.5

încheie hainele care au capse

1.6

descheie nasturi mari de la o hain©

1.7

îói pune m©nuói cu un deget

1.8

îói óterge nasul când i se aminteóte

1.9

1.11

se spal© pe dinôi cu instrucôiuni verbale
în timpul zilei merge la toalet© la timp (are control
sfincterian diurn)
5 nopôi din 7 p©streaz© patul uscat noaptea

1.12

Abilit©ôi casnice
adun© masa

1.10

1.13
1.14
1.15
1.16

îndeplineóte sarcini de rutin© simple (goleóte coóul de
hârtii)
particip© la strângerea juc©riilor din camer©
Siguranô©
ótie s© evite pericole obiónuite (de exemplu: geam spart)
este capabil s© r©mân© singur în curte (de exemplu:
curtea casei)

2.

DEZVOLTAREA PSIHOMOTORIE

2.1

Abilit©ôi motorii grosiere
st© într-un picior între trei ói cinci secunde

2.2

ͳʹͲ

d© cu piciorul într-o minge mare care se rostogoleóte
c©tre el

N/
A

1

2

3

4

5

6

2.3

sare peste un obstacol (de exemplu: o c©r©mid©)

2.4

merge pe vârfuri

2.5

fuge zece paói cu mióc©ri coordonate, alternând braôele

2.6

urc© sc©rile alternând picioarele

2.7

Abilit©ôi motorii fine
pliaz© hârtia în dou© dup© demonstaôie

2.8

prinde o minge cu ambele mâini

2.9

deseneaz© linii orizontale

2.10

taie cu foarfeca

2.11

construieóte un pod din trei cuburi (prin imitaôie)

3.

COGNITIV

3.1

Limbajul
numeóte obiecte familiare

3.2

3.4

îói spune tot numele (prenume ói nume de familie)
foloseóte corect pluralul în vorbirea curent© (copii,
oameni, fete)
alc©tuieóte propoziôii simple despre obiecte familiare

3.5

reproduce o poezie dintr-o strof©

3.6

Comprehensiunea
înôelege întreb©ri simple

3.7

execut© instrucôiuni simple

3.8

execut© dou© instrucôiuni f©r© leg©tur© între ele

3.9

r©spunde la întrebarea "cine" indicând persoana care a
realizat acôiunea

3.10

explic© adecvat o relaôie de tipul "Ce faci când îôi este
sete?" Ce faci când ôi-e somn?"

3.3

3.11

Alte operaôii ale gândirii
indic© zece p©rôi ale corpului

3.12

repet© propoziôii de òase silabe (Afar© este cald)

3.13

repet© serii a câte trei cifre

3.14

este atent cinci minute, când i se citeóte o poveste

3.17

compar© uóor dou© lungimi (care este mai scurt, care
este mai lung)
compar© dou© obiecte ca greutate (care este mai uóor
care este mai greu)
numeóte trei culori la cerere (negru, alb, roóu)

3.18

grupeaz© obiecte dup© m©rime: mare - mic

3.15
3.16

ͳʹͳ

Orientare spaôio-temporal©
3.19

relateaz© dou© evenimente în ordinea desf©óur©rii lor
(de exemplu intâi m©nânc apoi m© joc)

3.20

se orienteaz© cu uóurinô© în spaôiul familiar

3.21

indic© poziôii spaôiale "sub", "pe "

3.22

indic© obiecte "lâng©", "aproape" la cerere

3.23

indic© care obiect este mai aproape sau mai departe
luându-se pe sine ca reper

4.

SOCIAL
Interacôiunea cu alôi copii/tineri

4.1
4.2
4.3
4.4

respect© regulile unui joc, imitând ce fac ceilalôi copii
respect© regulile unui joc de grup organizat de copiii mai
mari
se joac© cu alôi copii (în general, jocuri de miócare)
cere voie s© se joace cu juc©riile cu care se joac©, în
acelaói timp, alt copil

4.5

Interacôiunea cu adultul
întâmpin© spontan persoanele pe care le cunoaóte bine

4.6

respect© regulile unui joc de grup organizat de adult

4.7

ascult© cererile adulôilor în majoritatea situaôiilor

4.8

arat© preferinô© pentru persoana semnificativ©

5.

COMPORTAMENT

5.1

Comportament social responsabil
nu merge cu persoane necunoscute

5.2

negociaz© cu alôi copii

5.3

nu-ói provoac© r©ni sau durere în mod intenôionat
spune "v© rog" în jum©tate din cazuri, f©r© s© i se
aminteasc©
spune mulôumesc în jum©tate din cazuri f©r© s© i se
aminteasc©

5.4
5.5
5.6

este capabil s©-ói aótepte rândul

5.7

face schimb de obiecte în joc

5.8

are grij© de juc©rii sale
are grij© de obiectele din cas© (nu distruge în mod
deliberat)

5.9
5.10

r©mâne calm când situaôia se modific©
Conótiinôa de sine

ͳʹʹ

5.11

ótie c© este (fat© sau b©iat)

5.12

îói exprim©/spune propriile dorinôele

5.13

este mulôumit când duce la bun sfâróit sarcina

5.14

arat© satisfacôie dac© câótig© într-un joc / întrecere
Exprimarea emoôiilor

5.15

exprim© bucurie când este apreciat sau l©udat

5.16

poate exprima emoôii negative verbal (sup©rare, tristeôe)

5.17

manifest© emoôii congruente cu situaôia în care se afl©

5.18

exprim© mil© faô© de alôii

5.19

zâmbeóte având o expresie facial© corespunz©toare

4-5 ani

1.

ABILIT ԐI DE TRAI INDEPENDENT

N/
A

1

2

3

4

5

6

Abilitĉԑi de autoservire
1.1

mĉnâncĉ singur

1.2

ia o cantitate potrivitĉ de mâncare în gurĉ

1.3

se îmbracĉ singur complet

1.4

îƔi descheie hainele

1.5

îƔi încheie hainele

1.6

se spalĉ pe mâini Ɣi pe faԑĉ

1.7

de regulĉ, îƔi suflĉ nasul, atunci când e cazul

1.8

îƔi spalĉ dinԑii singur cu instrucԑiuni verbale

1.9

se trezeƔte în timpul nopԑii pentru a merge la toaletĉ (nu
udĉ patul)

1.10

poate sĉ-Ɣi pieptene corect pĉrul

1.11

dezleagĉ Ɣireturi la încĉlԑĉminte
Abilitĉԑi casnice

1.12

ajutĉ la aranjarea mesei cu indicaԑii verbale
ͳʹ͵

1.13

Ɣterge praful cu o cârpĉ

1.14

curĉԑĉ dupĉ ce a vĉrsat un lichid

1.15

în general îƔi aranjeazĉ singur lucrurile
Siguranԑĉ

1.16

Ɣtie sĉ evite situaԑii periculoase (focul, de exemplu)

1.17

se duce singur la vecini, fĉrĉ supraveghere permanentĉ

1.18

vorbeƔte la telefon cu persoane familiare

2.

DEZVOLTAREA PSIHOMOTORIE
Abilitĉԑi motorii grosiere

2.1

stĉ într-un picior fĉrĉ ajutor 4-8 secunde

2.2

aleargĉ schimbând direcԑia

2.3

coboarĉ scĉrile, alternând picioarele

2.4

sare înainte de mai multe ori, fĉrĉ sĉ cadĉ

2.5

merge cu tricicleta, luând curbe
Abilitĉԑi motorii fine

2.6

aruncĉ Ɣi prinde o minge mare

2.7

înƔurubeazĉ un capac (la sticle, borcane)

2.8

introduce capĉtul unui fermoar în cursor

2.9

decupeazĉ cu foarfecele dupĉ o linie curbĉ

2.10

face forme din plastilinĉ (alcĉtuite din 2-3 pĉrԑi)

2.11

lipeƔte forme simple

3.

COGNITIV
Limbajul

3.1

foloseƔte corect pronumele personal (eu, tu, ei, voi)

3.2

foloseƔte propoziԑii compuse (de exemplu: ”Am lovit
mingea Ɣi a sĉrit în stradĉ.”)

3.3

utilizeazĉ cuvinte noi în contexte adecvate

3.4

relateazĉ cu unele detalii despre trei imagini

3.5

spune o poveste cunoscutĉ fĉrĉ ajutorul imaginilor

3.6

îndeplineƔte o serie de trei instrucԑiuni legate între ele

3.7

identificĉ o imagine care nu se încadreazĉ într-o anumitĉ
categorie

Comprehensiunea

ͳʹͶ

3.8

explicĉ adecvat la ce sunt utile patru obiecte familiare
(de exemplu: cana, furculiԑa, masa, gheata)

3.9

rĉspunde corect la întrebĉri de tipul: ”Tu eƔti bĉiat, dar
sora ta ce este?”
Alte operaԑii ale gândirii

3.10

deseneazĉ un om (un cap, un trunchi Ɣi patru membre)

3.11

repetĉ o propoziԑie din 12 silabe (Afarĉ soarele
strĉluceƔte pe cer.)

3.12

numeƔte obiecte lungi Ɣi scurte

3.13

indicĉ care obiect lipseƔte dacĉ dintr-un grup de trei
obiecte este luat unul

3.14

sorteazĉ obiecte dupĉ culoare (trei culori)

3.15

asociazĉ momentele zilei cu anumite activitĉԑi

3.16

numeƔte cinci culori la cerere

3.17

grupeazĉ imagini în raport cu douĉ noԑiuni generale
(animale, fructe)
Orientare spaԑio temporalĉ

3.18

plaseazĉ obiecte, "aproape", "departe"

3.19

indicĉ poziԑii spaԑiale (sus, jos)

3.20

indicĉ poziԑiile spaԑiale (faԑĉ, spate)

3.21

aratĉ poziԑia ocupatĉ de obiecte: "primul" Ɣi "ultimul"

3.22

deosebeƔte douĉ momente ale zilei: dimineaԑa Ɣi seara

3.23

spune dacĉ o întâmplare a avut loc ieri sau azi

4.

SOCIAL
Interacԑiunea cu alԑi copii/tineri

4.1

participĉ activ la jocuri în grup

4.2

interacԑioneazĉ cu alԑii în jocuri de grup urmĉrind
regulile

4.3

iniԑiazĉ interacԑiuni cu alԑi copii de vârsta lui

4.4

se joacĉ spontan cu mai mulԑi copii /în grup

4.5

coopereazĉ în joc
Interacԑiunea cu adultul

4.6

întâmpinĉ spontan persoanele pe care le cunoaƔte bine

4.7

de regulĉ cere permisiunea sĉ foloseascĉ obiecte ce
aparԑin altora
ͳʹͷ

4.8

cere ajutor adultului când are nevoie

4.9

aratĉ preferinԑĉ faԑĉ de persoana semnificativĉ

4.10

aƔteaptĉ atunci când i se spune "imediat"

5.

COMPORTAMENT

5.1

nu merge cu persoane necunoscute

5.2

nu dĉ vina pe alԑii pentru greƔelile sale

5.3

îƔi cere iertare când i se solicitĉ

5.4

nu-Ɣi provoacĉ rĉni sau durere în mod intenԑionat

5.5

spune "vĉ rog Ɣi mulԑumesc" fĉrĉ sĉ i se aminteascĉ

5.6

este capabil sĉ-Ɣi aƔtepte rândul

5.7

are grijĉ de lucrurile sale

5.8

are grijĉ de obiectele din casĉ (nu distruge în mod
deliberat)

5.9

rĉmâne calm când situaԑia se modificĉ

Comportament social responsabil

5.10

împrumutĉ jucĉria sa Ɣi altui copil dacĉ acesta i-o cere

5.11

manifestĉ comportament adecvat d.p.d.v. sexual în
raport cu copii
ConƔtiinԑa de sine

5.12

îƔi cunoaƔte vârsta

5.13

Ɣtie cĉ este (fatĉ sau bĉiat)

5.14

îƔi exprimĉ/spune propriile dorinԑele

5.15

este mulԑumit când duce la bun sfârƔit sarcina

5.16

aratĉ satisfacԑie dacĉ câƔtigĉ într-un joc / întrecere
Exprimarea emoԑiilor

5.17

exprimĉ bucurie când este apreciat sau lĉudat

5.18

poate exprima emoԑii negative verbal (supĉrare, tristeԑe)

5.19

manifestĉ emoԑii congruente cu situaԑia în care se aflĉ

5.20

aratĉ milĉ faԑĉ de alԑii

5.21

zâmbeƔte având o expresie facialĉ corespunzĉtoare

5-7ani
1.
ͳʹ

ABILIT ԐI DE TRAI INDEPENDENT

Abilitĉԑi de autoservire
1.1

foloseƔte corect lingura Ɣi furculiԑa pentru a mânca

1.2

foloseƔte cuԑitul pentru a unge o felie de pâine (cu unt,
gem)

1.3

îƔi întoarce hainele pe faԑĉ

1.4

îƔi alege corect hainele în funcԑie de vreme

1.5

îƔi suflĉ singur nasul

1.6

potriveƔte apa la robinet dupĉ temperaturĉ

1.7

la baie participĉ la spĉlare

1.8

se spalĉ pe dinԑi fĉrĉ instrucԑiuni verbale

1.9

foloseƔte adecvat toaleta

1.10

poate sĉ facĉ noduri la un Ɣiret
Abilitĉԑi casnice

1.11

participĉ la aranjarea mesei

1.12

spalĉ fructe sau legume

1.13

îndeplineƔte sarcini casnice mai complicate (Ɣterge praful,
înlĉturĉ firimiturile cu ajutorul unei cârpe)
Siguranԑĉ

1.14

Ɣtie sĉ evite substanԑe periculoase ( detergenԑi)

1.15

mânuieƔte cu grijĉ obiecte ascuԑite

1.16

se duce singur pe terenul de joc sau la magazin

2.

DEZVOLTAREA PSIHOMOTORIE
Abilitĉԑi motorii grosiere

2.1

coboarĉ scĉrile ducând un obiect

2.2

sare din poziԑia ghemuit

2.3

face sĉrituri/salturi

2.4

aleargĉ printre obstacole
Abilitĉԑi motorii fine

2.5

înƔirĉ mĉrgele pe o aԑĉ

2.6

coloreazĉ respectând conturul

2.7

deschide singur un ambalaj de carton

2.8

prinde cu o singurĉ mânĉ o minge moale
ͳʹ

2.9

decupeazĉ materiale textile

2.10

ԑine corect creionul

2.11

construieƔte un pod din cinci cuburi

3.

COGNITIV
Limbajul

3.1

foloseƔte propoziԑii dezvoltate

3.2

utilizeazĉ cuvinte noi în contexte adecvate

3.3

spune o poveste dupĉ imagini

3.4

recunoaƔte douĉ-trei litere

3.5

potriveƔte literele identice
Comprehensiunea

3.6

realizeazĉ acԑiuni în ordinea cerutĉ

3.7

rĉspunde la întrebĉri simple referitoare la o poveste

3.8

înԑelege instrucԑiuni care necesitĉ o decizie: "sau
mĉnânci ... sau dormi...

3.9

explicĉ adecvat o relaԑie mai complexĉ de tipul "De ce
avem ochi?"
Alte operaԑii ale gândirii

3.10

reproduce un romb

3.11

repetĉ o propoziԑie din 16 silabe (Noi mergem azi la
spectacol cu doamna educatoare)

3.12

urmĉreƔte cu creionul sau degetul un labirint simplu

3.13

identificĉ elementul lipsĉ dintr-o imagine

3.14

potriveƔte douĉ grupuri de obiecte cu numĉr egal de
elemente (de exemplu: patru mere Ɣi patru creioane)

3.15

grupeazĉ imagini în raport cu trei noԑiuni generale
(animale, flori, fructe)

3.16
3.17

Orientare spaԑio temporalĉ
înԑelege instrucԑiuni ce conԑin termenii: pe, în, sub, peste,
deasupra
indicĉ poziԑia obiectelor: "primul", "cel din mijloc" Ɣi
"ultimul"

3.18

foloseƔte corect: "azi", "mâine", "ieri"

3.19

asociazĉ activitatea cu momentul zile corespunzĉtor (de
exemplu: mic dejun-dimineaԑa)

ͳʹͺ

3.20
4.

înԑelege instrucԑiuni ce conԑin termenii: spate, în faԑĉ,
vârf
SOCIAL
Interacԑiunea cu alԑi copii/tineri

4.1

respectĉ regulile în activitĉԑi de joc

4.2

contribuie cu idei la activitĉԑi de grup

4.3

oferĉ voluntar ajutor

4.4

coopereazĉ cu alԑi copii

4.5

iniԑiazĉ interacԑiuni cu alԑi copii de vârsta lui
Interacԑiunea cu adultul

4.6

manifestĉ încredere adecvat faԑĉ de adult

4.7

cere ajutor adultului când are nevoie

4.8

rĉspunde pozitiv când un adult îi cere sĉ îl ajute

4.9

respectĉ regulile unui joc de grup organizat de adult

5.

COMPORTAMENT
Comportament social responsabil

5.1

nu merge cu persoane necunoscute

5.2

nu dĉ vina pe alԑii pentru greƔelile sale

5.3

îƔi cere iertare când i se solicitĉ

5.4

se joacĉ fĉrĉ sĉ îi deranjeze pe ceilalԑi

5.5

nu-Ɣi provoacĉ rĉni sau durere în mod intenԑionat

5.6

este capabil sĉ-Ɣi aƔtepte rândul

5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

are grijĉ de obiectele din casĉ (nu distruge în mod
deliberat)
manifestĉ un comportament acceptat social /non agresiv
fizic
evitĉ situaԑiile care duc la conflict
foloseƔte un limbaj acceptat social (nu înjurĉ, nu ameninԑĉ
verbal)
manifestĉ comportament adecvat sexual, în raport cu
copii
ConƔtiinԑa de sine

5.12

manifestĉ încredere în sine

ͳʹͻ

5.13

îƔi exprimĉ/spune propriile dorinԑele

5.14

este mulԑumit când duce la bun sfârƔit sarcina

5.15

aratĉ satisfacԑie dacĉ câƔtigĉ într-un joc / întrecere
Exprimarea emoԑiilor

5.16

exprimĉ bucurie când este apreciat sau lĉudat

5.17

poate exprima emoԑii negative verbal (supĉrare, tristeԑe)

5.18

manifestĉ emoԑii congruente cu situaԑia în care se aflĉ

5.19

manifestĉ compasiune

7-9 ani
1.

ABILIT ԐI DE TRAI INDEPENDENT

1.1

Abilitĉԑi de autoservire
foloseƔte corect lingura Ɣi furculiԑa pentru a mânca

1.2

taie cu cuԑitul alimente moi (banane, cartofi copԑi)

1.3

îƔi ia singur anumite alimente (pâine, biscuiԑi)

1.4

îƔi alege hainele în funcԑie de ocazii

1.5

1.7

se spalĉ singur la baie cu excepԑia spatelui Ɣi urechilor
merge Ɣi vine singur pe jos la Ɣcoalĉ (dacĉ aceasta este în
apropiere)
se spalĉ singur pe dinԑi

1.8

îƔi leagĉ singur Ɣireturile

1.9

încheie uƔor fermoare, nasturi sau catarame
cumpĉrĉ câte un produs de la chioƔc (bomboane, gumĉ
sau îngheԑatĉ)

1.6

1.10

1.12

Abilitĉԑi casnice
îndeplineƔte sarcini mai dificile (pune vase, tacâmuri la
loc)
îƔi pune hainele în dulap

1.13

strânge masa dupĉ ce terminĉ de mâncat

1.11

1.14
1.15
1.16

ͳ͵Ͳ

Siguranԑĉ
înԑelege pericolele strĉzii
merge singur câteva strĉzi mai departe de casĉ,
nesupravegheat
la intersecԑii se opreƔte Ɣi priveƔte în ambele direcԑii
înainte de a traversa

N/
A

1

2

3

4

5

6

2.

DEZVOLTAREA PSIHOMOTORIE

2.1

Abilitĉԑi motorii grosiere
sare coarda fĉrĉ ajutor

2.2

dĉ cu piciorul în minge împrimându-i direcԑia doritĉ

2.3

ridicĉ un obiect de jos în timp ce fuge

2.4

merge pe bicicletĉ

2.5

are o bunĉ coordonare în jocuri cu mingea (fotbal, volei )

2.6

Abilitĉԑi motorii fine
bate un cui cu ciocanul

2.7

copiazĉ desene complicate

2.8

deseneazĉ o imagine cu cel puԑin trei obiecte

2.9

decupeazĉ imagini mai mari respectând conturul

2.10

coloreazĉ în interiorul contururilor diferite figuri

2.11

foloseƔte un creion ascuԑit (nu apasĉ foarte tare creionul)
deseneazĉ forme geometrice dupĉ model (de exemplu:
triunghi, dreptunghi)

2.12
3.

COGNITIV

3.1
3.2

Limbajul
foloseƔte propoziԑii mai complicate care conԑin: ”din
cauzĉ cĉ”, ”dar”.
utilizeazĉ adecvat cuvinte noi

3.3

scrie cu litere mici
Comprehensiunea

3.4
3.5
3.6

rĉspunde la întrebĉri despre lucruri mai complexe (ce
înseamnĉ prietenie)
înԑelege instrucԑiuni de tipul: "nici fierbinte ...nici rece...."
înԑelege instrucԑiuni care necesitĉ un raԑionament de
tipul cauzĉ efect

3.7

urmeazĉ instrucԑiuni ce comportĉ o succesiune de trei
sau mai multe acԑiuni

3.8

Alte operaԑii ale gândirii
indicĉ jumĉtatea Ɣi întregul pe un obiect (de exemplu:
fruct)
povesteƔte filme sau emisiuni TV

3.9
3.10

grupeazĉ persoane în funcԑie de rolurile lor (de exemplu:
educatoare, profesori, medici)

ͳ͵ͳ

3.11

poate sĉ sesizeze absurditĉԑile din imagini (de exemplu:
poziԑionare greƔitĉ a nasului la o faԑĉ)

3.12

face adunĉri elementare (de la 1 la 10)

3.13

face scĉderi elementare (de la 1 la 10)

3.14

Ɣtie în ce lunĉ a anului este

3.15

Orientare spaԑio temporalĉ
indicĉ poziԑia obiectelor: primul; al doilea; al treilea.

3.16

numeƔte în ordine succesivĉ zilele sĉptĉmânii

3.17

relaԑioneazĉ "astĉzi", "mâine","ieri" cu zilele sĉptĉmânii

3.18

face diferenԑa între orĉ-zi-sĉptĉmânĉ

3.19

citeƔte ora, jumĉtatea de orĉ

4.

SOCIAL
Interacԑiunea cu alԑi copii/tineri

4.1

respectĉ regulile în activitĉԑi de joc

4.2

coopereazĉ cu alԑi copii

4.3

îƔi face prieteni în grupul din care face parte

4.4

participĉ activ în jocuri sau în activitĉԑi de grup

4.5

iniԑiazĉ interacԑiuni cu alԑi copii de vârsta lui
Interacԑiunea cu adultul

4.6

manifestĉ încredere adecvat faԑĉ de adult

4.7

pĉstreazĉ distanԑa cuvenitĉ faԑĉ de persoane strĉine când
se aflĉ într-un spaԑiu public

4.8

coopereazĉ

4.9

este politicos cu adulԑii

4.10

nu foloseƔte bunurile altora fĉrĉ permisiunea acestora

4.11

oferĉ ajutor celorlalԑi

5.

COMPORTAMENT
Comportament social responsabil

5.1

nu merge cu persoane necunoscute

5.2

nu dĉ vina pe alԑii pentru greƔelile sale

5.3

îƔi cere scuze dacĉ greƔeƔte

5.4

se oferĉ sĉ ajute pe ceilalԑi

5.5

nu-Ɣi provoacĉ rĉni sau durere în mod intenԑionat

5.6

este capabil sĉ-Ɣi aƔtepte rândul
are grijĉ de obiectele din casĉ (nu distruge în mod
deliberat)

5.7
ͳ͵ʹ

5.8
5.9
5.10

manifestĉ un comportament acceptat social /non agresiv
fizic
evitĉ situaԑiile care duc la conflict
manifestĉ comportament adecvat sexual, în raport cu
copiii
ConƔtiinԑa de sine

5.11

îƔi Ɣtie data naƔterii

5.12

manifestĉ încredere în sine

5.13

îƔi exprimĉ propriile dorinԑe

5.14

este mândru când duce la bun sfârƔit o sarcinĉ

5.15

aratĉ satisfacԑie dacĉ câƔtigĉ într-un joc / întrecere
Exprimarea emoԑiilor

5.16

exprimĉ bucurie când este apreciat sau lĉudat

5.17

poate exprima emoԑii negative verbal (supĉrare, tristeԑe)

5.18

manifestĉ emoԑii congruente cu situaԑia în care se aflĉ

5.19

manifestĉ compasiune

5.20

verbalizeazĉ emoԑiile adecvat

9 - 11 ani
1.

ABILIT ԐI DE TRAI INDEPENDENT

N/
A

1

2

3

4

5

6

Abilitĉԑi de autoservire
1.1

foloseƔte tacâmurile corect când mĉnâncĉ

1.2

taie cu cuԑitul diferite alimente (pâine, cartofi)

1.3

se serveƔte singur cu alimente solide (pâine brânzĉ)

1.4

1.7

comandĉ mâncĉruri simple (hamburger, sandwich)
face mici cumpĉrĉturi în magazine cunoscute, cu
autoservire
Ɣtie sĉ-Ɣi aleagĉ hainele în funcԑie de anotimp Ɣi
evenimente
se spalĉ pe dinԑi prin miƔcĉri sus-jos

1.8

se spalĉ singur la baie

1.9

îƔi taie singur unghiile

1.10

îƔi schimbĉ hainele când sunt murdare

1.5
1.6

Abilitĉԑi casnice
1.11

participĉ la aranjarea mesei
ͳ͵͵

1.12
1.13
1.14

îndeplineƔte sarcini mai complexe (spĉlarea Ɣi Ɣtergerea
vaselor)
face ordine în camerĉ
Ɣtie sĉ foloseascĉ unele aparate electrocasnice (prĉjitor
de pâine, uscĉtor pĉr)
Siguranԑĉ

1.15
1.16
1.17
2.

Ɣtie reguli de bazĉ pentru prevenirea accidentelor
(rĉnirea cu obiecte tĉioase, ascuԑite)
cunoaƔte pericolele strĉzii (circulaԑie)
merge singur pe trasee cunoscute (Ɣcoalĉ, acasĉ,
magazin)
DEZVOLTAREA PSIHOMOTORIE
Abilitĉԑi motorii grosiere

2.1

are o bunĉ coordonare inclusiv pentru bicicletĉ/role

2.2

alearga pe un traseu ocolind obstacole
executĉ corect miƔcĉrile diferitelor segmente ale
corpului
are o bunĉ coordonare în exerciԑii fizice (dansuri)
îndeplineƔte sarcini mai complexe (spalĉ podeaua,
grĉdinĉrit)
Abilitĉԑi motorii fine

2.3
2.4
2.5

2.6

poate tĉia cu precizie

2.7

îmbinĉ lego din piese mici

2.8

scrie citeԑ (lizibil)

2.9

deseneazĉ imagini mai complexe

2.10

decupeazĉ figuri complexe

3.

COGNITIV
Limbajul

3.1

foloseƔte propoziԑii corect gramatical

3.2

utilizeazĉ adecvat cuvinte noi

3.3

scrie corect dupĉ dictare

3.4

citeƔte uƔor poveƔti
Comprehensiunea

3.5

înԑelege instrucԑiuni care necesitĉ o decizie:
"dacĉ....atunci faci asta, dacĉ nu....atunci"

3.6

înԑelege ideea dintr-un text

3.7

înԑelege instrucԑiuni referitoare la ordinea în care
trebuie sĉ fie fĉcute lucrurile

ͳ͵Ͷ

3.8

urmeazĉ instrucԑiuni ce comportĉ o succesiune de trei
sau mai multe acԑiuni
Alte operaԑii ale gândirii

3.9

cunoaƔte asemĉnĉrile dintre douĉ sau mai multe obiecte

3.10

face deosebiri din memorie a diferitelor obiecte

3.11

face adunĉri Ɣi scĉderi corect

3.12

Ɣtie care lunĉ urmeazĉ celei în care este

3.13
3.14

Orientare spaԑio temporalĉ
se orienteazĉ uƔor în spaԑii cunoscute (Ɣcoalĉ, acasĉ,
magazin)
merge singur cu autobuzul pe trasee cunoscute

3.15

face diferenԑa între zi-sĉptĉmânĉ-lunĉ -an

3.16

citeƔte ora Ɣi minutele corect

3.17

poate imita corect diferite poziԑii ale unor pĉrԑi ale
corpului (imaginea în oglindĉ)

3.18

mĉsoarĉ cu rigla corect

4.

SOCIAL
Interacԑiunea cu alԑi copii/tineri

4.1

coopereazĉ cu alԑii în jocurile de grup

4.2

participĉ activ în jocuri sau în activitĉԑi de grup

4.3

îƔi face prieteni în grupul din care face parte

4.4

respectĉ regulile dintr-un joc/activitate recreativĉ

4.5

este competitiv în jocurile de grup

4.6

rĉmâne implicat într-o activitate de grup pânĉ la sfârƔit
Interacԑiunea cu adultul

4.7

este politicos (salutĉ, bate la uƔĉ, se scuzĉ)

4.8

oferĉ ajutor celorlalԑi

4.9

respectĉ drepturile celorlalԑi

4.10

are grijĉ de bunurile altora

4.11

pĉstreazĉ distanԑa cuvenitĉ faԑĉ de persoane strĉine
când se aflĉ într-un spaԑiu public

4.12

aratĉ consideraԑie faԑĉ de sentimentele adultului

4.13

are un comportament non-provocator faԑĉ de adult

4.14

manifestĉ încredere faԑĉ de adult

5.

COMPORTAMENT

ͳ͵ͷ

Comportament social responsabil
5.1

îƔi cere scuze dacĉ greƔeƔte

5.2

spune lucruri adevĉrate despre alԑii

5.3

manifestĉ toleranԑĉ faԑĉ de alԑi copii care au manifestĉri
neadecvate social

5.4

nu minte pentru a obԑine bunuri sau favoruri

5.5

nu dĉ vina (blameazĉ) pe alԑii pentru propriile sale erori

5.6

respectĉ promisiunile fĉcute

5.7

nu manifestĉ comportament autoagresiv

5.8

frecventeazĉ Ɣcoala constant

5.9

acceptĉ pĉrerile altora

5.10
5.11

foloseƔte un limbaj acceptat social (nu înjurĉ)
manifestĉ un comportament acceptat social /non
agresiv fizic
ConƔtiinԑa de sine

5.12

este mândru de realizĉrile sale

5.13

5.15

îƔi cunoaƔte istoricul familial
cunoaƔte lucruri despre alԑii: meseria, adresa, relaԑia cu
sine
îƔi cunoaƔte identitatea culturalĉ

5.16

manifestĉ încredere în sine

5.14

Exprimarea emoԑiilor
5.17

aratĉ compasiune faԑĉ de copii mai mici decât el

5.18

aratĉ compasiune faԑĉ de alԑi copii de vârsta lui

5.19

poate exprima emoԑii negative verbal

5.20

îƔi exprimĉ mulԑumirea când este apreciat

5.21

manifestĉ emoԑii congruente cu situaԑia în care se aflĉ

11-13 ani
1.

ABILIT ԐI DE TRAI INDEPENDENT
Abilitĉԑi de autoservire

1.1

foloseƔte tacâmurile corect când mĉnâncĉ

1.2

se implicĉ în pregĉtirea mâncĉrii (curĉԑĉ zarzavaturi)

1.3

se serveƔte singur cu mâncare

1.4

mĉnâncĉ adecvat într-o cofetĉrie sau terasĉ

ͳ͵

N
/A

1

2

3

4

5

6

1.8

face cumpĉrĉturi la magazin (alimente, accesorii
vestimentare)
Ɣtie sĉ-Ɣi aleagĉ hainele în funcԑie de evenimente
se spalĉ pe dinԑi corect (spalĉ dinԑii de sus în jos, de jos
în sus)
se ocupĉ corect de igiena intimĉ

1.9

îƔi pune hainele murdare la spĉlat

1.10

îƔi spalĉ lenjeria intimĉ

1.11

schimbĉ banii corect la cumpĉrĉturi

1.5
1.6
1.7

Abilitĉԑi casnice
1.12

participĉ la aranjarea mesei

1.13

face curat în camerĉ (Ɣterge praful, mĉturĉ în camerĉ)
foloseƔte unele aparate electrocasnicĉ (de exemplu:
prĉjitor de pâine)
Siguranԑĉ
respectĉ reguli de bazĉ pentru prevenirea accidentelor,
incendiilor
cunoaƔte pericolele strĉzii (circulaԑie)

1.14

1.15
1.16
1.17

anunԑĉ adultul în situaԑii de abuz sexual (de exemplu:
dacĉ este atins în mod neadecvat)

1.18

poate merge la activitĉԑi recreative neînsoԑit (filme,
parcuri)

2.

DEZVOLTAREA PSIHOMOTORIE

2.1
2.2

Abilitĉԑi motorii grosiere
are o bunĉ coordonare în jocuri cu mingea (fotbal, tenis
de masĉ)
Ɣtie sĉ meargĉ cu bicicleta /role

2.3

are o bunĉ coordonare în exerciԑii fizice (dansuri)

2.4

îndeplineƔte diferite sarcini care necesitĉ folosirea unor
unelte, maƔini, aparate casnice
Abilitĉԑi motorii fine

2.5

poate tĉia cu precizie

2.6

manevreazĉ obiectele mici uƔor

2.7

Ɣtie sĉ coasĉ correct

2.8

scrie cursive

2.9

scrie citeԑ

2.10

deseneazĉ cu detalii

3.

COGNITIV
ͳ͵

Limbajul
3.1

foloseƔte propoziԑii corect gramatical

3.2

poate relata în mod coerent evenimente, întâmplĉri

3.3

scrie corect un text respectând regulile ortografice

3.4

citeƔte cu uƔurinԑĉ cĉrԑi (poveƔti/articole)
Comprehensiunea

3.5
3.6
3.7
3.8

înԑelege instrucԑiuni de tipul: "nici ...nici ...."
înԑelege instrucԑiuni care necesitĉ un raԑionament
simplu
urmeazĉ indicaԑiile ce comportĉ o succesiune de trei
acԑiuni
înԑelege informaԑiile importante dintr-un text
Alte operaԑii ale gândirii

3.9
3.10
3.11
3.12

3.13
3.14
3.15
3.16
3.17

completeazĉ o poveste în mod logic
repeta propoziԑii dezvoltate cu uƔurinԑĉ (pânĉ la 28 de
silabe)
face înmulԑiri Ɣi împĉrԑiri corect
poate înԑelege anumite concepte chiar dacĉ nu le-a
experimentat (de exemplu: fotosinteza)
Orientare spaԑio temporalĉ
poate folosi singur mijloacele de transport în comun, pe
plan local
merge singur cu autobuzul
Ɣtie sĉ spunĉ timpul dupĉ ceas de de exemplu: este 9.15;
este 9 Ɣi un sfert
apreciazĉ corect timpul folosind calendarul
respectĉ poziԑia corectĉ pentru comenzile "la stânga",
"la dreapta"

4.

SOCIAL

4.1
4.2

Interacԑiunea cu alԑi copii/tineri
interacԑioneazĉ cu alԑii în jocuri de grup urmĉrind
regulile
îƔi face prieteni în grupul din care face parte

4.3

iniԑiazĉ interacԑiuni cu alԑi copii de vârsta lui

4.4

participĉ activ în jocuri sau în activitĉԑi de grup
foloseƔte un limbaj acceptat social (nu înjurĉ, nu
ameninԑĉ verbal)
manifestĉ un comportament acceptat social /non
agresiv fizic

4.5
4.6

ͳ͵ͺ

4.7

manifestĉ comportament adecvat sexual, în raport cu
grupul de copii/tineri
Interacԑiunea cu adultul

4.8

foloseƔte formule de politeԑe în funcԑie de persoana
cĉreia i se adreseazĉ

4.9

coopereazĉ

4.10

respectĉ drepturile celorlalԑi

4.11

nu foloseƔte bunurile altora fĉrĉ permisiunea acestora

4.12

oferĉ ajutor adultului

4.13

are un comportament non-provocator faԑĉ de adult

4.14

manifestĉ încredere adecvat faԑĉ de adult

4.15

manifestĉ un comportament sexual acceptat din punct
de vedere social

5.

COMPORTAMENT
Comportament social responsabil

5.1

îƔi cere scuze dacĉ greƔeƔte

5.2

spune lucruri adevĉrate despre alԑii

5.3

nu minte pentru a obԑine bunuri sau favoruri

5.4

nu dĉ vina (blameazĉ) pe alԑii pentru propriile sale erori

5.5

frecventeazĉ Ɣcoala constant

5.6

cere acordul adultului când lipseƔte din casĉ

5.7

nu manifestĉ comportament autoagresiv

5.8

acceptĉ pĉrerile altora

5.9

iniԑiazĉ majoritatea acԑiunilor proprii

5.10

are grijĉ de lucruri
ConƔtiinԑa de sine

5.11

este mândru de realizĉrile sale

5.12

îƔi valorificĉ potenԑialul propriu

5.13

îƔi cunoaƔte istoricul familial

5.14

îƔi acceptĉ identitatea culturalĉ (etnia)

5.15

îƔi exprimĉ deschis pĉrerile într-un grup
Exprimarea emoԑiilor

5.16

aratĉ compasiune faԑĉ de copii mai mici decât el

5.17

aratĉ compasiune faԑĉ de alԑi copii de vârsta lui

5.18

poate exprima emoԑii negative verbal
ͳ͵ͻ

5.19

îƔi exprimĉ mulԑumirea când este apreciat

5.20

manifestĉ emoԑii congruente cu situaԑia în care se aflĉ

13 -15 ani
1.

ABILIT ԐI DE TRAI INDEPENDENT
Abilitĉԑi de autoservire

1.1

foloseƔte tacâmurile corect când mĉnâncĉ

1.2

se implicĉ în pregĉtirea mâncĉrii

1.3

se serveƔte singur cu mâncare

1.4

îƔi pune la spĉlat hainele când este nevoie

1.5

poate face cumpĉrĉturi la magazinele din apropierea casei

1.6

îƔi cumpĉrĉ singur unele obiecte de îmbrĉcĉminte

1.7

se ocupĉ corect de igiena intimĉ

1.8

comandĉ singur mâncĉruri pe terasĉ, fastfood

1.9

economiseƔte banii pentru anumite nevoi
Abilitĉԑi casnice

1.10

face curĉԑenie în mod adecvat în spaԑiul în care trĉieƔte

1.11

foloseƔte aparatura electrocasnicĉ (de exemplu: aspirator)

1.12

duce punga cu gunoi la pubelĉ
Siguranԑĉ

1.14

cunoaƔte douĉ sau mai multe locaԑii de unde poate primi
ajutor dacĉ se simte în nesiguranԑĉ (poliԑie, protecԑia
copilului)
este conƔtient/-ĉ de pericolele strĉzii

1.15

Ɣtie sĉ refuze avansuri sexuale din partea unor strĉini

1.13

2.

DEZVOLTAREA PSIHOMOTORIE
Abilitĉԑi motorii grosiere

2.1

are o bunĉ coordonare în jocuri sportive (fotbal, tenis de
masĉ)

2.2

merge pe bicicletĉ sau role

2.3

executĉ, progresiv, acԑiuni motrice complexe

2.4

îndeplineƔte diferite sarcini care necesitĉ folosirea unor
unelte, maƔini, aparate casnice
Abilitĉԑi motorii fine

ͳͶͲ

N/
A

1

2

3

4

5

6

2.5

scrie cu rapiditate (cu pix, creion)

2.6

scrie citeԑ

2.7

scrie cu uƔurinԑĉ un document la calculator (folosind cel
puԑin douĉ degete)

2.8

poate descâlci fire de diferite dimensiuni

2.9

poate sĉ treacĉ aԑa prin urechile acului

2.10

poate înƔira cu uƔurinԑĉ mĉrgele mici pe o aԑĉ

3.

COGNITIV
Limbajul

3.1

se exprimĉ în propoziԑii corecte gramatical

3.2

utilizeazĉ cuvinte noi

3.3

aratĉ preocupare pentru exprimarea corectĉ a ideilor

3.4

aratĉ interesul pentru folosirea figurilor de stil în limbajul
scris (epitete, metafore, personificĉri)
Comprehensiunea

3.6

înԑelege instrucԑiuni care necesitĉ un raԑionament
complex
înԑelege instrucԑiuni care necesitĉ o decizie (sau, sau)

3.7

înԑelege mesajele dintr-un text literar

3.8

înԑelege semnificaԑia unor neologisme (abajur, incognito,
miting)

3.5

Alte operaԑii ale gândirii
3.9

are capacitatea de a clasifica substanԑele dupĉ miros

3.10

face înmulԑiri Ɣi împĉrԑiri corect

3.11

reԑine detalii semnificative (de exemplu: modificĉri
apĉrute în programul zilnic)

3.12

reproduce cu uƔurinԑĉ poezii

3.13

se gândeƔte la mai multe variante atunci când ia o decizie

3.14

extrage ideea principalĉ dintr-un text
Orientare spaԑio temporalĉ

3.15

aratĉ corect "mâna stângĉ" Ɣi "mâna dreaptĉ" în oglindĉ

3.16

poate folosi singur mijloacele de transport în comun
pentru a merge/veni de la Ɣcoalĉ

3.17

apreciazĉ corect timpul folosind calendarul

3.18

face aprecieri corecte cu privire la un sfert, o treime
ͳͶͳ

3.19
4.

recunoaƔte poziԑiile a cel puԑin trei obiecte care se aflĉ în
diferite poziԑii (dreapta-stânga, faԑĉ spate, în lateral, în
diagonalĉ)
SOCIAL
Interacԑiunea cu alԑi copii/tineri

4.1

vrea sĉ aparԑinĉ unui grup de prieteni

4.2

interacԑioneazĉ cu alԑii în jocuri de grup urmĉrind regulile

4.3

respectĉ regulile în cadrul grupului din care face parte

4.4

are cel puԑin un prieten apropiat

4.5

manifestĉ un comportament acceptat sexual, în raport cu
grupul de copii/tineri

4.6
4.7

foloseƔte un limbaj acceptat social (nu înjurĉ, nu ameninԑĉ
verbal)
manifestĉ un comportament acceptat social / non-agresiv
fizic
Interacԑiunea cu adultul

4.8

foloseƔte formule de politeԑe în funcԑie de persoana cĉreia
i se adreseazĉ

4.10

Coopereazĉ

4.11

respectĉ drepturile celorlalԑi

4.12

manifestĉ încredere adecvat faԑĉ de adult

4.13

manifestĉ un comportament sexual acceptat din punct de
vedere social

4.14

are un comportament non-provocator faԑĉ de adult

5.

COMPORTAMENT
Comportament social responsabil

5.1

îƔi cere scuze când greƔeƔte

5.2

spune lucruri adevĉrate despre alԑii

5.3

nu minte pentru a obԑine bunuri sau favoruri

5.4

cere acordul adultului când lipseƔte din casĉ

5.5

frecventeazĉ Ɣcoala constant

5.6

nu este autoagresiv

5.7

manifestĉ toleranԑĉ faԑĉ de alԑi copii care au manifestĉri
neadecvate social

5.8

are grijĉ de lucruri

5.9

nu dĉ vina pe alԑii pentru propriile sale erori

ͳͶʹ

5.10

apreciazĉ lucrurile pe care ceilalԑi le fac pentru el
ConƔtiinԑa de sine

5.11

este mândru de realizĉrile sale

5.12

îƔi valorificĉ potenԑialul propriu

5.13

îƔi cunoaƔte istoricul familial

5.14

îƔi acceptĉ identitatea culturalĉ (etnia)

5.15

îƔi exprimĉ deschis pĉrerile într-un grup
Exprimarea emoԑiilor

5.16

aratĉ compasiune faԑĉ de ceilalԑi copii /tineri

5.17

poate exprima emoԑii negative verbal

5.18

îƔi exprimĉ mulԑumirea când este apreciat

5.19

îƔi exprimĉ aprecierea faԑĉ de lucrurile pe care ceilalԑi le
fac pentru el

5.20

îƔi controleazĉ emoԑiilor negative (furie, tristeԑe)

15-17 ani
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

ABILIT ԐI DE TRAI INDEPENDENT

N/
A

1

2

3

4

5

6

Abilitĉԑi de autoservire
foloseƔte tacâmurile corect când mĉnâncĉ
pregĉteƔte mâncĉruri simple (ochiuri, cartofi pai)
serveƔte Ɣi pe alԑii cu mâncare la masĉ
depoziteazĉ mâncarea astfel încât sĉ nu se altereze (de
exemplu: o pune la rece)
sorteazĉ hainele când le pune la spĉlat
foloseƔte adecvat toaleta publicĉ (intrĉ în toaleta
corespunzĉtoare fatĉ/bĉiat)
îƔi cumpĉrĉ singur unele haine Ɣi încĉlԑĉminte
se ocupĉ corect de igiena intimĉ
economiseƔte banii pentru anumite nevoi
poate sĉ se îngrijeascĉ în cazul rĉnilor uƔoare (îƔi pune un
plasture)
Abilitĉԑi casnice
pĉstreazĉ curĉԑenia în spaԑiul în care trĉieƔte
foloseƔte aparatura electrocasnicĉ în mod corect
înlocuieƔte supravegheat un bec
Siguranԑĉ
cunoaƔte locaԑii în zona în care locuieƔte pentru a obԑine
informaԑii despre viaԑa sexualĉ Ɣi sarcinĉ (planificare
ͳͶ͵

familialĉ)
1.15
1.16
1.17
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

3.16
3.17
ͳͶͶ

este conƔtient/-ĉ de pericolele strĉzii dacĉ circulĉ noaptea
Ɣtie sĉ refuze avansuri sexuale din partea unor strĉini
refuzĉ bĉuturi alcoolice/droguri
DEZVOLTAREA PSIHOMOTORIE
Abilitĉԑi motorii grosiere
realizeazĉ corect acԑiuni motrice complexe învĉԑate
îƔi coordoneazĉ miƔcĉrile corpului cu uƔurinԑĉ în orice
activitate
poate face faԑĉ cu uƔurinԑĉ la efort
îƔi coordoneazĉ miƔcĉrile în timpul dansului
Abilitĉԑi motorii fine
scrie cu rapiditate (cu pix, creion)
scrie cu rapiditate un document la calculator (folosind cel
puԑin douĉ degete)
poate descâlci fire de diferite dimensiuni
executĉ cusĉturi simple cu ac Ɣi aԑĉ (cârpeƔte)
poate potrivi piese mici de puzzle dupĉ o imagine
COGNITIV
Limbajul
se exprimĉ în fraze corecte gramatical
surprinde sensuri variate ale cuvintelor
poate sĉ susԑinĉ verbal timp îndelungat o idee
foloseƔte frecvent figuri de stil în limbajul scris
Comprehensiunea
înԑelege instrucԑiuni care necesitĉ un raԑionament
complex
înԑelege instrucԑiuni care necesitĉ o decizie (sau, sau)
urmeazĉ indicaԑiile care comportĉ o succesiune de trei,
patru acԑiuni
face diferenԑa între texte care prezintĉ idei diferite
înԑelege semnificaԑii Ɣi nuanԑe neînsemnate din vorbire
dupĉ tonalitatea, inflexiunea vocii
Alte operaԑii ale gândirii
are capacitatea de a clasifica substanԑele dupĉ miros
îƔi organizeazĉ timpul în funcԑie de activitĉԑi
are capacitate crescutĉ de concentrare a atenԑiei
învaԑĉ prin restructurarea materialului informaԑional
comparĉ idei extrase din texte diferite
se gândeƔte la mai multe variante atunci când ia o decizie
Orientare spaԑio temporalĉ
recunoaƔte poziԑiile a cel puԑin trei obiecte care se aflĉ în
diferite poziԑii (dreapta-stânga, faԑĉ spate, în lateral, în
diagonalĉ)
se raporteazĉ cu uƔurinԑĉ la un reper dat

3.18
3.19
3.20
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15

poate folosi singur mijloacele de transport în comun
pentru a se deplasa în judeԑ
apreciazĉ corect timpul folosind calendarul
cunoaƔte ceasul în funcԑie de fusul orar al altor ԑĉri
SOCIAL
Interacԑiunea cu alԑi copii/tineri
interacԑioneazĉ cu alԑi copii / tineri de aceeaƔi vârstĉ
se comportĉ ca un adult protector în relaԑionarea cu alԑi
copii de vârste mai mici
respectĉ regulile în cadrul grupului din care face parte
are unul sau mai mulԑi prieteni apropiaԑi
manifestĉ un comportament acceptat sexual, în raport cu
grupul de copii/tineri
foloseƔte un limbaj acceptat social (nu înjurĉ, nu ameninԑĉ
verbal)
manifestĉ un comportament acceptat social /non agresiv
fizic
Interacԑiunea cu adultul
foloseƔte formule de politeԑe în funcԑie de persoana
cĉreia i se adreseazĉ
are un comportament non-provocator faԑĉ de adult
manifestĉ încredere adecvat faԑĉ de adult
manifestĉ un comportament sexual acceptat din punct de
vedere social
îƔi susԑine pĉrerea într-un mod politicos
COMPORTAMENT
Comportament social responsabil
îƔi cere scuze când greƔeƔte
spune lucruri adevĉrate despre alԑii
nu minte pentru a obԑine bunuri sau favoruri
cere acordul adultului când lipseƔte din casĉ
frecventeazĉ Ɣcoala constant
nu este autoagresiv
manifestĉ toleranԑĉ faԑĉ de alԑi copii care au manifestĉri
neadecvate social
are grijĉ de lucruri
nu dĉ vina (blameazĉ) pe alԑii pentru propriile sale erori
ConƔtiinԑa de sine
este mândru de realizĉrile sale
îƔi valorificĉ potenԑialul propriu
îƔi cunoaƔte istoricul familial
îƔi acceptĉ identitatea culturalĉ (etnia)
îƔi exprimĉ deschis pĉrerile într-un grup
Exprimarea emoԑiilor
aratĉ compasiune faԑĉ de ceilalԑi copii /tineri
ͳͶͷ

5.16
5.17
5.18
5.19

poate exprima emoԑii negative verbal
îƔi exprimĉ mulԑumirea când este apreciat
îƔi exprimĉ aprecierea faԑĉ de lucrurile pe care ceilalԑi le
fac pentru el
îƔi controleazĉ emoԑiilor negative (furie, tristeԑe)

17 - 19+ ani
1.

ABILIT ԐI DE TRAI INDEPENDENT
Abilitĉԑi de autoservire

1.1

foloseƔte corect tacâmurile pentru a mânca

1.2

gĉteƔte mâncĉruri mai complicate (paste, omletĉ, salate)

1.3

depoziteazĉ mâncarea astfel încât sĉ nu se altereze (de
exemplu: o pune la rece)

1.4

îƔi spalĉ hainele urmĉrind eticheta produselor

1.5

poate sĉ se îngrijeascĉ în cazul bolilor sau rĉnilor uƔoare (se
dezinfecteazĉ, îƔi pune un plasture)

1.6

poate stabili o întâlnire cu medicul sau dentistul când are
nevoie

1.7

îƔi cumpĉrĉ singur hainele Ɣi încĉlԑĉmintea

1.8

cumpĉrĉ mâncare dacĉ are nevoie

1.9

economiseƔte banii pentru anumite nevoi
Abilitĉԑi casnice

1.10
1.11
1.12
1.13

pĉstreazĉ curĉԑenia în spaԑiul în care trĉieƔte
realizeazĉ mici reparaԑii la aparatura electrocasnicĉ dacĉ
este cazul
face mici reparaԑii în casĉ (schimbĉ o garniturĉ, înlocuieƔte
un Ɣurub )
foloseƔte aragazul în siguranԑĉ
Siguranԑĉ

1.14

Ɣtie unde sĉ se adreseze în caz de incendiu (sunĉ la 112)

1.15

cunoaƔte despre existenԑa serviciilor sociale din comunitate
(centre de tranzit, centre maternale)

1.16

poate explica douĉ modalitĉԑi pentru prevenirea bolilor cu
transmitere sexualĉ

ͳͶ

N
/A

1

2

3

4

5

6

1.17

refuzĉ bĉuturi alcoolice/droguri

2.

DEZVOLTAREA PSIHOMOTORIE
Abilitĉԑi motorii grosiere

2.1

realizeazĉ corect acԑiuni motrice învĉԑate (mers în echilibru,
alergare, tracԑiune Ɣi împingere)

2.2

îƔi coordoneazĉ miƔcĉrile în timpul dansului

2.3

executĉ acԑiuni motrice cu grad ridicat de complexitate (de
tipul zugrĉvit, construit)

2.4

poate realiza activitĉԑi fizice prin depunerea unui efort timp
îndelungat
Abilitĉԑi motorii fine

2.5

scrie cu rapiditate (cu pix, creion)

2.6

scrie cu rapiditate un document la calculator folosind cel
puԑin 4-5 degete

2.7

poate descâlci fire de diferite dimensiuni

2.8

utilizeazĉ maƔina de cusut pentru a-Ɣi coase hainele

2.9

poate potrivi piese mici Ɣi numeroase de puzzle dupĉ o
imagine

2.10

executĉ cusĉturi estetic cu ac Ɣi aԑĉ (de exemplu: nu se
observĉ buzunarul reparat)

3.

COGNITIV
Limbajul

3.1

se exprimĉ în fraze corecte gramatical

3.2

are vorbirea aleasĉ/literarĉ

3.3

susԑine verbal timp îndelungat o idee, fĉcând asociaԑii noi
faԑĉ de tezele interlocutorului sĉu

3.4

are un stil individual de folosire a figurilor de stil în limbajul
scris
Comprehensiunea

3.5

înԑelege instrucԑiuni care necesitĉ un raԑionament complex
(de exemplu: paƔii pentru a alege o meserie)

3.6

înԑelege instrucԑiuni care necesitĉ o decizie (sau, sau)

ͳͶ

3.7

urmeazĉ indicaԑiile care comportĉ o succesiune de mai
mult de patru acԑiuni

3.8

înԑelege mesajele din textele politice

3.9

înԑelege semnificaԑii Ɣi nuanԑe neînsemnate din vorbire
dupĉ tonalitatea, inflexiunea vocii
Alte operaԑii ale gândirii

3.10

îƔi organizeazĉ timpul în funcԑie de activitĉԑi

3.11

utilizeazĉ informaԑiile primite (de exemplu: un anunԑ în ziar
de angajare)

3.12

are capacitate ridicatĉ de concentrare a atenԑiei (pânĉ la
finalizarea sarcinii)

3.13

are dezvoltat spiritul critic al gândirii (emite pĉreri cu
privire la anumite situaԑii)

3.14

poate descrie paƔii pentru a-Ɣi atinge unul din scopurile sale

3.15

se gândeƔte bine la variante atunci când ia o decizie
Orientare spaԑio temporalĉ

3.16

recunoaƔte poziԑiile diferitelor obiecte (dreapta-stânga, faԑĉ
spate, în lateral, în diagonalĉ)

3.17

se raporteazĉ cu uƔurinԑĉ la un reper dat

3.18

poate folosi singur mijoacele de transport în comun pentru
a se deplasa pe distanԑe mari

3.19

apreciazĉ corect timpul folosind calendarul

3.20

cunoaƔte ceasul în funcԑie de fusul orar al altor ԑĉri

4.

SOCIAL
Interacԑiunea cu alԑi copii/tineri

4.1

iniԑiazĉ activitĉԑi de grup cu prietenii (de exemplu: haideԑi
sĉ învĉԑĉm)

4.2

se comporta ca un adult protector în relaԑionarea cu alԑi
copii de vârste mai mici

4.3

îƔi alege prietenii în funcԑie de judecĉԑi de valoare obiective

4.4

are unul sau mai mulԑi prieteni apropiaԑi

4.5

manifestĉ un comportament acceptat sexual, în raport cu
grupul de copii/tineri

ͳͶͺ

4.6
4.7

foloseƔte un limbaj acceptat social (nu înjurĉ, nu ameninԑĉ
verbal)
manifestĉ un comportament acceptat social /non agresiv
fizic
Interacԑiunea cu adultul

4.8

foloseƔte formule de politeԑe în funcԑie de persoana cĉreia i
se adreseazĉ

4.9

îƔi susԑine pĉrerea într-un mod politicos

4.10

oferĉ ajutor adultului

4.11

manifestĉ încredere faԑĉ de adult

4.12

manifestĉ un comportament sexual acceptat din punct de
vedere social

5.

COMPORTAMENT
Comportament social responsabil

5.1

îƔi cere scuze când greƔeƔte

5.2

spune lucruri adevĉrate despre alԑii

5.3

nu minte pentru a obԑine bunuri sau favoruri

5.4

cere acordul adultului când lipseƔte din casĉ

5.5

frecventeazĉ Ɣcoala constant

5.6

nu este autoagresiv

5.7

manifestĉ toleranԑĉ faԑĉ de alԑi copii care au manifestĉri
neadecvate social

5.8

are grijĉ de lucruri

5.9

nu dĉ vina pe alԑii pentru propriile sale erori
ConƔtiinԑa de sine

5.10

este mândru de realizĉrile sale

5.11

îƔi valorificĉ potenԑialul propriu

5.12

îƔi cunoaƔte istoricul familial

5.13

îƔi acceptĉ identitatea culturalĉ (etnia)

5.14

îƔi exprimĉ deschis pĉrerile într-un grup

5.15

îƔi cunoaƔte limitele
Exprimarea emoԑiilor
ͳͶͻ

5.16

aratĉ compasiune faԑĉ de ceilalԑi copii /tineri

5.17

aratĉ compasiune faԑĉ de adulԑi

5.18

poate exprima emoԑii negative verbal

5.19

îƔi exprimĉ mulԑumirea când este apreciat

5.20

îƔi exprimĉ aprecierea faԑĉ de lucrurile pe care ceilalԑi le fac
pentru el

5.21

îƔi controleazĉ emoԑiilor negative (furie, tristeԑe)

ͳͷͲ

14.1. Scalĉ de evaluare pentru nevoi speciale severe
IQ 20/25-35/40

1.

ABILIT ԐI DE TRAI INDEPENDENT

N/A

1

2

3

4

5

6

Autonomie
1.1
1.2

are apetit normal
mĉnâncĉ alimente solide cu lingura fĉcând puԑinĉ
mizerie

1.3

mestecĉ mâncarea

1.4

duce la gurĉ ajutat lingura cu mâncare

1.5

muƔcĉ din pâine

1.6

bea lichide din canĉ ԑinând-o cu ambele mâini

1.7

colaboreazĉ la îmbrĉcat întinzând mîinile

1.8

colaboreazĉ la îmbrĉcat întinzând picioarele

1.9

se descalԑĉ singur

1.10
1.11
1.12

se dezbracĉ de o hainĉ dacĉ aceasta este descheiatĉ
coopereazĉ la spĉlare
rĉmâne pe oliԑĉ/closet timp de circa cinci min
Dezvoltare senzorialĉ

1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

urmĉreƔte cu privirea oameni
fixeazĉ cu privirea obiectele care se miƔcĉ
îƔi întoarce capul în direcԑia sunetului
observĉ îndeaproape obiectele
îƔi foloseƔte gura pentru a explora obiecte
ascultĉ când i se vorbeƔte fĉrĉ ca atenԑia sĉ îi fie
distrasĉ
ͳͷͳ

1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
2.

se joacĉ cu apĉ Ɣi nisip
identificĉ obiecte familiare prin atingere
îi plac obiecte cu diferite texturi
reacԑioneazĉ pozitiv la stimularea tactilĉ
exploreazĉ mediul pipĉind
miroase diferite lucruri
DEZVOLTAREA PSIHOMOTORIE
abilitĉԑi motorii grosiere

2.1

poate sĉ stea singur în poziԑia Ɣezând

2.2

stĉ singur pe un scaun obiƔnuit

2.3

stĉ cu uƔurinԑĉ în picioare fĉrĉ sprijin

2.4

merge cu minimum de ajutor

2.5

din poziԑia Ɣezândĉ se aƔeazĉ în poziԑia de "patru labe"

2.6

se ridicĉ de jos în picioare cu sprijin

2.7

urcĉ scĉrile cu ajutorul adultului

2.8

urcĉ scĉrile sprijinindu-se de balustradĉ

2.9

coboarĉ singur scĉrile

2.10
2.11

ocoleƔte obstacole în mers
aleargĉ fĉrĉ sĉ cadĉ
abilitĉԑi motorii fine

2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
ͳͷʹ

îƔi foloseƔte braԑele pentru a se deplasa cu cĉruciorul
mânuieƔte obiecte
bate din palme
rupe hârtia cu ambele mâini
mutĉ un obiect dintr-o mânĉ în alta
ԑine în mânĉ douĉ obiecte mici (de exemplu: douĉ
cuburi mici)

2.18
2.19
2.20
3.

foloseƔte degetele pentru a apuca un obiect
pune obiecte într-o cutie
pune douĉ cuburi unul peste celĉlalt
COGNITIV
Limbajul

3.1

imitĉ sunete din mediu

3.2

rĉspunde prin sunete

3.3

rĉspunde prin gesturi la întrebĉri simple

3.4

spune pe nume persoanelor cunoscute/familiare
spune cuvinte formate dintr-o silabĉ (de exemplu: dĉ,
da,
spune cuvinte formate din douĉ silabe (de exemplu:
pa-pa, a-da

3.5
3.6
3.7

îƔi spune numele mic

3.8

spune douĉ - trei cuvinte monosilabice

3.9

spune cuvinte bisilabice
Comprehensiunea

3.10
3.11
3.12
3.13

3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

indicĉ la cerere douĉ pĉrԑi ale corpului propriu
indicĉ un obiect familiar la cerere
reacԑioneazĉ la cereri verbale simple ale adultului (de
exemplu: ora mesei)
rĉspunde la întrebĉri care cer rĉspunsuri de tip DA/NU
Procese cognitive
poate indica o parte a corpului (de exemplu: mânĉ sau
cap)
observĉ dacĉ cineva iese din încĉpere
trece peste un obstacol pentru a obԑine un
obiect/jucĉrie
poate sĉ ajungĉ la un obiect dorit aflat departe de el
pune jos un obiect pentru a putea lua altul
ͳͷ͵

3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
4.

scoate o jucĉrie pe care-o vrea dintr-o cutie
diferenԑiazĉ între adresĉri prietenoase Ɣi
neprietenoase
pune obiecte într-o cutie
se implicĉ în activitĉԑi la cererea adultului (de exemplu:
adu cana)
recunoaƔte trei culori
rĉspunde la instrucԑiuni simple (de exemplu: hai aici,
stai jos)
cunoaƔte numele unor persoane familiare
SOCIAL
Interacԑiunea cu alԑii

4.1

îƔi aratĉ preferinԑele faԑĉ de alt copil

4.2

se joacĉ cu alԑi doi-trei copii

4.3

rĉspunde adecvat contactelor din partea copiilor
participĉ la joc în compania altui copil circa trei-cinci
minute
repetĉ gesturile care îi amuzĉ pe adulԑi atrĉgând
atenԑia
reproduce gesturile pe care le face un alt copil
jucându-se

4.4
4.5
4.6
4.7

iniԑiazĉ contactul vizual cu adultul

4.8

reacԑioneazĉ când este strigat pe nume
coopereazĉ cu adultul în joc (de exemplu: imitĉ adultul
care salutĉ cu mâna)

4.9
4.10
4.11
5.

5.1
5.2
5.3
ͳͷͶ

încearcĉ sĉ atragĉ alte persoane pentru a le arĉta ceva
(de exemplu: un obiect, o acԑiune)
atrage Ɣi alԑi copii în joc
COMPORTAMENT
Comportament adaptativ
se joacĉ în prezenԑa altor copii dedicându-se totuƔi
propriului joc
rĉspunde pozitiv contactelor din partea adultului (de
exemplu: îl îmbrĉԑiƔeazĉ)
este capabil sĉ aƔtepte satisfacerea nevoii (de
exemplu: servirea mesei)

5.4

nu ingereazĉ substanԑe necomestibile (pĉmânt,
tencuialĉ)

5.5

doarme liniƔtit

5.6

este liniƔtit în timpul zilei

5.7

plânge în concordanԑĉ cu situaԑia (de exemplu:
plecarea unei persoane importante pentru el)

5.8

se manifestĉ adecvat pentru a semnaliza o nevoie (de
exemplu: plânge, se agitĉ, ԑipĉ)
are un comportament adecvat faԑĉ de alԑii (de
exemplu: nu loveƔte, nu zgârie)

5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15

nu se autostimuleazĉ legĉnându-se continuu
nu manifestĉ comportament autoagresiv
nu se joacĉ cu saliva
nu se masturbeazĉ excesiv
nu "se agaԑĉ" de o altĉ persoanĉ pentru a nu-i mai da
drumul
nu se joacĉ cu fecale
Exprimarea emoԑiilor

5.16
5.17
5.18
5.19

zâmbeƔte ca rĉspuns la mimica celor din jur
manifestĉ emoԑiile de bazĉ prin expresia feԑei (de
exemplu: bucuros, supĉrat)
foloseƔte gesturi pentru a-Ɣi exprima emoԑii
reacԑioneazĉ la imaginea sa în oglindĉ

ͳͷͷ

14.2. Scalĉ evaluare nevoi speciale profunde
IQ sub 20

1.

ABILIT ԐI DE TRAI INDEPENDENT
Autonomie

1.1

mĉnâncĉ alimente paserate date în gurĉ

1.2

mĉnâncĉ folosindu-Ɣi degetele

1.3

are apetit normal

1.4

ԑine sticla fĉrĉ ajutor în timp ce suge

1.5

bea din pahar dacĉ este ԑinut la gurĉ

1.6

împinge braԑele în mâneci când este îmbrĉcat

1.7

împinge picioarele în pantaloni când este îmbrĉcat

1.8

indicĉ când îi este foame (plânge)
Dezvoltare senzorialĉ

1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
ͳͷ

se uitĉ la o sursĉ de luminĉ
fixeazĉ cu privirea obiectele care se miƔcĉ
se uitĉ la faԑa unei persoane
întoarce privirea în direcԑia sunetului
se liniƔteƔte dacĉ aude muzicĉ
manifestĉ interes când cineva îl strigĉ
îƔi foloseƔte gura pentru a explora obiecte
cautĉ cu mâna o jucĉrie
reacԑioneazĉ pozitiv la stimularea tactilĉ
mângâie alte persoane
exploreazĉ mediul pipĉind

N/
A

1

2

3

4

5

6

1.20
2.

miroase diferite lucruri
DEZVOLTAREA PSIHOMOTORIE
abilitĉԑi motorii grosiere

2.1

se târĉƕte

2.2

îƔi menԑine poziԑia Ɣezândĉ unul sau douĉ minute

2.3

se ԑine pe picioare cu sprijin maxim

2.4

merge în patru labe

2.5

îƔi ridicĉ capul

2.6

se întoarce de pe spate pe burtĉ

2.7

se rĉsuceƔte de pe burtĉ pe spate

2.8

îƔi miƔcĉ cu uƔurinԑĉ capul când corpul este sprijinit
abilitĉԑi motorii fine

2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
3.

manipuleazĉ obiecte/jucĉrii
scuturĉ jucĉria din mânĉ
mototoleƔte o hârtie
aruncĉ obiecte la întâmplare
ԑine jucĉria /obiectul cu palma
COGNITIV
Limbajul

3.1

emite sunete neintenԑionat

3.2

foloseƔte sunete pentru a se exprima

3.3

rĉspunde prin sunete

3.4

exprimĉ prin mimicĉ mulԑumirea

3.5

repetĉ aceeaƔi silabĉ (de exemplu: la-la-la)

3.6

adoptĉ o poziԑie de "apĉrare" în funcԑie de situaԑie
adoptĉ poziԑie deschisĉ funcԑie de situaԑie (aratĉ cĉ îi
place situaԑia)

3.7

Comprehensiunea
3.8

reacԑioneazĉ prin zâmbete la la zâmbetul adultului
ͳͷ

3.9
3.10

înԑelege oferta gestualĉ a adultului de a se juca
înԑelege oferta verbalĉ a adultului de a se juca
Procese cognitive

3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
4.

este interesat de sunetele obiectelor
dĉ la o parte o batistĉ de pe faԑĉ/care îi acoperĉ
vederea
se întinde dupĉ o jucĉrie/obiect
urmĉreƔte un obiect aflat în miƔcare
se uitĉ în direcԑia unui sunet (identificĉ locul de unde
se aude sunetul)
se uitĉ spre uƔĉ dupĉ o persoanĉ care a plecat
SOCIAL
Interacԑiunea cu alԑii

4.1

urmĉreƔte persoane care se miƔcĉ în câmpul sĉu vizual

4.2

zâmbeƔte ca rĉspuns la atenԑia acordatĉ de adult

4.3

reacԑioneazĉ când i se spune numele

4.4

rĉspunde adultului care îi întinde braԑele

4.5

cautĉ contactul vizual cu persoana care se ocupĉ de el

4.6

încearcĉ sĉ atingĉ persoanele familiare

4.7

reacԑioneazĉ la jocul adultului de tip "cucu-bau"

4.8

vocalizeazĉ cu scopul de a i se da atenԑie

4.9

întinde mâna pentru a apuca un obiect care i se dĉ

5.

COMPORTAMENT
Comportament adaptativ

5.1

doarme liniƔtit

5.2

este liniƔtit în timpul zilei

5.3

reacԑioneazĉ adecvat când un adult se joacĉ cu el

5.4

reacԑioneazĉ pozitiv la stimularea tactilĉ

5.5

se manifestĉ adecvat pentru a semnaliza o nevoie (de
exemplu: plânge, se agitĉ, ԑipĉ)

ͳͷͺ

5.6
5.7

nu se joacĉ cu saliva
nu ingereazĉ substanԑe necomestibile (pĉmânt,
tencuialĉ)

5.8

nu prezintĉ stereotipii

5.9

nu se autostimuleazĉ legĉnându-se continuu

5.10
5.11
5.12
5.13
5.14

nu manifestĉ comportament autoagresiv
nu se masturbeazĉ excesiv
nu "se agaԑĉ" de o altĉ persoanĉ pentru a nu-i mai da
drumul
nu rupe haine
nu se joacĉ cu fecale
Exprimarea emoԑiilor

5.15
5.16
5.17

zâmbeƔte ca rĉspuns la mimica celor din jur
manifestĉ emoԑiile de bazĉ prin expresia feԑei
foloseƔte gesturi pentru a-Ɣi exprima emoԑii

15. Management ƕi implementare
Managementul proiectului de dezinstituƜionalizare include utilizarea unor instrumente
care duc la eficientizarea proceselor, la atingerea obiectivelor ƕi a Ɯintelor propuse.
Pe lângĉ Planul de implementare, vor fi folosite graficul Gantt ƕi Procedurile de lucru.
Toate acestea le veƜi regĉsi mai jos.

ͳͷͻ

15.1. Studiu de caz: Grafic Gantt pentru un proiect de
închidere a unui centru de plasament de tip vechi

ͳͲ

ͳͳ

15.2. Proceduri ƕi instrumente privind proiectele de închidere
a centrelor de plasament de tip vechi (a instituƜiilor).

Exemple din activitatea Hope and Homes for Children România

15.2.1. Comunicarea
x Între organizaԑiile/instituԑiile partenere
1. Elaborarea Ɣi semnarea contractului de colaborare de cĉtre
reprezentanԑii organizaԑiilor/instituԑiilor partenere.
2. Partenerii de proiect au responsabilitatea de a-Ɣi desemna Ɣi comunica
în scris membrii echipei de implementare a proiectului.
3. DGASPC partenere au responsabilitatea de a informa membrii de
personal Ɣi copiii/tinerii instituԑiei care urmeazĉ a fi închisĉ cu privire la
obiectivele proiectului, activitĉԑile, termenele de finalizare Ɣi
perspectivele de viitor.
4. DGASPC partenere au responsabilitatea de a informa membrii de
personal din instituƜie cu privire la responsabilitatea acestora, de a
colabora cu specialiƕtii din cadrul proiectului în vederea evaluĉrii iniƜiale
a copiilor ƕi tinerilor ƕi a pregĉtirii acestora pentru mutarea în serviciile
alternative.
5. Partenerii au acces la informaԑiile din dosarele personale ale
copiilor/tinerilor, pĉstrând confidenԑialitatea informaԑiilor.
6. DGASPC transmit lunar informaԑii cu privire la fluxul de intrĉri – ieƔiri
în/din instituԑie, sau cu privire la alte evenimente relevante pentru
managementul cazuisticii. Informaԑiile vor fi centralizate de cĉtre
responsabilii HHC România, în formatul pe care Fundaԑia HHC România îl
utilizeazĉ pentru proiectele de dezinstituԑionalizare.
x Între membrii echipei
1. Coordonatorii de proiect stabilesc Ɣi comunicĉ în scris rolurile, sarcinile
Ɣi responsabilitĉԑile (fiƔele de post) membrilor echipei de implementare
a proiectului;
2. Membrii echipei de implementare din partea Fundaԑiei HHC România
vor prezenta partenerilor de proiect, modelul Ɣi instrumentele de lucru
pentru închiderea unei instituԑii;
ͳʹ

3. Periodic (lunar), membrii echipei de implementare HHC se întâlnesc în
Ɣedinԑe de lucru, pentru analizarea situaԑiei fiecĉrui copil/tânĉr Ɣi a
stadiului în care se aflĉ proiectul;
4. Coordonatorii de proiect redacteazĉ lunar rapoartele de progres al
proiectului;
5. Fiecare membru al echipei de implementare are responsabilitatea de a
transmite informaԑiile noi cu privire la situaԑia copiilor/tinerilor, sau cu
privire la evoluԑia proiectului, tuturor membrilor echipei de
implementare.
6. Asistentul social din partea Fundaԑiei HHC România va întocmi Ɣi
administra baza de date cu privire la situaԑia copiilor/tinerilor din
instituԑie, pe baza informaԑiilor transmise de organizaԑiilor/instituԑiilor
partenere.

15.2.2. Implementarea
A. Planul de acԑiune
1. Membrii echipei de implementare vor elabora planul de acԑiune al
proiectului,
în care vor fi precizate perioadele de operare,
activitĉԑile/operaԑiunile
proiectului
Ɣi
organizaԑiile/instituԑiile
responsabile.

B. Evaluarea grupului ԑintĉ
1. Fiecare copil/tânĉr inclus în grupul ԑintĉ va fi evaluat din punct de vedere
social Ɣi psiho-comportamental.
2. Evaluarea socialĉ va presupune colectarea, analiza Ɣi sintetizarea
informaԑiilor despre copil/tânĉr, cu privire la:
- identitatea sa
- condiԑiile de trai din instituԑie
- relaԑia cu membrii familiei naturale Ɣi/sau extinse Ɣi relaԑiile
sociale
- comportamentul social
- educaԑia copilului/tânĉrului
- sĉnĉtatea copilului/tânĉrului
- planurile de viitor ale copilului/tânĉrului
- familia naturalĉ sau extinsĉ.

ͳ͵

În operaԑiunile de evaluare socialĉ vor fi implicaԑi copiii/tinerii în cauzĉ,
membrii de personal, specialiƔti, membrii familiei, alte persoane de
referinԑĉ pentru copil.
3. Evaluarea psiho-comportamentalĉ va presupune utilizarea unor metode
Ɣi instrumente specifice, cu scopul mĉsurĉrii achiziԑiilor Ɣi competenԑelor
copilului/tânĉrului în domenii specifice ale dezvoltĉrii sale. În evaluare
sunt implicaԑi psihologi, psihopedagogi ƕi membri de personal. Evaluarea
implicĉ observarea directĉ a copilului/tânĉrului, interviul cu
copilul/tânĉrul, cu educatorul, sau cu alte persoane semnificative.
Evaluarea vizeazĉ, de asemenea, Ɣi date cu privire la istoricul social Ɣi
medical al copilului/tânĉrului. Informaԑiile astfel obԑinute vor fi
sintetizate într-un raport de evaluare complex, care va cuprinde Ɣi
propuneri Ɣi recomandĉri cu privire la elaborarea unor programe de
acomodare.
4. Pentru fiecare copil sau tânĉr evaluat, se va redacta câte un raport de
evaluare socialĉ, respectiv psihologicĉ.
5. În cadrul fiecĉrui proiect, echipa de implementare HHC România solicitĉ
pentru grupul ԑintĉ câte un dosar individual, conԑinând copii dupĉ actele
relevante: acte de identitate, prima hotĉrâre de plasament în sistemul de
protecԑie Ɣi ultima hotĉrâre de intrare/menԑinere în centrul de
plasament, raportul de evaluare socialĉ, fiƔa de evaluare psihocomportamentalĉ Ɣi raportul de evaluare psiho-comportamentalĉ.
6. Toate documentele elaborate în cadrul activitĉԑii de implementare rĉmân
în dosarul fiecĉrui copil, partenerii implicaԑi în proiect putând avea copii
dupĉ acestea.

C. Formularea propunerilor alternative de protecԑie
1. Stabilirea propunerilor privind mĉsurile alternative de protecԑie pentru
fiecare copil în parte are loc în cadrul unor Ɣedinԑe de management de
caz la care participĉ toԑi membrii echipei de implementare.
2. Pentru stabilirea mĉsurilor alternative de protecԑie pentru fiecare
copil/tânĉr se vor lua în considerare urmĉtoarele criterii:
- relaԑia cu membrii familiei naturale sau extinse/distanԑa
- opinia copilului/tânĉrului
- reunirea fraԑilor
- nevoile medicale
- nevoile sociale
- nevoile Ɣcolare
- nivelul de dezvoltare al abilitĉԑilor de trai independent
- competenԑe, aptitudini, talente
ͳͶ

-

nivelul de vulnerabilitate al copilului/tânĉrului
menԑinerea relaԑiilor de prietenie.

3. Mĉsurile alternative vor fi prioritizate astfel:
¾ reintegrarea copilului/tânĉrului în familia naturalĉ sau extinsĉ
¾ transferul copiilor în sistemul de protecԑie (alternativ) al judeԑului de
domiciliu al pĉrinԑilor
¾ încetarea mĉsurii speciale de protecԑie prin efectul legii
¾ plasament familial/în afara familiei
¾ adopԑia
¾ tutela
¾ plasament la asistent maternal profesionist
¾ plasament în serviciile alternative rezidenԑiale existente
¾ plasament în servicii alternative rezidenԑiale care urmeazĉ a fi
dezvoltate
¾ Plasamente în servicii de tip alternativ ale unor OPA (Organisme
Private Autorizate).

D. Pregĉtirea pentru mutarea din instituԑie. Pregĉtirea
reintegrĉrii/ plasamentului familial
1. Propunerile de reintegrare Ɣi/sau plasament alternativ sunt
comunicate atât copiilor sau tinerilor, cât Ɣi membrilor de personal
din instituԑie;
2. Se discutĉ cu copilul despre familia sa/familia care doreƔte sĉ îl ia în
plasament Ɣi i se cere pĉrerea dacĉ acest lucru este posibil;
3. Se solicitĉ acordul copilului cu privire la iniƜierea procedurilor de
reintegrare;
4. Copilul trebuie sĉ fie implicat Ɣi sĉ cunoascĉ demersurile privind
viitorul sĉu;
5. Se organizeazĉ o primĉ întâlnire într-un spaԑiu care îi este familiar
copilului, în situaԑia în care întâlneƔte pentru prima datĉ familia.
Dacĉ este necesar, se fac mai multe întâlniri de acest gen.
6. Urmeazĉ întâlnirea la domiciliul familiei, însĉ copilul trebuie însoԑit
de cĉtre o persoanĉ de încredere.
7. Are loc vizita copilului la domiciliul familiei, pentru câteva ore, fĉrĉ a
fi însoԑit de cĉtre persoana de încredere din instituԑie.
8. Copilul poate fi învoit peste noapte la familie.
9. Copilul este învoit de mai multe ori peste noapte, sau chiar mai
multe zile.
10. Dupĉ fiecare din aceste întâlniri, asistentul social/psihologul discutĉ
cu copilul pentru, a surprinde dacĉ se pot continua demersurile de
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reintegrare, sau plasament. Dacĉ aceastĉ potrivire între copil Ɣi
familie nu funcԑioneazĉ, toate demersurile înceteazĉ.

E. Pregĉtirea mutĉrii în serviciul rezidenԑial de tip familial
1. Pregĉtirea grupurilor pentru mutarea în serviciul alternativ de
protecԑie presupune parcurgerea urmĉtorilor paƔi:
¾ formarea relaԑiei de încredere cu adulԑii (psihologi, sau alte
persoane implicate în pregĉtirea pentru mutare a copiilor sau
tinerilor din instituԑie),
¾ definirea grupurilor Ɣi formarea identitĉԑii de grup,
¾ formarea interacԑiunii adecvate în grup, prin cooperare Ɣi
colaborare, respectiv introducerea ideii concrete, referitoare la
noul plasament (prezentare de fotografii cu noua casĉ,
desfĉƔurarea de jocuri pe tema caselor, organizarea de vizite la
casĉ).

F. Mutarea propriu zisĉ din instituԑie Ɣi acomodarea la noul
mediu
1. Psihologul întocmeƔte planul de acomodare Ɣi de intervenԑie
specificĉ pentru fiecare copil/ tânĉr din serviciul alternativ de
protecԑie. (vezi planul de intervenƜie prezentat în studiu)
2. Aceste planuri de acomodare sunt comunicate membrilor de
personal, care vor fi implicaԑi în formarea Ɣi educarea copiilor Ɣi
tinerilor în serviciile alternative.

G. Monitorizarea Ɣi reevaluarea copiilor / tinerilor
1.

Copiii Ɣi tinerii care pĉrĉsesc instituԑia (sunt reintegraԑi în familia
naturalĉ, sunt inseraԑi socio-profesional, sau sunt plasaԑi în
asistenԑĉ maternalĉ, în plasament familial, sau în case de tip
familial) vor fi reevaluaԑi psiho-comportamental la Ɣase luni,
respectiv la un an dupĉ mutare.

2. Dupĉ prima reevalure (la Ɣase luni), serviciile alternative de tip
familial deschise ca urmare a închiderii instituԑiei trec în
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monitorizarea echipei de asigurare a calitĉԑii serviciilor a HHC
România.
3. Reevaluarea psiho-comportamentalĉ a copiilor Ɣi tinerilor mutaԑi
din grupul ԑintĉ va fi realizatĉ de cĉtre psihologul DGASPC Ɣi
monitorizatĉ de cĉtre persoana responsabilĉ din cadrul HHC
România.
4. Instrumentul folosit în reevaluarea psiho-comportamentalĉ a
copiilor Ɣi tinerilor va fi acelaƔi cu cel folosit în evaluarea iniԑialĉ a
grupului ԑintĉ. (vezi anexa).
5. La un an de la reevaluarea psiho-comportamentalĉ a copiilor Ɣi
tinerilor mutaԑi din instituԑie în casele de tip familial, reintegraԑi în
familie, sau inseraԑi socio-profesional, se va redacta un raport final,
în care se va analiza, comparativ, nivelul de dezvoltare din
instituԑie Ɣi nivelul de dezvoltare înregistrat la un an dupĉ mutare.

H. Evaluarea capacitĉƜii instituƜionale
1. Evaluarea resurselor umane la nivel de instituƜie vizatĉ pentru
închidere, în vederea identificĉrii nivelului abilitĉƜilor deƜinute.
2. Formarea membrilor de personal, în funcƜie de nevoile identificate
în cadrul evaluĉrii.

I. Identificarea, analiza Ɣi responsabilizarea
existente la nivel local

reԑelei de sprijin

1. Identificarea, implicarea ƕi responsabilizarea altor instituƜii
relevante pentru procesul de închidere a instituƜiei: SPAS,
autoritĉƜi locale din localitĉƜile de domiciliu ale familiilor (în
situaƜii de reintegrare), inspectorat ƕcolar, alƜi factori relevanƜi din
cadrul comunitĉƜilor locale.
2. Contacte telefonice, întâlniri de lucru, E-mail, adrese scrise cĉtre
autoritĉԑile locale, SPAS–uri, servicii educative, de sĉnĉtate, în
vederea identificĉrii, implicĉrii Ɣi responsabilizĉrii acestora.
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15.2.3. Monitorizarea proiectului
Monitorizarea proiectului este o acƜiune care se desfĉƕoarĉ pe tot parcursul
implementĉrii ƕi în perioada post-implementare – perioada de monitorizare. Este
important de menƜionat cĉ monitorizarea se face la nivel de judeƜ, întrucât închiderea
unei instituƜii presupune o gamĉ largĉ de intervenƜii adiƜionale ƕi impactul închiderii este
mult mai larg decât cel asupra beneficiarilor direcƜi din instituƜia închisĉ.
Monitorizarea se face cu ajutorul unei Fiƕe de proiect care include detalii despre toate
proiectele de închideri de instituƜii, precum ƕi despre proiectele de prevenire,
reintegrare familialĉ ƕi reintegrare socio-profesionalĉ. Fiƕa de proiect este completatĉ de
cĉtre fiecare membru al echipei de proiect, conform responsabilitĉƜilor, iar agregarea
tuturor acƜiunilor ƕi intervenƜiilor va oferi imaginea de ansamblu a intervenƜiilor într-un
judeƜ anume.

15.2.4. SINTEZ DE PROIECT ÎN REFORMA SISTEMULUI DE PROTECfIE SOCIAL : JUDEf X

Proiect

Reformĉ sistem protecƜie copii - JudeƜ X

Contract nr.

55/1702 din
15.02.2014

Parteneri DGASPC JudeƜ X – HHC R
Manger
Proiect

RT

Echipĉ
proiect

Echipĉ management de caz: TR (as.soc), FC (as.soc), SB (as.soc), MZ (as.soc), MS (As.soc.), IC (as.soc), ON
(ps.), ANM (ps.), AF (ps), CU (ps)
Echipa formatori: OS, CB, CR, AM;
Echipa tehnica: TC (ing), MP (ing.), MT (admin), GL (adimin)

Categori ActivitĉƜi – detalii
e
activitĉƜi
1. ActivitĉƜi de management a proiectului

Datĉ finalizare Livrabile

1.1

Semnarea convenƜie de parteneriat

2014.04

ConvenƜie semnatĉ

1.2

Desemnarea echipei de proiect

2014.04

DispoziƜie
desemnare echipĉ

1.3

cedinƜe de management de proiect

2014.042018.12

Notificĉri în jurnalele
de proiect

1.4

OperaƜiuni de management a proiectului

2014.042018.12

Fise de evidenta,
jurnal de operatiuni
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2. Prevenire
2.1

Identificarea ƕi evaluarea copiilor aflaƜi în situaƜii de risc de
separare/abandon de familie

2014.042018.12

2.2

Identificarea factorilor de risc care pot duce la separare/abandon ƕi
întocmirea proiectelor de intervenƜie

2014.042018.12

2.3

Implementarea proiectelor de intervenƜie - sedinƜe de management de 2014.04caz, operaƜiuni de consiliere, asistare, sprijin ƕi monitorizare
2018.12

2.4

Reevaluarea de final a cazurilor, înregistrarea rezultatelor

2014.042018.12

Rapoarte de
evaluare socialĉ &
poze
Proiecte de
interventie
Fiƕe de evidenƜĉ a
intervenƜiilor, acte
donaƜie
Rapoarte de
reevaluare & poze

3. Reintegrare
3.1

Identificarea ƕi evaluarea copiilor ƕi tinerilor propuƕi cu oportunitĉƜi de 2014.04reintegrare familialĉ
2018.12

3.2

Identificarea nevoilor de reintegrare ƕi întocmire proiectelor de
intervenƜie

3.3

Implementarea proiectelor de intervenƜie - sedinƜe de management de 2014.04caz, operaƜiuni de consiliere, asistare, sprijin ƕi monitorizare
2018.12

3.4

Reevaluarea de final a cazurilor, înregistrarea rezultatelor

2014.042018.12

2014.042018.12

Rapoarte de
evaluare socialĉ &
poze
Proiecte de
interventie
Fiƕe de evidenƜĉ a
intervenƜiilor, acte
donaƜie
Rapoarte de
reevaluare & poze

4. InserƜie Socio-Profesionalĉ
4.1

Identificarea ƕi evaluarea tinerilor propuƕi cu oportunitĉƜi de integrare
socio-profesionalĉ

2014.042018.12

4.2

Identificarea nevoilor de integrare socio-profesionalĉ ƕi întocmire
proiectelor de intervenƜie

2014.042018.12

4.3

Implementarea proiectelor de intervenƜie - sedinƜe de management de 2014.04caz, operaƜiuni de consiliere, asistare, sprijin ƕi monitorizare
2018.12

4.4

Reevaluarea de final a cazurilor, înregistrarea rezultatelor

2014.042018.12

Rapoarte de
evaluare socialĉ &
poze
Proiecte de
interventie
Fiƕe de evidenƜĉ a
intervenƜiilor, acte
donaƜie
Rapoarte de
reevaluare & poze

5. Formare profesionalĉ
5.1

Identificarea nevoilor de formare

2014.11

Formulare de
evaluare

5.2

Planificarea ƕi organizarea cursurilor de formare profesionalĉ

2015.01

Program de formare

5.3

SusƜinerea cursurilor de formare profesionalĉ

2016.11

Material formare

5.4

Evaluarea cursanƜilor

Continuu din
2015.02

Teste de evaluare,
diplome, certificate

6. DezinstituƜionalizare copiilor din Centrul de Plasament ”Urmenis”
6.1

IniƜierea procesului de dezinstituƜionalizare a copiilor din CP
Urmenis

2015.02
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6.1.1

Prezentarea in sedinta comuna de lucru a procedurilor si instrumentelor 2014,04
de lucru utilizate în cadrul proiectului

Protocol set
instrumente

6.1.2

Întocmirea bazei de date cu privire la grupul tinta (baza de date
comuna)

2014,03

Instrument bazĉ de
date operativ

6.1.3

Evaluarea sociala a copiilor si familiilor din grupul tinta

2014,12

6.1.4

Evaluarea nivelului de dezvoltare a copilului / evaluarea psihologicĉ

2014,12

Fiƕe de evaluare
socialĉ, Fiƕe
identificare nevoi
Rapoarte evaluare

6.1.5

Redactarea rapoartelor de evaluare

2014,12

Rapoarte de
evaluare

6.1.6

Identificarea, analiza si responsabilizarea retelei de suport existente la
nivel local

2015.02

Harta resurse

6.1.7

Organizarea sedintelor de management de caz pentru stabilirea
propunerilor de îngrijire alternativĉ

continuu

6.1.8

Stabilirea graficului iniƜial de propuneri de îngrijire alternativĉ pentru
grupul Ɯintĉ

2015,01

Fise de evidenta
interventii, Rapoarte,
etc
Lista propuneri
alterantive

6.1.9

Stabiliea serviciilor de îngrijire alternativĉ care trebuie dezvoltate (ce
fel, câte, unde, când)

2015,01

6.1.10

Elaborarea planurilor de reintegrare Ɣi implementarea acestora

continuu

6.1.11

Elaborarea planurilor de intergare socio profesionalĉ a tinerilor ƕi
implementarea acestora

continuu

Fise de evidenta
interventii

6.1.12

Semnarea convenƜiei de parteneriat pentru închiderea CP Urmenis

2015.04

Conventie semnata

6.2

Proiectul de Închiderea a Centrului de Plasament Urmenis

2017.09

6.2.1

Managementul proiectului de închidere

2017.09

6.2.2

Managementul grupului Ɯintĉ

2017.09

6.2.3

Formarea personalului

2017.06

6.2.4

Dezvoltarea serviciilor alternative

2017.08

6.2.5

Închiderea centrului

2017.09

Raport propunere
servicii (design
servicii)
Fise de evidenta
interventii

Rapoarte
Rapoarte, Planuri,
Hotarâri
Material curs,
Certificate
Autorizatii
construire, avize
de funcƜionare
Hotarare de
închidere emisa de
CJ

7. DezinstituƜionalizare copiilor din Centrul de Plasament ”Asuaj”
7.1

IniƜierea procesului de dezinstituƜionalizare a CP Asuaj

7.1.1

Prezentarea in sedinta comuna de lucru a procedurilor si instrumentelor 2014,04
de lucru

Protocol instrumente

7.1.2

Întocmirea bazei de date cu privire la grupul tinta (baza de date
comuna)

2014,03

Instrument bazĉ de
date operativ

7.1.3

Evaluarea sociala a copiilor si familiilor din grupul tinta

2014,12

Fiƕe de evaluare
socialĉ, Fiƕe
identificare nevoi
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2016,05

7.1.4

Evaluarea nivelului de dezvoltare a copilului / evaluarea psihologicĉ

2014,12

Fise de evaluare

7.1.5

Redactarea rapoartelor de evaluare

2014,12

Rapoarte de
evaluare

7.1.6

Identificarea, analiza si responsabilizarea retelei de suport existente la
nivel local

continuu

Harta resurselor

7.1.7

Organizarea sedintelor de management de caz pentru stabilirea
propunerilor de îngrijire alternativĉ

continuu

7.1.8

Stabilirea graficului iniƜial de propuneri de îngrijire alternativĉ pentru
grupul Ɯintĉ

2015,01

Fise de evidenta
interventii, Rapoarte,
etc
Lista propuneri
alterantive

7.1.9

Stabiliea serviciilor de îngrijire alternativĉ care trebuie dezvoltate (ce
fel, câte, unde, când)

2015,01

Design servicii

7.1.10

Elaborarea planurilor de reintegrare Ɣi implementarea acestora

continuu

7.1.11

Asistarea ƕi sprijinirea tinerilor pentru integrarea socio-profesionalĉ

continuu

7.1.12

Semnarea convenƜiei de parteneriat pentru închiderea CP Asuaj

2016,05

Planuri de actiune,
fise de evidenta,
hotarari
Planuri de actiune,
fise de evidenta,
hotarari
Conventie semnata

7.2

Închiderea CP Asuaj

7.2.1

Managementul proiectului

2018.11

7.2.2

Managementul grupului Ɯintĉ

2018.11

7.2.3

Formarea personalului ƕi asistenƜĉ tehnicĉ

2018.04

7.2.4

Dezvoltarea serviciilor alternative

2018.08

7.2.5

Închiderea centrului

2018.11

Rapoarte evolutie
proiect
Rapoarte planuri,
hotarari, baza date
Material curs,
certificate
Autorizatii de
funcƜionare
Hotarare de
inchidere

8. Centru de Zi, JudeƜ X
8.1

Identificarea locatiei in vederea dezvoltarii unui Centru de Zi

2015,09

Decizie de alocare
locatie

8.2

Semnarea convenƜiei de parteneriat pentru dezvoltarea Centru de Zi

2015,11

Conventie semnata

8.3

Întocmirea/obƜinerea documentaƜiei tehnice (proiect, avize,
autorizaƜie) pentru dezvoltarea Centrului de Zi

2016,01

Avize, autorizatii
construire

8.4

Operarea lucrĉrilor de reabilitare ƕi renovare a Centrului de Zi

2016,05

Aviz de functionare

8.5

Dotarea ƕi mobilarea Centrului de Zi

2016,07

Aviz de functionare

8.6

Identificarea ƕi selectarea copiilor care urmeazĉ sĉ beneficieze de
serviciile Centrului de zi

2016,09

Decizii de acces la CZ

8.7

Identificarea de voluntari ƕi implicarea acestora în activitĉƜi concrete, in 2016.09
beneficiul copiilor

Contracte de
voluntariat

8.8

Formarea personalului care urmeazĉ sĉ lucreze în Centrul de Zi

Material curs,
certificate

2016,07
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8.9

Deschiderea centrului de zi

2016,09

Anunt, Material
informativ presa

8.10

Derularea activitaƜilor specifice cu copiii in CZ

Continuu din
09.2016

Prorgam activitati CZ

8.11

AsistenƜĉ tehnicĉ oferitĉ personalului din CZ pentru organizarea
activitaƜilor ƕi a managementului de caz

2017,09

Rapoarte de
asistenta

15.2.5. LISTA DE ACTIVITAfI
Proiect: Reformĉ sistem protecƜie copii JudeƜ X
Contract: 55/1702 din 15.02.2014
Parteneri: DGASPC JudeƜ X – HHC R
Manager Proiect: RT
Echipĉ management de caz: TR (as.soc), FC (as.soc), SB (as.soc), MZ (as.soc), MS (As.soc.), IC (as.soc), ON (ps.), ANM
(ps.), AF (ps), CU (ps)
Echipa formatori: OS, CB, CR, AM;
Echipa tehnica: TC (ing), MP (ing.), MT (admin), GL (adimin)
Cod

Activitate

Responsabil
Managerul de proiect

Data de
inceput

Data
finalizare

2014.02

2018.12

2014.02

2018.12

2014.02

2018.12

2014.02

2018.18

Echipa formatori

2014.02

2018.18

Manager proiect, echipa
de management de caz
(as.soc., psihologi, etc),
echipa de formatori ƕi
echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)

2014.02

2015.02

Manager proiect, echipa
de management de caz
(as.soc., psihologi, etc)

2014.02

2015.02

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc),

2014.04

2014.04

1

Managementul proiectului

2

Prevenire a separĉrii copiilor de
familie

3

Reintegrare a copiilor în familiile
naturale

4

Integrare socio-profesionalĉ a
tinerilor

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi,
etc),
Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi,
etc),
Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi,
etc),

5

Formare profesionalĉ a personalului

6.1

DezinstituƜionalizarea copiilor din CP
Urmenis
IniƜierea procesului de
dezinstituƜionalizare a copiilor din
CP Urmenis

6.1.1

Prezentarea in sedinta comuna de lucru a
procedurilor si instrumentelor de lucru

6.1.2

Întocmirea bazei de date cu privire la
grupul tinta (baza de date comuna)

2014.05

2014.06

6.1.3

Evaluarea sociala a copiilor si familiilor din
grupul tinta

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc),

2014.05

2014.12

6.1.4

Evaluarea nivelului de dezvoltare a
copilului / evaluarea psihologicĉ

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc),

2014.05

2014.12

6
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Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc),

Obs.

6.1.5

Redactarea rapoartelor de evaluare

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc),

2014.05

2014.12

Manager proiect, echipa
de management de caz
(as.soc., psihologi, etc)

2014.05

2015.02

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc),

2014.05

2014.12

6.1.7

Identificarea, analiza si responsabilizarea
retelei de suport existente la nivel local
Organizarea sedintelor de management
de caz pentru stabilirea propunerilor de
îngrijire alternativĉ

6.1.8

Stabilirea graficului iniƜial de propuneri de
îngrijire alternativĉ pentru grupul Ɯintĉ

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc),

2014.12

2015.01

6.1.9

Stabiliea serviciilor de îngrijire alternativĉ
care trebuie dezvoltate (ce fel, câte, unde,
când)

Manager proiect, echipa
de management de caz
(as.soc., psihologi, etc)

2014.12

2015.01

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc),

2014.05

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc),

2014.05

6.1.12

Elaborarea planurilor de reintegrare
familialĉ si implementarea acestora
Elaborarea planurilor de intergare socio
profesionalĉ a tienerilor ƕi implementarea
acestora
Semnarea convenƜiei de parteneriat
pentru închiderea CP Urmenis

Parteneri

2015.03

2015.04

6.2

Proiectul de închidere a Centrului de
Plasament Urmenis

6.2.1

Managementul proiectului

6.2.1.2

Coordonarea echipei de proiect

2015.05

2017.09

2015.05

2017.09

2015.05

2015.09
2017.09

6.1.6

6.1.10

6.1.11

2015.02
2015102

Manager proiect
Manager proiect, echipa
de management de caz
(as.soc., psihologi, etc),
echipa de formatori ƕi
echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)
6.2.1.2

Sedinte ale echipei de proiect

6.2.1.3

Informarea personalului din CP cu privire
la derularea proiectului

6.2.1.4

Monitorizarea implementĉrii activitĉƜilor
proiectului

6.2.1.5

Identificarea, evaluarea ƕi prevenirea
riscurilor de implementare defectuoasĉ

Manager proiect, echipa
de management de caz
(as.soc., psihologi, etc),
echipa de formatori
Manager proiect
2015.05
2017.09

Manager proiect, echipa
de management de caz
(as.soc., psihologi, etc),
echipa de formatori ƕi
echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)
2015.05
Manager proiect

6.2.1.6

Raportarea proiectului

6.2.2

Managementul grupului Ɯintĉ

6.2.2.1

Operarea investigaƜiilor de reevaluare
socialĉ a grupului Ɯintĉ

2017.09
2015.05

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc)

2015.05

2017.09

ͳ͵

Operarea reevaluĉrilor psihocomportamentale a grupului Ɯintĉ

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc)

2015.05

2017.09

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc)

2015.05

2017.09

6.2.2.4

Revizuirea programelor de intervenԑie
specificĉ
Coordonarea/operarea intervenԑiilor
specifice de recuperare individualĉ sau de
grup

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc)

2015.05

2017.09

6.2.2.5

Elaborarea planurilor de reintegrare Ɣi
implementarea acestora

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc)

2015.05

2017.09

6.2.2.6

Elaborarea planurilor de integrare socioprofesionalĉ ƕi implementarea acestora

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc)

2015.05

2017.09

6.2.2.7

Prelucrarea bazei de date a grupului Ɯintĉ

Asistent social

2015.05

2017.09

6.2.2.8

Identificarea ƕi instrumentarea cazurilor
de prevenire a instituƜionalizĉrii

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc)

2015.05

2017.09

6.2.2.9

Pregĉtirea pentru mutare a copiilor
propuƕi pentru CTF 1 si CTF 2

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc)

2016.06

2016.09

6.2.2.10

Mutarea copiilor în CTF 1 si CTF 2

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc)

2016.10

2016.11

6.2.2.11

Pregĉtirea pentru mutare a copiilor
propusi pentru CTF 3 si CTF 4

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc)

2017.05

2017.08

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc)

2017.09

2017.09

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc)

2016.10

2017.12

Echipa formatori

2015.06

2015.07

2016.05

2016.07

2017.05

2017.07

6.2.2.2
6.2.2.3

6.2.2.12

6.2.2.13
6.2.3

Mutarea copiilor în CTF 3 si CTF 4
Monitorizare post mutare - asistenƜĉ
tehnicĉ oferitĉ personalului din CTF-uri
pentru organizarea activitaƜilor ƕi
consolidarea mutarii in CTF-uri

6.2.3.1

Formarea personalului
Operarea modulului iniƜial de formare
profesional a personalului din CP

Echipa formatori

6.2.3.2

SelecƜia ƕi formarea prersonalului pentru
CTF 1 ƕi CTF 2

Echipa formatori

6.2.3.3

SelecƜia ƕi formarea prersonalului pentru
CTF 3 ƕi CTF 4

6.2.4

Dezvoltarea serviciilor alternative
Echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)

2015.05

2015.09

6.2.4.2

Identificarea ƕi intrarea in posesie a
terenurilor pentru CTF 1,2,3,4
Demersuri pentru asigurare autilitatilor ƕi
branƕamentelor la terenurile pentru CTF
1, 2,3,4

Echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)

2015.06

2015.12

6.2.4.3

Demersuri privind obƜinerea AutorizaƜiei
de construire la CTF 1, 2,3,4.

Echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)

2015.06

2015.12

ExecuƜia lucrĉrilor de construcƜii ƕi
instalaƜii CTF1 si CTF 2
ExecuƜie lucrĉri împrejmuire ƕi
sistematizare verticalĉ pentru CTF 1 si CTF
2

Echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)

2016.02

2016.07

Echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)

2016.07

2016.08

Echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)

2016.08

2016.08

6.2.4.7

RecepƜie la terminarea lucrĉrilor pentru
CTF 1 si CTF 2
Dotarea cu mobilier, aparaturĉ
electrocasnicĉ Ɣi de uz casnic pentru CTF 1
ƕi CTF 2

Echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)

2016.08

2016.09

6.2.4.8

Predarea bunurilor imobile ƕi mobile între
pĉrƜi pentru CTF 1 si CTF 2

Echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)

2016.09

2016.09

6.2.4.1

6.2.4.4

6.2.4.5
6.2.4.6

ͳͶ

ExecuƜia lucrĉrilor de construcƜii ƕi
instalaƜii pentru CTF 3 ƕi CTF 4
ExecuƜie lucrĉri împrejmuire ƕi
sistematizare verticalĉ pentru CTF 3 si CTF
4

Echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)

2017.02

2016.07

Echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)

2017.07

2017.07

Echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)

2017.07

2017.07

6.2.4.12

RecepƜie la terminarea lucrĉrilor pentru
CTF 3 ƕi CTF 4;
Dotarea cu mobilier, aparaturĉ
electrocasnicĉ Ɣi de uz casnic pentru CTF 3
ƕi CTF 4

Echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)

2017.07

2017.08

6.2.4.13

Predarea bunurilor imobile ƕi mobile între
pĉrƜi pentru CTF 3 ƕi CTF 4;

Echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)

2017.09

2017.09

6.2.5

Închiderea centrului CP Urmenis

2017.09

2017.09

7

DezinstituƜionalizarea copiilor din CP
Asuaj
2014.02

2016.02

7.1

IniƜierea procesului de
dezinstituƜionalizare a copiilor din CP
Asuaj

2014,04

2014,04

6.2.4.9

6.2.4.10
6.2.4.11

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc)

7.1.2

Prezentarea in sedinta comuna de lucru a
procedurilor si instrumentelor de lucru
Întocmirea bazei de date cu privire la
grupul tinta (baza de date comuna)

2014,05

2014,06

7.1.3

Evaluarea sociala a copiilor si familiilor din
grupul tinta

Echipa de management de
caz (as.soc, psiholog, etc)

2014,05

2014,12

7.1.4

Evaluarea nivelului de dezvoltare a
copilului / evaluarea psihologicĉ

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc)

2014,05

2014,12

7.1.5

Redactarea rapoartelor de evaluare

2014,05

2014,12

2014,05

2016.02

2014,05

2016.02

2014,12

2015.01

7.1.1

7.1.6

Identificarea, analiza si responsabilizarea
retelei de suport existente la nivel local
Organizarea sedintelor de management
de caz pentru stabilirea propunerilor de
îngrijire alternativĉ

Asistentul social

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc)
Managerul de proiect &
echipa de management de
caz

7.1.9

Stabilirea graficului iniƜial de propuneri de
îngrijire alternativĉ pentru grupul Ɯintĉ
Stabiliea serviciilor de îngrijire alternativĉ
care trebuie dezvoltate (ce fel, câte, unde,
când)

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc)
Managerul de proiect &
echipa de management de
caz
Managerul de proiect &
echipa de management de
caz

2014,12

2015.01

7.1.10

Elaborarea planurilor de reintegrare Ɣi
implementarea acestora

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc)

2014.06

2016.02

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc)

2014.06

2016.02

7.1.12

Asistarea ƕi sprijinirea tinerilor pentru
integrarea socio-profesionalĉ
Semnarea convenƜiei de parteneriat
pentru închiderea CP Asuaj

Manager proiect

2016.04

2016.04

7.2

Proiectul de închidere a CP Asuaj

7.2.1

Managementul proiectului

7.2.1.1

Coordonarea echipei de proiect

Manager proiect

2016.05

2018.11

7.1.7

7.1.8

7.1.11

ͳͷ

7.2.1.2

7.2.1.3
7.2.1.4

Sedinte ale echipei de proiect

Informarea personalului din CP cu privire
la derularea proiectului
Monitorizarea implementĉrii activitĉƜilor
proiectului

Manager proiect, echipa
de management de caz
(as.soc., psihologi, etc),
echipa de formatori ƕi
echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)

2016.05

2018.11

Manager proiect, echipa
de management de caz
(as.soc., psihologi, etc),
echipa de formatori

2016.05

2016.07

Manager proiect

2016.05

2018.11

2016.05

2018.11

7.2.1.5

Identificarea, evaluarea ƕi prevenirea
riscurilor de implementare defectuoasĉ

Manager proiect, echipa
de management de caz
(as.soc., psihologi, etc),
echipa de formatori

7.2.1.6

Raportarea proiectului

Manager proiect

2016.05

2018.11

7.2.2

Managementul grupului Ɯintĉ

7.2.2.1

Operarea investigaƜiilor de reevaluare
socialĉ a grupului Ɯintĉ

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc)

2016.05

2018.09

7.2.2.2

Operarea reevaluĉrilor psihocomportamentale a grupului Ɯintĉ

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc)

2016.05

2018.09

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc)

2016.05

2018.11

7.2.2.4

Revizuirea programelor de intervenԑie
specificĉ
Operarea intervenԑiilor specifice de
consiliere ƕi recuperare individualĉ sau de
grup

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc)

2016.05

2018.11

7.2.2.5

Elaborarea planurilor de reintegrare Ɣi
implementarea acestora

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc)

2016.05

2018.11

7.2.2.6

Elaborarea planurilor de integrare socioprofesionalĉ ƕi implementarea acestora

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc)

2016.05

2018.11

7.2.2.7

Prelucrarea bazei de date a grupului Ɯintĉ

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc)

2016.05

2018.09

7.2.2.8

Identificarea ƕi instrumentarea cazurilor
de prevenire a instituƜionalizĉrii

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc)

2016.05

2018.09

7.2.2.9

Pregĉtirea pentru mutare a copiilor
propuƕi pentru CTF 1

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc)

2017.04

2017.10

Mutarea copiilor în CTF 1

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc)

2017.11

2017.11

7.2.2.11

Monitorizarea funcƜionĉrii CTF 1

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc)

2017.11

2018.04

7.2.2.12

Pregĉtirea pentru mutare a copiilor
prropuƕi pentru CTF 2, 3 ƕi 4

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc)

2018.04

2018.08

Mutarea copiilor în CTF 2, 3 ƕi 4

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc)

2018.09

2018.09

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc)

2018.09

2018.11

Echipa de formatori

2016.07

2016.07

Echipa de formatori

2017.04

2017.06

Echipa de formatori

2018.03

2018.05

7.2.2.3

7.2.2.10

7.2.2.13
7.2.2.14
7.2.3

Monitorizarea funcƜionĉrii CTF 2, 3 ƕi 4
Formarea personalului ƕi asistenƜĉ
tehnicĉ

7.2.3.2

Operarea modulului iniƜial de formare
profesioanlĉ a personalului din CP Asuaj
SelecƜia ƕi formarea prersonalului pentru
CTF 1

7.2.3.3

SelecƜia ƕi formarea prersonalului pentru

7.2.3.1

ͳ

CTF 2, 3 si 4
7.2.4

Dezvoltarea serviciilor alternative

7.2.4.1

Identificarea ƕi intrarea în posesie a
terenurilor pentru construirea CTF 1

Echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)

7.2.4.2

Demersuri privind obƜinerea AutorizaƜiei
de construire la CTF 1

7.2.4.3

Demersuri pentru asigurarea
branƕamentelor la terenul pentru CTF 1

Echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)
Echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)

7.2.4.4

7.2.4.5

7.2.4.6

7.2.4.7

7.2.4.8

7.2.4.9

7.2.4.10

7.2.4.11

7.2.4.12

7.2.4.13

ExecuƜia lucrĉrilor de construcƜii ƕi
instalaƜii CTF 1
ExecuƜie lucrĉri împrejmuire ƕi
sistematizare verticalĉ pentru CTF 1
RecepƜie la terminarea lucrĉrilor pentru
CTF 1
Dotarea cu mobilier, aparaturĉ
electrocasnicĉ Ɣi de uz casnic pentru CTF 1
Predarea bunurilor imobile ƕi mobile între
pĉrƜi pentru CTF 1
Identificarea ƕi intrarea în posesie a
terenurilor pentru construirea CTF 2 ,3 ƕi 4
Demersuri privind obƜinerea AutorizaƜiei
de construire la CTF 2,3 ƕi 4
Demersuri pentru asigurarea
branƕamentelor la CTF 2, 3 ƕi 4
ExecuƜia lucrĉrilor de construcƜii ƕi
instalaƜii CTF 2, 3 ƕi 4
ExecuƜie lucrĉri împrejmuire ƕi
sistematizare verticalĉ pentru CTF 2,3 ƕi 4;

7.2.4.14

RecepƜie la terminarea lucrĉrilor pentru
CTF 2,3 ƕi 4;

7.2.4.15

Dotarea cu mobilier, aparaturĉ
electrocasnicĉ Ɣi de uz casnic pentru CTF
2, 3 ƕi 4

7.2.4.16

Predarea bunurilor imobile ƕi mobile între
pĉrƜi pentru CTF 4

7.2.5

Închiderea centrului
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2016.05

2016.09

2016.07

2016.09

2016.12

2017.03

2017.03

2016.08

2017.07

2017.08

2017.09

2017.09

2017.08

2017.10

2017.10

2017.10

2016.05

2017.05

2016.07

2017.08

2017.09

2018.01

2018.01

2018.07

2018.06

2018.07

2018.09

2018.09

2018.06

2018.08

2018.08

2018.08

2018.09

2018.09

Echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)
Echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)
Echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)
Echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)
Echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)
Echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)
Echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)
Echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)
Echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)
Echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)
Echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)
Echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)
Echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)

Dezvoltarea CZ JudeƜ X
ͳ

8.1

Identificarea locatiei in vederea dezvoltarii
unui Centru de Zi

Parteneri, Manager proiect,
echipa tehnica (ing, admin.)

2015,08

2015.09

8.2

Semnarea convenƜiei de parteneriat pentru
dezvoltarea Centru de Zi
Întocmirea/obƜinerea documentaƜiei tehnice
(proiect, avize, autorizaƜie) pentru
dezvoltarea Centrului de Zi
Operarea lucrĉrilor de reabilitare ƕi renovare
a Centrului de Zi

Parteneri

2015,10

2015.11

Echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)

2015.11

2016.01

Echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)

2016.01

2016.05

8.5

Dotarea ƕi mobilarea Centrului de Zi

Echipa tehnica (inginer,
administrator, etc)

2016,05

2016.07

8.6

Identificarea ƕi selectarea copiilor care
urmeazĉ sĉ beneficieze de serviciile
Centrului de zi
Identificarea de voluntari ƕi implicarea
acestora în activitĉƜi concrete, in beneficiul
copiilor
Formarea personalului care urmeazĉ sĉ
lucreze în Centrul de Zi
Deschiderea centrului de zi

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc)

2016,03

2016.09

Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc)

2016.05

2016.09

Echipa de formatori

2016,06

2016.07

Parteneri

2016,09

2016.09

Derularea activitaƜilor specifice cu copiii in
CZ
AsistenƜĉ tehnicĉ oferitĉ personalului din CZ
pentru organizarea activitaƜilor ƕi a
managementului de caz

Personalul CZ

2016.09

continuu

8.3

8.4

8.7

8.8
8.9
8.10
8.11

2016,06
Echipa de management de
caz (as.soc., psihologi, etc) si
Echipa formatori

2017.09

15.2.6. Echipa de proiect
Proiect

Reformĉ sistem protecƜie copii JudeƜ X

Parteneri

DGASPC JudeƜ X

Nume

RT

TR

Rol in proiect

Manager
proiect

Asistent social
Asistent social

FC
Asistent social

Proiecte in care este implicat

Contract nr.

Responsabilitati
(ce face,
livrabile)

55/1702din15.0
2.2014

Perioada

Prevenire & Reintegrare & ISP & DI
Urmenis. & DI Asuaj & CZ Sarbi

2014.022018.12

Prevenire & Reintegrare & ISP & DI
Urmenis.& DI Asuaj & CZ Sarbi

2014.022018.12
2014.022018.12

Prevenire & Reintegrare & ISP & DI
Urmenis.& DI Asuaj & CZ Sarbi
Prevenire & Reintegrare & ISP & DI
Urmenis.& DI Asuaj

2014.022018.12

SB
Asistent social
MZ

ͳͺ

Prevenire & Reintegrare & ISP & DI
Urmenis.& DI Asuaj

2014.022018.12

Asistent social

Prevenire & Reintegrare & ISP & DI
Urmenis.

2014.022018.12

Asistent social

Prevenire & Reintegrare & ISP & DI Asuaj

2014.022018.12

ON

Psiholog

Prevenire & Reintegrare & ISP & DI
Urmenis & CZ Sarbi

ANM

Psiholog
Psiholog

Prevenire & Reintegrare & ISP & DI Asuaj &
CZ Sarbi
DI Urmenis

2014.022018.12
2014.022018.12

Psiholog

DI Asuaj

MS

IC

2014.022018.12

AF
2014.022018.12

CU
Prevenire & Reintegrare & ISP & DI
Urmenis. & DI Asuaj & CZ Sarbi
TC

2014.022018.12

Inginer
Prevenire & Reintegrare & ISP & DI
Urmenis. & DI Asuaj & CZ Sarbi

MP

Inginer
Prevenire & Reintegrare & ISP & DI
Urmenis. & DI Asuaj

MT

Administrator

2015.042018.12
2015.092016.09

Prevenire & Reintegrare & ISP & DI
Urmenis. & DI Asuaj & CZ Sarbi
GL

Administrator

OS

Formator
Formator

CR

2016.052018.12
DI Urmenis & DI Asuaj

2014.022015.02

DI Urmenis. & DI Asuaj & CZ Sarbi

2014.022018.12

DI Asuaj & CZ Sarbi

2014.022018.12

DI Asuaj & CZ Sarbi

2016.042018.09

Formator
AM
CB

Formator

ͳͻ

ͳͺͲ

16. ExperienƜĉ directĉ.
Aria de acƜiune a HHC. EvoluƜie pe ani:
Dezvoltarea programelor noastre de dezinstituƜionalizare s-a fĉcut incremental, fĉrĉ a
arde etapele. Din acest motiv am reuƕit sĉ corelĉm calitatea programelor de închidere a
instituƜiilor, cu diversificarea tipurilor de servicii sociale create. Totodatĉ, va fi evidentĉ
în graficele urmĉtoare tendinƜa de implicare mai puternicĉ în judeƜele de început, cu
precĉdere în Maramureƕ, pentru cĉ la acea vreme, la începutul anilor 2000, nu erau
servicii alternative bazate pe conceptul familial, iar munca aceasta pornitĉ, de fapt, de la
zero, se vede în evoluƜia dezvoltĉrii serviciilor alternative. În celelalte judeƜe, au început
sĉ aparĉ alte tipuri de servicii ƕi sĉ se diversifice gama de intervenƜii fĉcute de
autoritĉƜile publice locale, iar intervenƜia noastrĉ, ca parteneri, a fost doar în mĉsura în
care a fost necesarĉ ƕi în mĉsura în care realitĉƜile de pe teren s-au corelat cu
sustenabilitatea pe termen lung a noilor servicii.
Toate proiectele pe care le-am derulat au fost în parteneriat cu autoritĉƜile publice
specializate în protecƜia copilului, aƕadar cu DGASPC-uri, cu consilii judeƜene, cu SPAS-uri
ƕi cu consilii locale. Acolo unde am implementat închideri de instituƜii pentru copii, am
lucrat cu DGASPC-uri ƕi cu consilii judeƜene, iar pentru corelarea cu o gamĉ mai largĉ de
servicii ƕi intervenƜii, am lucrat cu SPAS-uri ƕi cu consilii locale. În unele situaƜii, am
acƜionat în parteneriat cu organizaƜii non-guvernamentale, acolo unde era posibilĉ
potrivirea de programe ƕi de principii de acƜiune.
Graficele urmĉtoare sunt valide sociologic ƕi exprimĉ statistici cantitative ƕi calitative,
realizate doar pe acele baze de date care s-au supus rigorilor implicite acestor tipuri de
cuantificĉri. Astfel, am expus aici doar acei ani ƕi doar datele pentru acele proiecte de
dezinstituƜionalizare care se subscriu acestor condiƜii.

Am fost atenƜi sĉ nu dublĉm ƕi sĉ nu suprapunem servicii noi celor existente în judeƜele
în care am acƜionat. Am fost atenƜi la organizaƜiile non-guvernamentale prezente în
acele judeƜe ƕi la modul în care sĉ ne potrivim acƜiunile, în interesul copiilor ƕi al
familiilor pentru care acƜionĉm cu toƜii. Am întâlnit multe organizaƜii cu care am putut
derula programe foarte reuƕite ƕi ne-am fĉcut mulƜi parteneri de cursĉ lungĉ ƕi dintre
colaboratorii ƕi autoritĉƜile publice specializate în protecƜia copilului. Împreunĉ, am
propus modificĉri legislative, sau noi proiecte legislative, care au produs îmbunĉtĉƜiri
semnificative în viaƜa copiilor aflaƜi în protecƜie specialĉ, a celor încĉ aflaƜi în familiile lor,
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dar expuƕi riscului major de separare, precum ƕi în viaƜa familiilor celor mai vulnerabile
din Ɯara noastrĉ.

16.1. Prevenirea separĉrii copilului de familie

Graficul de mai jos demonstreazĉ creƕterea exponenƜialĉ a programului de intervenƜie în
prevenirea separĉrii copilului de familie, dupĉ un început lent, în anii 2001 - 2007, spre
vârful de implicare atins în anul 2014. Ulterior, o datĉ cu propunerea de introducere în
legislaƜie a intervenƜiei în prevenirea separĉrii copilului de familie, am redus investiƜia
noastrĉ directĉ în prevenire, pe considerentul cĉ autoritĉƜile publice ar trebui sĉ îƕi
asume efectiv derularea acestui tip de program, esenƜial pentru protecƜia socialĉ
centratĉ pe copil ƕi familie. Oricum programul de prevenire a rĉmas unul din cele mai
importante pentru modul nostru de operare.

IntervenƜia directĉ înseamnĉ investiƜia financiarĉ ƕi instrumentarea cazului exclusiv de
cĉtre HHC România. IntervenƜia indirectĉ înseamnĉ implicarea ƕi asistenƜa tehnicĉ a HHC
România, dar instrumentarea efectivĉ de cĉtre partenerii, fie din DGASPC, fie din SPAS
partenere.
Acest grafic exprimĉ cu claritate impactul pe care îl poate avea la nivel naƜional
standardizarea programului de prevenire a separĉrii copilului de familie ƕi, implicit,
reducerea drasticĉ a intrĉrilor în protecƜie specialĉ.
ͳͺʹ

Dacĉ ne raportĉm la cele 19 judeƜe/sectoare pentru care avem date valide statistic ƕi
convergente, vom observa cĉ, pentru perioada 2001 (anul începerii colectĉrii de date) 2015 (ultimul an la care ne raportĉm în colectarea de date) am lucrat cu 3.067 familii în
programul de prevenire a separĉrii copilului de familie.
În aceeaƕi perioadĉ de timp ƕi în aceleaƕi 19 judeƜe/sectoare, am instrumentat în mod
direct prevenirea separĉrii de familie pentru 8.771 copii ƕi am contribuit prin asistenƜĉ
tehnicĉ ƕi financiarĉ pentru prevenirea separĉrii de familie pentru încĉ 17.727 copii.
Per ansamblu, cumulând cele douĉ cifre, vom concluziona cĉ 26.498 de copii au rĉmas
în familiile lor datoritĉ intervenƜiilor realizate de noi ƕi de partenerii noƕtri prin
programul de prevenire a separĉrii familiale.
Dacĉ facem o medie per judeƜ/sector în care am implementat programe de
dezinstituƜionalizare, vom observa cĉ, în medie, am instrumentat intervenƜii pentru
1.395 copii per judeƜ/sector în programul de prevenire a separĉrii familiale .

ͳͺ͵

În graficul de mai jos, veƜi observa implicarea mai mare în judeƜul Maramureƕ, pentru cĉ
aici am început cel mai devreme programul de prevenire, în corelare cu cel de
dezinstituƜionalizare. Tot aici puteƜi observa acele judeƜe/regiuni care au pus un mai
mare accent pe partea de prevenire a separĉrii copilului de familie. E de menƜionat cĉ
acestea sunt ƕi judeƜele/regiunile care au reuƕit sĉ îƕi închidĉ dacĉ nu toate, încĉ, atunci
cele mai multe dintre instituƜiile pentru copii.
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În procesul de închidere al instituƜiilor, fĉrĉ operaƜionalizarea simultanĉ a programului
de prevenire a separĉrii copilului de familie, orice demers de dezinstituƜionalizare e
lipsit de eficienƜĉ.

16.2. Reintegrarea familialĉ

Programul de reintegrare familialĉ, fie în familia naturalĉ, fie în familia extinsĉ, este
esenƜial în munca de dezinstituƜionalizare, pentru cĉ vine în întâmpinarea acelor situaƜii
specifice în care e posibilĉ reunirea copiilor aflaƜi în protecƜie specialĉ cu familiile lor.
Începând cu anul 2007, se poate observa creƕterea constantĉ a reintegrĉrilor, pentru cĉ,
tot mai mult, am integrat partea de reintegrare în intervenƜiile comprehensive nu doar
pe dezinstituƜionalizare, ci ƕi pe reforma sistemului de protecƜie a copilului, în judeƜele în
care am lucrat.
Se poate remarca o reducere a intervenƜiilor noastre directe, începând cu anul 2014, pe
considerentul cĉ statul român ar trebui sĉ legifereze sprijinul concret ƕi intervenƜia în
reintegrarea copiilor în familiile lor naturale sau extinse, pe aceleaƕi principii pe care le
regĉsim ƕi în prevenirea separĉrii copilului de familie, pentru cĉ scopul final al
abordĉrilor centrate pe copil este fie pĉstrarea copiilor în familia lor, fie reunirea
acestora cu familiile lor, în cazul în care separarea ƕi plasamentul în protecƜie specialĉ s-a
produs deja.
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În perioada monitorizatĉ, ƕi anume, anii 2001 - 2015, am reintegrat familial în mod
direct un numĉr de 859 de copii, ceea ce înseamnĉ cĉ, în medie, am reintegrat 22 de
copii per instituƜie închisĉ.

Considerĉm cĉ programele de dezinstituƜionalizare de succes nu pot fi implementate
în absenƜa componentei de reintegrare.

16.3. InserƜia Socio-Profesionalĉ a tinerilor care ies din
protecƜia specialĉ

În cele douĉ grafice de mai jos sunt cristalizate intervenƜiile de sprijin pentru tinerii care
pĉrĉsesc sistemul de protecƜie specialĉ. Componenta de inserƜie socio-profesionalĉ se
referĉ la modalitĉƜile concrete ƕi specifice de sprijin pentru câƕtigarea abilitĉƜilor de trai
independent ale acestor tineri, modalitĉƜi axate pe plata chiriilor, pe plata hranei ƕi a
hainelor, a medicamentelor, pe sprijinul vis-a-vis de angajare ƕi de mentoratul pentru
ƕocul vieƜii independente, ƕoc pe care-l resimt foarte puternic tinerii care au crescut o
viaƜĉ întreagĉ într-un sistem de protecƜie specialĉ.
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Nici un program de dezinstituƜionalizare nu poate fi viabil fĉrĉ integrarea acƜiunilor de
inserƜie socio-profesionalĉ, pentru cĉ doar prin instrumentare concretĉ ƕi prin lucrul cu
tinerii pot aceƕtia ieƕi din lanƜul vicios al dependenƜei de sistemul de protecƜie socialĉ. O
datĉ luat în mentorat, un tânĉr are nevoie de aproximativ 18 luni de sprijin pentru a
deveni independent. AbsenƜa locuinƜelor sociale este problema criticĉ de care se lovesc
ei, la ieƕirea din sistemul de protecƜie.

Ca ƕi la celelalte tipuri de servicii alternative implementate integrat în programele de
dezinstituƜionalizare, inserƜia socio-profesionalĉ a tinerilor care pĉrĉsesc sistemul de
protecƜie specialĉ (ISP) e un tip de intervenƜie pe care am finanƜat-o începând cu anul
2004, dar mai puternic din anul 2007, de când se înregistreazĉ o creƕtere constantĉ,
pânĉ în anul 2014. Din anul 2015 încolo, am redus finanƜarea directĉ, pe considerentul
cĉ autoritĉƜile publice centrale pot sĉ foloseascĉ cei zece ani de demonstraƜie a
succesului programului de inserƜie socio-profesionalĉ, pentru a finanƜa, ca urmare a
unor modificĉri legislative dealtfel propuse de noi, la nivel naƜional, programe de sprijin
pentru tinerii care ies din sistem.
Am instrumentat intervenƜiile în sprijinul tinerilor care pĉrĉsesc sistemul de protecƜie
specialĉ atât în mod direct (prin instrumentarea ƕi finanƜarea directĉ a membrilor de
personal ai HHC), cât ƕi în mod indirect, (prin implicarea personalului HHC la nivel de
asistenƜĉ tehnicĉ, dar prin instrumentarea cazurilor de cĉtre membri de personal ai
organizaƜiilor partenere). În total, în perioada monitorizatĉ statistic, ƕi anume, anii 2001
- 2015, am integrat în programul de ISP 656 de tineri în mod direct ƕi 3.307 prin
contribuƜii indirecte ƕi asistenƜĉ tehnicĉ, ceea înseamnĉ cĉ numĉrul de tineri sprijiniƜi
prin programele de dezinstituƜionalizare este de 3.963.
ͳͺͺ

Dacĉ ne raportĉm la cele 19 judeƜe/sectoare incluse în statisticĉ, înseamnĉ cĉ, în medie,
am sprijinit pentru inserƜie socio-profesionalĉ corelatĉ programelor de
dezinstituƜionalizare un numĉr de 209 tineri per judeƜ/sector.

16.4. instituƜii închise

În corelare cu componentele de programe mai sus menƜionate, putem observa, în
graficele de mai jos, dinamica închiderilor efective de instituƜii la care a participat activ
organizaƜia noastrĉ, precum ƕi dinamica numĉrului de copii scoƕi din instituƜii. Din nou,
am ales sĉ expunem grafic ƕi sĉ dĉm validare statisticĉ doar acelor închideri de instituƜii
pentru care avem seturi de date relevante ƕi care se supun rigorilor de analizĉ
sociologicĉ.
O datĉ cu dezvoltarea programelor noastre, am limitat numĉrul de închideri de instituƜii
la care am participat, pe principiul creerii de bune practici ƕi de modele demne de
replicat pentru eradicarea instituƜionalizĉrii ca formĉ de protecƜie a copilului la nivel
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naƜional. În acelaƕi timp, am reuƕit sĉ acƜionĉm determinant în judeƜele în care am fost
prezenƜi, iar parteneriatele derulate cu organizaƜia noastrĉ au dus la reforma realĉ a
sistemului de protecƜie a copilului în acele judeƜe.

*Am eliminat din grafic judeƜele Braƕov, Sĉlaj ƕi Arad deoarece nu existĉ nici o instituƜie
închisĉ, sau în curs de închidere, în parteneriat cu noi.

Dacĉ vom analiza raportul dintre numĉrul de instituƜii închise (pentru care avem date
valide ƕi integrate din punct de vedere statistic) ƕi numĉrul de copii scoƕi din aceste
instituƜii, vom observa cĉ la un total de 39 de instituƜii închise am dezinstituƜionalizat
un numĉr de 3.732 de copii, ceea ce înseamnĉ cĉ, în medie, am avut 96 de copii de
copii/instituƜie de tip vechi închisĉ.
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*Am eliminat din grafic judeƜele Braƕov, Sĉlaj ƕi Arad deoarece nu existĉ nici o instituƜie
închisĉ sau în curs de închidere, în parteneriat cu noi.

16.5. Servicii alternative bazate pe conceptul familial, create
ca urmare a închiderii instituƜiilor

Aƕa cum era probabil de aƕteptat, cele mai multe servicii rezidenƜiale de tip familial nou
dezvoltate ca urmare a închiderii instituƜiilor sunt casele de tip familial, cu o capacitate
de maxim 12 locuri. Iar majoritatea acestor case de tip familial sunt pentru copii ƕi
tineri cu nevoi speciale medii ƕi severe, care rĉmân în protecƜia specialĉ rezidenƜialĉ ƕi
ulterior împlinirii vârstei majoratului.
Dezvoltarea caselor de tip familial s-a realizat doar ca o ultimĉ alternativĉ, atunci când
au fost eliminate toate celelalte posibile variante de plasament familial (reintegrarea,
adopƜia, plasamentul simplu, asistenƜa maternalĉ) ƕi exclusiv pentru copiii care se aflĉ în
protecƜie specialĉ de tip instituƜional în judeƜele cu care avem programe de
dezinstituƜionalizare în curs de implementare.
Astfel, din cele 122 de servicii alternative bazate pe conceptul familial dezvoltate sau
aflate în curs de dezvoltare prin parteneriatele axate pe închideri de instituƜii, cele mai
multe sunt case de tip familial.
Repartizarea tipurilor de servicii alternative dezvoltate ca urmare a programelor de
dezinstituƜionalizare e urmĉtoarea:
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• Case de tip familial

103

• Centre de primire în regim de urgenƜĉ

4

• Centre de zi

6

• Centre de recuperare

1

• Apartamente de tip familial

5

• Centre Mama ƕi Copilul

2

• Centre de consiliere

1

16.6. ComparaƜie între numĉrul de servicii create ƕi numĉrul
de instituƜii închise
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*Am eliminat din grafic judeƜele Braƕov, Sĉlaj ƕi Arad deoarece nu existĉ nicio instituƜie
închisĉ sau în curs de închidere/ serviciu creat.

Raportul de servicii alternative versus instituƜii închise este de 4,2 la 1. Astfel, la o
instituƜie de tip vechi închisĉ, am dezvoltat, în medie, patru servicii alternative bazate
pe conceptul familial.

Raportul de servicii alternative versus copii dezinstituƜionalizaƜi este de 1 la 27. Astfel,
la un serviciu alternativ de tip familial dezvoltat, am scos 27 de copii din instituƜii.
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17. Fiƕe sintetice ale unor instituƜii închise în
parteneriat cu HHC România
17.1. Centrul de plasament Leagan Cavnic, Cavnic, judeƜul
Maramures (199910)
Proiectul a început în anul 1999 ƕi a implicat un grup de 96 de bebeluƕi, între 0 ƕi 4 ani.
Obiective: Închiderea primei instituԑii din judeԑul MaramureƔ, transferul tuturor celor
96 de bebeluƕi în alternative de tip familial, înfiinƜarea unei reƜele de asistenƜi maternali
ƕi oferirea de sprijin familiilor copiilor, în vederea reintegrĉrii familiale a acestora, acolo
unde a existat aceastĉ posibilitate.
Realizĉri:
x 96 bebeluƕi au ajuns în medii de tip familial, ca soluƜii pe termen lung
x patru case de tip familial create
x o reƜea de asistenƜi maternali
x reintegrĉri în familia naturalĉ
x am oferit asistenƜĉ tehnicĉ directĉ autoritĉƜilor locale
x toƜi membri de personal angajaƜi în structurile de protecƜia a copilului au
beneficiat de formare profesionalĉ.

17.2. Centrul de plasament Victor Babes, Baia Mare, judeƜul
Maramures (2000)
Proiectul a început în anul 2000 cu 86 de copii din instituԑie, copii cu vârste între 0 Ɣi 3
ani.
Obiective: Transferul tuturor celor 86 de copii în alternative bazate pe conceptul familial.
Reintegrarea familialĉ, dezvoltarea reƜelei de asistenƜi maternali Ɣi dezvoltarea
10

Anul din parantez© reprezint© anul închiderii instituôiei (sfâròitul proiectului) în afara cazului în care se
menôioneaz© altceva
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programului de prevenire a separĉrii copilului de familie. De asemenea, proiectul a
demonstrat cĉ sunt posibile închideri de instituƜii, folosind doar reƜeaua de servicii de tip
familial deja existente în judeƜ.
Realizĉri:
x 86 de copii au ajuns în medii de tip familial, ca soluƜii pe termen lung
x 20 de copii au fost plasaԑi într-o reԑea de asistenԑi maternali
x am creat patru tipuri de servicii alternative de tip familial
x prin aceste patru tipuri de servicii am ajutat 46 de copii
x am oferit asistenƜĉ tehnicĉ directĉ autoritĉƜilor locale
x toƜi membri de personal angajaƜi în structurile de protecƜia a copilului au
beneficiat de formare profesionalĉ.

17.3. Centrul de plasament Cĉmin Spital, Sighetu Marmatiei,
judeƜul Maramureƕ (2003)
A fost implementat printr-un program în parteneriat cu Uniunea Europeanĉ ƕi a început
în 2001, când în instituԑie se aflau 253 de copii Ɣi tineri.
Obiective: Proiectul a impus practica unui alt tip de îngrijire individualizatĉ acordatĉ
persoanelor cu nevoi speciale severe, prin plasarea tuturor celor 253 de copii în
alternative bazate pe conceptul familal. De asemenea, proiectul a ajutat la consolidarea
reƜelei de servicii alternative deja existentĉ, precum ƕi la consolidarea reƜelei de asistenƜi
maternali.
Realizĉri:
x HHC România a fost implicatĉ 85% ca resurse Ɣi expertizĉ socialĉ
x 215 copii Ɣi tineri au fost plasaԑi în cele 12 case de tip familial deschise în cadrul
acestui proiect
x am deschis 2 centre de zi pentru copii cu nevoi speciale
x 38 de copii Ɣi tineri au fost reintegraԑi în familiile lor naturale ori extinse
x a fost implementat un program de prevenire a separĉrii copilului de familie,
precum ƕi de reintegrare a copiilor în familiile lor naturale
x am oferit asistenƜĉ tehnicĉ directĉ autoritĉƜilor locale
x toƜi membri de personal angajaƜi în structurile de protecƜia a copilului au
beneficiat de formare profesionalĉ.
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17.4. Centrul de plasament Gardani, Gârdani, judeƜul
Maramureƕ – instituƜie pentru copii cu dizablitĉƜi de
învĉƜare (2003)
A fost implementat printr-un program în parteneriat cu Uniunea Europeanĉ, dar cu
finanƜare majoritarĉ HHC România.
Obiectiv: Închiderea unei instituƜii cu 226 de copii cu dizabilitĉƜi de învĉƜare ƕi transferul
tuturor acestora în alternative bazate pe conceptul familial.
Realizĉri:
x 151 copii au fost plasaƜi în case de tip familial
x 23 copii reuniƜi cu familiile lor
x cinci copii plasaƜi în asistenƜĉ maternalĉ
x alte tipuri de soluƜii de tip familial au fost identificate pentru ceilalƜi copii
x a fost implementat un program de prevenire a separĉrii copilului de familie,
precum ƕi de reintegrare a copiilor în familiile lor naturale
x am oferit asistenƜĉ tehnicĉ directĉ autoritĉƜilor locale
x personalul angajat în structurile de protecƜia a copilului a beneficiat de formare
profesionalĉ.

17.5. Centrul de plasament Leagĉn Sighet, Sighetu MarmaƜiei,
judeƜul Maramureƕ – instituƜie pentru copii 0-3 ani
(2003)
A fost implementat printr-un program în parteneriat cu Uniunea Europeanĉ ƕi a început
în 2001, când în instituԑie erau 137 de copii cu vârste între 0 Ɣi 4 ani. HHC România a fost
implicata 85% ca resurse Ɣi expertizĉ socialĉ.
Obiective: Transferul tuturor celor 137 de copii în alternative de tip familial. Proiectul a
reprezentat o excelentĉ oportunitate de dezvoltare Ɣi consolidare a reԑelei de asistenԑi
maternali în MaramureƔ.

Realizĉri:
x 90 dintre copiii din instituԑie au fost plasaԑi în asistenԑĉ maternalĉ
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x
x

x
x
x

am deschis 3 case de tip familial de care au beneficiat 31 de copii
ceilalƜi 16 copii au fost reuniԑi cu familiile lor, sau au fost plasaԑi în casele de tip
familial deja existente (deschise pe parcursul altor proiecte), în scopul reunirii
grupurilor de fraԑi
a fost consolidat programul de prevenire a separĉrii copilului de familie, precum
ƕi cel de reintegrare a copiilor în familiile lor naturale
am oferit asistenƜĉ tehnicĉ directĉ autoritĉƜilor locale
Personalul angajat în structurile de protecƜia a copilului a beneficiat de formare
profesionalĉ.

17.6. Centrul de plasament Nr. 1, Oradea, judeƜul Bihor (2005)
Proiect început în 2004 în judeƜul Bihor.
Obiective: Plasarea tuturor celor 239 de copii Ɣi tineri cu nevoi speciale în alternative de
tip familial. IniƜierea unui program de prevenire a separĉrii copilului de familie ƕi de
formare profesionalĉ a angajaƜilor din sistemul de protecƜie a copilului.
Realizĉri:
x 126 de copii au fost plasaԑi în cele 10 case de tip familial deschise pe parcursul
proiectului
x a fost dezvoltatĉ o reƜea de asistenƜi maternali. 88 de copii cu nevoi speciale au
fost plasaԑi în familii de asistenԑi maternali
x pentru ceilalƜi 25 de copii Ɣi tineri am gĉsit alternative, precum transferul în alte
servicii de tip familial, care rĉspundeau mai bine nevoilor lor individuale, sau
reintegrĉrile familiale
x a fost implementat un program de prevenire a separĉrii copilului de familie,
precum ƕi de reintegrare a copiilor în familiile lor naturale
x am oferit asistenƜĉ tehnicĉ directĉ autoritĉƜilor locale
x personalul angajat în structurile de protecƜia a copilului a beneficiat de formare
profesionalĉ.
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17.7. Centrul de plasament Cugir, Cugir, judeƜul Alba –
instituƜie pentru copii ƕcolari tipici (2004)
Obiective: Proiectul Ɣi-a propus sĉ sprijine o parte dintre cei 54 de copii sĉ înceapĉ vieԑi
independente, integrându-i în comunitĉԑile din care fac parte ƕi apoi sĉ identifice
alternative de tip familial pentru toƜi ceilalƜi copii din instituƜie.
Realizĉri:
x am ajutat 23 de copii la reintegrarea în familiile lor naturale sau extinse, ori la
plasarea lor în cadrul familiilor de asistenԑi maternali
x 18 copii Ɣi tineri au fost plasaԑi într-o casĉ de tip familial deschisĉ pe parcursul
acestui proiect
x am plasat 13 tineri în reԑeaua de servicii deja existente în judeԑul Alba, în scopul
facilitĉrii viitoarelor reintegrĉri familiale
x a fost implementat un program de prevenire a separĉrii copilului de familie,
precum ƕi de reintegrare a copiilor în familiile lor naturale
x am oferit asistenƜĉ tehnicĉ autoritĉƜilor locale
x personalul angajat în structurile de protecƜia a copilului a beneficiat de formare
profesionalĉ.

17.8. Centrul de plasament Obreja, judeƜul Alba – instituƜie
pentru copii ƕcolari tipici (2004)
Al doilea proiect în judeƜul Alba, implementat începând cu 2004. La momentul începerii
proiectului, 47 de copii ƕi tineri se aflau în instituƜie.
Obiective: Proiectul Ɣi-a propus sĉ reintegreze cât mai mulԑi copii în familiile lor naturale
sau extinse ƕi sĉ transfere toƜi copiii în alternative bazate pe conceptul familial.
Realizĉri:
x din cei 47 de copii din instituԑie, 33 au fost reintegraԑi în familiile lor naturale sau
extinse, sau au fost integraԑi în familii de asistenԑi maternali
x am deschis o casĉ de tip familial, de care au beneficiat 12 de copii
x doi copii au fost plasaԑi în reԑeaua de servicii deja existente în judeԑul Alba
x a fost consolidat programul de prevenire a separĉrii copilului de familie, precum
ƕi cel de reintegrare a copiilor în familiile lor naturale
ͳͻͻ

x
x

am oferit asistenƜĉ tehnicĉ directĉ autoritĉƜilor locale
personalul angajat în structurile de protecƜia a copilului a beneficiat de formare
profesionalĉ.

x

17.9. Centrul de plasament Valea Borcutului, Baia Mare,
judeƜul Maramureƕ – instituƜie pentru copii ƕcolari tipici
(2005)
Proiect implementat începând cu 2005, cu 100 de tineri în instituƜie.
Obiective: Transferul tuturor celor 100 de tineri în alternative de tip familial ƕi înspre
viaƜa independentĉ. Ne-am propus sĉ folosim în cadrul acestui proiect întreaga reԑea de
servicii deja implementate în judeԑul MaramureƔ, demonstrând sustenabilitatea
sistemului de servicii nou create Ɣi faptul cĉ aceste servicii pot fi folosite pentru
implementarea de proiecte de închidere a unor alte instituԑii.

x

Realizĉri:
x din cei 100 de copii Ɣi tineri, 60 au fost transferaԑi în serviciile deja existente la
nivelul judeԑului MaramureƔ
x 21 de copii Ɣi tineri au fost reintegraԑi în familiile lor naturale sau extinse
x am sprijinit 19 copii în vederea reintegrĉrii lor socio-profesionale, prin consiliere,
ajutor pentru gĉsirea unui loc de muncĉ, suport financiar Ɣi/sau material pentru
o lunĉ sau douĉ dupĉ angajare, pentru a-i ajuta sĉ economiseascĉ anumite sume
de bani
x a fost consolidat programul de prevenire a separĉrii copilului de familie ƕi cel de
reintegrare familialĉ
x am oferit asistenƜĉ tehnicĉ directĉ autoritĉƜilor locale
a fost consolidat programul de formare profesionalĉ pentru angajaƜii din
sistemul de protecƜie a copilului.

ʹͲͲ

17.10. Centrul de plasament Leagĉn Alba Iulia, Alba Iulia,
judeƜul Alba – instituƜie pentru copii între 0 ƕi 3 ani
(2007)
Prima închidere a unui Leagĉn (centru de plasament pentru copii între 0 ƕi 3 ani) în
judeƜul Alba. Proiectul a fost implementat începând cu 2005, când erau 112 copii în
instituƜie.
Obiective: Transferul tuturor celor 112 copii în alternative de tip familial. Proiectul a
impulsionat dezvoltarea reԑelei de asistenԑi maternali în judeԑ Ɣi, totodatĉ, numĉrul
serviciilor alternative noi, necesare implementĉrii, a fost minim: douĉ case de tip familial.
Cei 112 copii din instituԑie aveau vârste cuprinse între 0 Ɣi 8 ani la momentul începerii
proiectului, dar exista Ɣi o tânĉrĉ de 16 ani în instituԑie, menԑinutĉ acolo pentru a-i
facilita accesul la un centru de recuperare aflat în vecinĉtatea instituԑiei.

Realizĉri:
x
x

x
x
x
x

57 de copii au fost integraԑi în familii de asistenԑi maternali, iar 22 de copii în
cele douĉ case de tip familial nou create
am ajutat 33 de copii prin reintegrarea lor în familiile naturale sau extinse, sau
prin plasamentul în servicii alternative de tip familial deja existente în judeԑul
Alba, în vederea reunirii grupurilor de fraԑi
a fost înfiinƜatĉ o reƜea de asistenƜi maternali la nivelul judeƜului
a fost implementat un program de prevenire a separĉrii copilului de familie,
precum ƕi de reintegrare a copiilor în familiile lor naturale
am oferit asistenƜĉ tehnicĉ directĉ autoritĉƜilor locale
personalul angajat în structurile de protecƜia a copilului a beneficiat de formare
profesionalĉ.

17.11. Centrul de plasament Sâncrai, Sâncrai, judeƜul Alba –
instituƜie pentru copii ƕcolari tipici (2007)
Proiectul a fost implementat începând cu anul 2006 Ɣi a marcat un pas important în
judeԑul Alba în ceea ce priveƔte dezinstituԑionalizarea Ɣi reforma în serviciile de protecԑie
a copilului; la acel moment în instituԑie erau 54 de copii, cu vârste cuprinse între 6 Ɣi 17
ani.
ʹͲͳ

Obiective: Transferul tuturor celor 54 de copii în alternative de tip familial. Prin
închiderea acestei instituԑii am dorit reducerea numĉrului instituԑiilor pentru copii în
judeԑ Ɣi s-au creat premisele închiderii unei alte instituԑii (Abrud), fapt ce urma sĉ ducĉ la
o scĉdere Ɣi mai mare a numĉrului de copii aflaƜi în îngrijire instituԑionalĉ în judeԑ.
Realizĉri:
x am creat patru case de tip familial
x am plasat 44 de copii în case de tip familial, iar ceilalƜi 10 copii au fost reuniԑi cu
familiile lor naturale sau extinse
x am consolidat programul de prevenire a separĉrii copilului de familie
x am oferit asistenƜĉ tehnicĉ directĉ autoritĉƜilor locale si formare profesionalĉ
personalului de îngrijire directĉ.

17.12. Centrul de plasament Ciumbrud, Ciumbrud, judeƜul
Alba – instituƜie pentru copii ƕcolari tipici (2007)
Proiectul a fost implementat începând cu anul 2006, în paralel cu închiderea instituԑiei
din Sâncrai; instituԑia avea 33 de copii ƕi tineri, cu vârste cuprinse între 12 Ɣi 23 de ani.
Obiective: Proiectul Ɣi-a propus sĉ reintegreze socio-profesional tinerii din instituԑie, cu
sprijin din partea fundaԑiei Ɣi a autoritĉԑilor locale. Am urmĉrit plasarea tuturor copiilor
ƕi tinerilor în alternative bazate pe conceptul familial.
Realizĉri:
x
x
x
x

ʹͲʹ

în urma proiectului, 8 tineri au început vieԑi independente în comunitate
2 tineri au fost reuniԑi cu familiile lor naturale ori extinse
23 de copii Ɣi tineri s-au mutat în douĉ case de tip familial, create în cadrul
acestui proiect.
am oferit asistenƜĉ tehnicĉ directĉ autoritĉƜilor locale si formare profesionalĉ
personalului de îngrijire directĉ.

17.13. Centrul de plasament Viƕeu de Sus, Maramureƕ –
instituƜie pentru copii ƕcolari tipici (2008)
Proiectul de închidere a instituԑiei a început când erau 58 de copii ƕi tineri, cu vârste
între 12 Ɣi 23 de ani. Munca de prevenire a separĉrii copilului de familie s-a derulat în
paralel cu proiectul de închidere a instituԑiei, ceea ce a stopat noile intrĉri în instituԑie.
Sprijinul material ƕi consilierea psihologicĉ, precum Ɣi conƔtientizarea comunitĉԑii cu
privire la rolul ei în prevenirea abandonului au avut un aport esenԑial la reuƔitĉ.
Obiective: Transferul tuturor copiilor ƕi tinerilor în alternative bazate pe conceptul
familial. Proiectul Ɣi-a propus atât reunirea grupurilor de fraԑi, cât Ɣi apropierea copiilor
Ɣi tinerilor de domiciliu, facilitându-se, astfel, viitoare reintegrĉri familiale din cadrul
serviciului alternativ de tip familial.
Realizĉri:
x

x
x
x

x

21 de copii s-au mutat în douĉ case de tip familial: una construitĉ pentru acest
proiect Ɣi una construitĉ în cadrul altui proiect (închiderea instituԑiei din
Gârdani), în zona ViƔeu
37 de copii Ɣi tineri au fost sprijiniԑi în vederea reintegrĉrii lor în alte servicii
bazate pe conceptul familial, în familiile naturale sau extinse
alԑi copii au primit sprijin pentru reintegrare socio-profesionalĉ ƕi au pĉrĉsit
sistemul de protecƜie a statului
programul de prevenire a separĉrii copilului de familie a devenit foarte
important, numĉrul de beneficiari crescând constant ƕi stopând astfel intrĉrile în
instituƜie.
am oferit asistenƜĉ tehnicĉ directĉ autoritĉƜilor locale si formare profesionalĉ
membrilor de personal.

17.14. Centrul de plasament Abrud, Abrud, judeƜul Alba (2009)
Proiectul a fost implementat începând cu anul 2007, când instituԑia avea 60 de copii Ɣi
tineri, cu vârste între 5 Ɣi 20 de ani.
Obiective: Transferul tuturor celor 60 de copii în alternative de tip familial. Proiectul Ɣi-a
ʹͲ͵

propus sĉ ajute copiii ƕi tinerii sĉ pĉrĉseascĉ instituԑia, pentru a merge în familiile lor
naturale ori extinse, pentru a începe vieԑi independente în cadrul comunitĉԑilor (cu
sprijin din partea fundaԑiei HHC România Ɣi a autoritĉԑilor locale), sau pentru a fi reuniԑi
cu fraԑii lor în alte servicii, deschise deja în judeԑul Alba.
Realizĉri:
x
x

x
x
x

30 de copii am integrat în cele trei case de tip familial din judeԑ
pe aceƕti copii i-am grupat în funcԑie de vârstĉ, de compatibilitate, de apropierea
de domiciliul pĉrinԑilor (în vederea facilitĉrii viitoarelor reintegrĉri familiale) Ɣi
de prieteniile dezvoltate în cadrul instituԑiei
am consolidat programul de reintegrare familialĉ în judeƜul Alba
am oferit asistenƜĉ tehnicĉ directĉ autoritĉƜilor locale
am oferit formare profesionalĉ angajaƜilor din sistemul de protecƜie a copilului.

17.15. Centrul de plasament Comĉneƕti, Comĉneƕti judeƜul
Bacĉu – instituƜie pentru copii cu dizabilitĉƜi de învĉƜare
(2010)
Proiectul a fost implementat începând cu anul 2007. Instituԑia avea 135 de copii Ɣi tineri,
fiind modulatĉ pe 13 aƕa-zise „apartamente", module de fapt, separate pentru bĉieԑi Ɣi
fete. Tot în instituԑie se aflau cabinetul medical Ɣi cabinetul de consiliere psihologicĉ, iar
în vecinĉtatea clĉdirii instituԑiei se afla Ɣcoala frecventatĉ de copii Ɣi tineri, ceea ce ducea
la o minimalizare a experienԑelor lor sociale.
Obiective: Transferul tuturor celor 135 de copii în alternative de tip familial. Proiectul a
constituit începutul unei colaborĉri pe termen lung cu autoritĉԑile din Bacĉu, în vederea
închiderii instituԑiilor Ɣi a reformei sistemului de protecԑie a copilului. A fost un punct
important de plecare pentru implementarea unui program de prevenire a separĉrii
copilului de familie, conducând, astfel, la scĉderea numĉrului de copii instituԑionalizaԑi în
întreg judeƜul.
Realizĉri:
x
x
ʹͲͶ

am construit trei case de tip familial, pentru 36 de copii Ɣi tineri
alԑi 36 de copii au fost reintegraԑi în familiile lor naturale sau extinse

x
x

x
x

am ajutat 28 de tineri în vederea reintegrĉrii lor sociale Ɣi profesionale
pentru ceilalƜi 35 de copii Ɣi tineri din instituԑie, am gĉsit soluԑii prin plasarea lor
în alte servicii care sĉ rĉspundĉ nevoilor lor individuale, sau prin ajutor oferit
pentru continuarea studiilor
am implementat un program de prevenire a separĉrii copilului de familie ƕi unul
de reintegrare familialĉ a copiilor din sistemul de protecƜie
am oferit asistenƜĉ tehnicĉ autoritĉƜilor locale ƕi judeƜene, precum ƕi formare
profesionalĉ angajaƜilor care lucrau cu copiii.

17.16. Centrul de plasament Sĉcel, Sĉcel, judeƜul Hunedoara –
instituƜie pentru copii tipici (2009)
Primul proiect implementat în judeƜul Hunedoara, început în 2008, cu 55 de copii în
instituƜie. Proiectul a constituit un punct de plecare pentru implementarea unui program
de prevenire a separĉrii copilului de familie ƕi de reintegrare familialĉ.
Obiective: Transferul tuturor celor 55 de copii în alternative de tip familial. Ne-am
propus sĉ sprijinim reintegrarea familialĉ sau socio-profesionalĉ a copiilor Ɣi tinerilor din
instituԑie.
Realizĉri:
x
x

x

x
x
x

am deschis douĉ servicii alternative, în care am plasat 12 copii
64 de copii Ɣi tineri au fost reintegraƜi în familiile lor naturale sau extinse, ori au
fost sprijiniԑi pentru gĉsirea unui loc de muncĉ Ɣi pentru începerea unor vieԑi
independente în comunitate
am plasat 14 copii Ɣi tineri în alte servicii alternative, deja existente în judeԑ,
pentru reunirea grupurilor de fraԑi, sau pentru continuarea studiilor, urmând ca
apoi sĉ fie sprijiniԑi în vederea începerii unor vieԑi independente în comunitate
a fost implementat un program de prevenire a separĉrii copilului de familie,
precum ƕi de reintegrare a copiilor în familiile lor naturale
am oferit asistenƜĉ tehnicĉ directĉ autoritĉƜilor locale
personalul angajat în structurile de protecƜia a copilului a beneficiat de formare
profesionalĉ.

ʹͲͷ

17.17. Centrul de plasament Barbu Delavrancea, Baia Mare,
pentru copii cu nevoi speciale de învĉƜare (2010)
Proiectul a început în anul 2008, pe când instituԑia avea 89 de copii. bcoala specialĉ
frecventatĉ de copiii Ɣi tinerii din instituԑie, aflatĉ în apropiere, reducea contactele lor cu
societatea la minim, privându-i pe aceƔtia de experienԑele sociale necesare vârstei lor.
Obiective: Transferul tuturor celor 89 de copii în alternative de tip familial. Prin
închiderea acestei instituԑii am reintegrat 41 de copii în familiile lor naturale sau extinse.
Realizĉri:
x
x
x

x
x

am sprijinit 12 tineri sĉ înceapĉ vieԑi independente în comunitate Ɣi pentru a-Ɣi
gĉsi locuri de muncĉ
24 de copii Ɣi tineri au fost plasaԑi în cele douĉ case de tip familial deschise în
cadrul acestui proiect
12 copii au fost plasaԑi în reԑeaua de case de tip familial deja existente în judeԑul
MaramureƔ, pentru a fi reuniԑi cu fraԑii lor, sau pentru a fi mai aproape de
domiciliul pĉrinԑilor, în scopul facilitĉrii unor viitoare reintegrĉri în familiile lor
naturale.
am oferit asistenƜĉ tehnicĉ directĉ autoritĉƜilor locale
personalul angajat în structurile de protecƜia a copilului a beneficiat de formare
profesionalĉ.

17.18. Centrul de plasament Ocna Sugatag, Ocna cugatag,
judeƜul Maramureƕ – instituƜie pentru copii ƕcolari tipici
(2010)
Implementarea proiectului a început în anul 2008 iar instituƜia era modulatĉ în aƕa-zise
"apartamente" separate pentru fete Ɣi bĉieԑi.
Obiective: Ne-am propus sĉ plasĉm toƜi copiii în alternative de tip familial, sĉ îi
reintegrĉm în familiile lor naturale sau extinse, dar Ɣi sĉ îi sprijinim sĉ înceapĉ vieԑi
independente în comunitĉԑile din care fĉceau parte.
Realizĉri:
ʹͲ

x
x
x
x

x
x
x

din cei 85 de copii Ɣi tineri din instituԑie, 38 au fost reintegraԑi în familiile lor
27 de copii Ɣi tineri au fost plasaԑi în cele douĉ case de tip familial deschise
20 de copii Ɣi tineri au fost plasaԑi în reԑeaua de servicii alternative deja deschise
în judeԑul MaramureƔ
plasamentul celor 20 de copii Ɣi tineri a fost fĉcut în scopul apropierii lor de
domiciliul pĉrinԑilor Ɣi al facilitĉrii unor viitoare reintegrĉri familiale sau pentru a
fi reunite grupurile de fraԑi, despĉrԑite în cadrul procesului de instituԑionalizare
a fost consolidat programul de reintegrare familialĉ
am oferit asistenƜĉ tehnicĉ directĉ autoritĉƜilor locale
am continuat formarea profesionalĉ a angajaƜilor din sistem.

17.19. Centrul de plasament Ghiocelul, Bacau, judeƜul Bacĉu –
instituƜie pentru copii cu nevoi speciale severe (2010)
Proiectul a fost cea de-a doua închidere implementatĉ în judeƜul Bacĉu, pentru o
instituƜie cu 81 de copii.
Obiective: Transferul tuturor copiilor din instituƜie în alternative de tip familial. Proiectul
a implicat crearea a cinci case de tip familial ƕi a unei reƜele de asistenƜi maternali,
pentru copiii cu nevoi speciale severe; de asemenea, au fost realizate o serie de
reintegrĉri ale unora dintre copii în familiile lor naturale sau extinse.
Realizĉri:
x
x
x
x
x
x

9 copii Ɣi tineri au fost plasaԑi în alte servicii, sau au pĉrĉsit sistemul de protecƜie
specialĉ
8 copii au fost reuniԑi cu familiile lor, sau au fost plasaԑi în asistenԑĉ maternalĉ
76 copii Ɣi tineri au fost plasaԑi în case de tip familial (noi, sau deja existente în
judeԑ)
am consolidat programul de prevenire a separĉrii copilului de familie ƕi cel de
reintegrare familialĉ
am oferit asistenƜĉ tehnicĉ directĉ autoritĉƜilor locale
am continuat sĉ oferim formare profesionalĉ angajaƜilor din sistem.

ʹͲ

17.20. Centrul de plasament Târgu Lĉpuƕ, Târgu Lĉpuƕ,
judeƜul Maramureƕ – instituƜie pentru copii cu
dizabilitĉƜi de învĉƜare (2012)
Proiectul a reprezentat închiderea penultimei instituԑii în judeԑul MaramureƔ.
Obiective: Închiderea instituԑiei, transferul tuturor copiilor în alternative de tip familial,
fĉrĉ crearea vreunui serviciu de tip familial, doar prin folosirea reƜelei existente de
servicii de tip familial. Consolidarea programului de reinserƜie socio-profesionalĉ a
tinerilor care pĉrĉsesc sistemul de protecƜie specialĉ.
Realizĉri:
x

x

x
x
x

componenta de consiliere a proiectului s-a concretizat în inserƜia socioprofesionalĉ a unui tânĉr din instituƜie ƕi în reintegrarea familialĉ a doi copii din
instituƜie
ceilalƜi 20 de copii ƕi tineri au fost transferaƜi în casele de tip familial existente în
judeƜ, Ɯinându-se cont de criteriul apropierii de pĉrinƜi sau familia extinsĉ, de
prieteniile legate între copii în instituƜie ƕi de preferinƜele copiilor
am consolidat programul de reinserƜie socio-profesionalĉ a tinerilor proveniƜi
din sistemul de protecƜie a copilului
am oferit asistenƜĉ tehnicĉ directĉ autoritĉƜilor locale
am continuat sĉ oferim formare profesionalĉ angajaƜilor din sistem.

17.21. Centrul de plasament BĉieƜi Sighet, Sighetu MarmaƜiei,
judeƜul Maramureƕ – instituƜie pentru copii cu
dizabilitĉƜi de învĉƜare (2012)
Proiectul a reprezentat închiderea ultimei instituԑii în judeԑul MaramureƔ. Proiectul a
debutat cu 85 de copii ƕi tineri în instituƜie ƕi au mai intrat 34 pe parcurs, numĉrul total
al copiilor fiind de 119.
Obiective: Transferul celor 119 copii în alternative de tip familial. Proiectul a dus la
crearea a douĉ case de tip familial, a unui Centru de Tranzit pentru tinerii care ies din
sistemul de protecƜie, a unui Centru de Primire în Regim de UrgenƜĉ ƕi a unei reƜele de
asistenƜi maternali. Aceste metode de intervenƜie s-au combinat cu un program
ʹͲͺ

comprehensiv de prevenire a separĉrii copilului de familie ƕi a unui program de
reinserƜie socialĉ a tinerilor care pĉrĉsesc sistemul de protecƜie.
Realizĉri:
x
x
x
x
x
x
x

63 tineri sprijiniƜi pentru a începe o viaƜĉ independentĉ
22 copii au fost plasaƜi în douĉ case de tip familial
ƕase copii au fost reintegraƜi cu familiile lor
27 de tineri au beneficiat de serviciile Centrului de Tranzit
soluƜii alternative individualizate, identificate pentru ceilalƜi copii din proiect
am oferit asistenƜĉ autoritĉƜilor locale ƕi judeƜene, aceasta fiind ultima instituƜie
de tip vechi din judeƜul Maramureƕ
am continuat sĉ oferim formare profesionalĉ angajaƜilor din sistem.

17.22. Centrul de plasament Zau de Câmpie, Mureƕ –
instituƜie pentru copii ƕcolari tipici (2012)
Proiectul reprezintĉ închiderea unei instituƜii din judeƜul Mureƕ cu 43 de copii ƕi tineri,
alĉturi de implementarea de programe de prevenire a separĉrii copilului de familie ƕi de
reintegrare familialĉ, la nivel judeƜean.
Obiective: Crearea a douĉ case de tip familial, iar toƜi ceilalƜi copii ƕi tineri au fost
reintegraƜi în familiile naturale ori extinse, sau ajutaƜi în vederea reintegrĉrii socioprofesionale. De asemenea, am gĉsit soluƜia asistenƜei maternale pentru patru dintre
copii. Am implementat unui program de prevenire a separĉrii copilului de familie, un
program de reintegrare familialĉ ƕi un program de reinserƜie socio-profesionalĉ pentru
tinerii din sistemul de protecƜie a copilului.
Realizĉri:
x
x
x
x

23 copii plasaƜi în douĉ case de tip familial construite pentru acest proiect
16 copii transferaƜi în reƜeaua de servicii alternative la nivel judeƜean
trei copii reuniƜi cu familiile lor
doi tineri sprijiniƜi pentru tranziƜia spre viaƜa independentĉ

ʹͲͻ

x
x
x

a fost implementat un program de prevenire a separĉrii copilului de familie,
precum ƕi de reintegrare a copiilor în familiile lor naturale
am oferit asistenƜĉ tehnicĉ directĉ autoritĉƜilor locale
personalul angajat în structurile de protecƜia a copilului a beneficiat de formare
profesionalĉ.

17.23. Centrul de plasament Alexandra, Oneƕti – instituƜie
pentru copii cu nevoi speciale medii ƕi severe (2012)
Proiectul reprezintĉ închiderea unei instituƜii cu 135 de copii cu nevoi speciale medii ƕi
severe. 18 copii au intrat pe parcursul proiectului în instituƜie, numĉrul total al
beneficiarilor fiind de 153.
Obiective: Transferul tuturor celor 135 de copii în alternative de tip familial, prin
dezvoltarea a cinci case de tip familial ƕi a unui centru de recuperare pentru persoane cu
nevoi speciale. Au fost implicate în finanƜarea ƕi implementarea proiectului HHC
România, împreunĉ cu organizaƜia neguvernamentalĉ, SERA Romania, precum ƕi
Consiliul JudeƜean Bacĉu. Pentru implementare s-au folosit serviciile de tip familial
existente la nivelul judeƜului Bacĉu ƕi s-au preconizat reintegrĉri în familiile naturale sau
extinse, precum ƕi plasamente în asistenƜĉ maternalĉ.
Realizĉri:
x
x
x
x
x
x
x

ʹͳͲ

72 de copii au fost plasaƜi în case de tip familial
70 de copii au fost transferaƜi în servicii alternative existente la nivelul judeƜului
4 copii au fost reintegraƜi în familiile lor naturale
7 copii au fost plasaƜi în asistenƜĉ maternalĉ
a fost consolidat programul de prevenire a separĉrii copilului de familie, precum
ƕi cel de reintegrare a copiilor în familiile lor naturale
personalul angajat în structurile de protecƜia a copilului a beneficiat de formare
profesionalĉ
am oferit asistenƜĉ tehnicĉ directĉ autoritĉƜilor locale.

17.24. Centrul de plasament Sfântul Spiridon, Botoƕani –
instituƜie pentru copii cu nevoi speciale severe (2013)
Implementarea proiectului a fost asiguratĉ prin implicarea financiarĉ a organizaƜiilor
HHC ƕi SERA Romania, plus Consiliul JudeƜean Botoƕani. Implementarea unui program de
prevenire a separĉrii copilului de familie, a unui program de reintegrare familialĉ ƕi a
unui program de reinserƜie socio-profesionalĉ pentru tinerii din sistemul de protecƜie a
copilului.
Obiective: Proiectul reprezintĉ plasarea unui numĉr de 110 copii ƕi tineri cu nevoi
speciale severe în ƕapte case de tip familial, a unui Centru de Respiro, a unui Centru de
Recuperare, precum ƕi dezvoltarea unei reƜele de asistenƜĉ maternalĉ specializatĉ.
Realizĉri:
x
x
x
x
x
x
x

60 copii plasaƜi în cele cinci case de tip familial deschise în urma proiectului de
închidere a instituƜiei
33 copii plasaƜi în alte servicii alternative, existente la nivelul judeƜului
12 copii au beneficiat de terapii specializate la o clinicĉ din FranƜa
soluƜii alternative individualizate pentru fiecare dintre copiii din instituƜie
a fost implementat un program de prevenire a separĉrii copilului de familie,
precum ƕi de reintegrare a copiilor în familiile lor naturale
personalul angajat în structurile de protecƜia a copilului a beneficiat de formare
profesionalĉ
am oferit asistenƜĉ tehnicĉ directĉ autoritĉƜilor locale

17.25. Centrul de Plasament Teaca, Teaca, judeƜul BistriƜa
Nĉsĉud (2014)
Proiect de închidere a unui centru de plasament modulat, prima închidere a unui centru
de plasament în judeƜul BistriƜa-Nĉsĉud. La momentul închiderii erau 44 de copii în
instituƜie, iar opt au intrat pe parcurs, astfel cĉ numĉrul copiilor beneficiari ai proiectului
a fost de 52.

ʹͳͳ

Obiective: închiderea instituƜiei, prin crearea a douĉ case de tip familial ƕi identificarea
de soluƜii alternative pentru ceilalƜi copii din instituƜie, folosind serviciile existente la
nivelul judeƜului, acolo unde reintegrarea familialĉ sau asistenƜa maternalĉ nu sunt
posibile. Implementarea unui program de prevenire a separĉrii copilului de familie, a
unui program de reintegrare familialĉ ƕi a unui program de reinserƜie socio-profesionalĉ
pentru tinerii din sistemul de protecƜie a copilului. Oferirea de formare profesionalĉ
personalului angajat în structurile locale ƕi judeƜene de protecƜie a copilului.
Realizĉri:
x 21 de copii plasaƜi în doup case de tip familial create pentru acest proiect
x 18 tineri sprijiniƜi pentru tranziƜia spre viaƜa independentĉ
x 4 copii reuniƜi cu familiile lor
x soluƜii alternative familiale identificate pentru ceilalƜi copii din instituƜie
x a fost implementat un program de prevenire a separĉrii copilului de familie,
precum ƕi de reintegrare a copiilor în familiile lor naturale
x am oferit asistenƜĉ tehnicĉ directĉ autoritĉƜilor locale
x personalul angajat în structurile de protecƜia a copilului a beneficiat de formare
profesionalĉ.

17.26. Centrul de plasament Sfântul Andrei, Bucureƕti –
instituƜie pentru copii cu nevoi speciale severe (2014)
Prima închidere în Bucureƕti, cu focus pe asistenƜĉ tehnicĉ acordatĉ profesioniƕtilor din
structurile locale.
Obiective: închiderea Centrului de Plasament Sfântul Andrei, prin deschiderea a douĉ
case de tip familial, folosirea serviciilor existente ƕi acordarea de asistenƜĉ tehnicĉ
profesioniƕtilor din structurile locale de protecƜie a copilului. Implementarea unui
program de prevenire a separĉrii copilului de familie, a unui program de reintegrare
familialĉ ƕi a unui program de reinserƜie socio-profesionalĉ pentru tinerii din sistemul de
protecƜie a copilului. Formare profesionalĉ pentru personalul angajat în structurile locale
de protecƜie a copilului.
Realizĉri:

ʹͳʹ

x
x
x
x
x
x
x
x
x

22 copii ƕi tineri transferaƜi în douĉ case de tip familial deschise pentru
implementarea proiectului
doi copii au fost reuniƜi cu familiile lor
doi tineri au fost sprijiniƜi sĉ înceapĉ o viaƜĉ independentĉ
10 tineri au fost mutaƜi într-un serviciu alternativ pentru tineri, care rĉspunde în
mod corespunzĉtor nevoilor acestora
opt copii au fost transferaƜi în reƜeaua de apartamente de tip familial în
Bucureƕti
trei copii au fost transferaƜi într-un serviciu pentru copii într-o altĉ localitate,
având domiciliul în acea localitate
A fost implementat un program de prevenire a separĉrii copilului de familie,
precum ƕi de reintegrare a copiilor în familiile lor naturale
Personalul angajat în structurile de protecƜia a copilului a beneficiat de formare
profesionalĉ
Am oferit asistenƜĉ tehnicĉ directĉ autoritĉƜilor locale.

17.27. Centrul de plasament Prichindelul, Cluj, judeƜul Cluj
Napoca – instituƜie pentru copii cu nevoi speciale (2015)
Prima închidere implementatĉ în judeƜul Cluj Napoca, cu focus pe asistenƜĉ tehnicĉ
acordatĉ profesioniƕtilor din structurile locale. La momentul începerii proiectului, erau
82 de copii în instituƜie, iar doi au intrat pe parcursul implementĉrii proiectului, numĉrul
copiilor beneficiari fiind de 84.
Obiective: Închiderea instituƜiei, prin deschiderea a douĉ case de tip familial, prin
folosirea reƜelei de servicii existente la nivel local ƕi prin oferirea de asistenƜĉ tehnicĉ
profesioniƕtilor din structurile locale de protecƜie a copilului. Implementarea unui
program de prevenire a separĉrii copilului de familie, a unui program de reintegrare
familialĉ ƕi a unui program de reinserƜie socio-profesionalĉ pentru tinerii din sistemul de
protecƜie a copilului. Oferirea de formare profesionalĉ personalului angajat în structurile
locale ƕi judeƜene de protecƜie a copilului.

Realizĉri:
x
x

24 de copii plasaƜi în cele douĉ case de tip familial deschise pentru acest proiect
43 de copii plasaƜi în apartamente de tip familial ƕi case de tip familial existente
la nivelul judeƜului Cluj Napoca
ʹͳ͵

x
x
x
x
x

patru copii reuniƜi cu familiile lor
alternative de tip familial identificate pentru restul copiilor din instituƜie
a fost implementat un program de prevenire a separĉrii copilului de familie,
precum ƕi de reintegrare a copiilor în familiile lor naturale
personalul angajat în structurile de protecƜia a copilului a beneficiat de formare
profesionalĉ
am oferit asistenƜĉ tehnicĉ directĉ autoritĉƜilor locale.

17.28. Centrul de plasament Elena Doamna, Botoƕani, judeƜul
Botoƕani – instituƜie pentru copii tipici (2015)
A doua închidere implementatĉ în judeƜul Botoƕani. La debutul proiectului erau 35 de
copii în instituƜie.
Obiective: închiderea instituƜiei ƕi transferul copiilor în alternative de tip familial, prin
folosirea exclusivĉ a reƜelei de servicii alternative existentĉ la nivelul judeƜului.
Realizĉri:
x
x
x
x
x

27 de copii si tineri au fost plasaƜi în cinci apartamente de tip familial renovate
pentru implementarea acestui proiect
un copil a fost reunit cu familia sa
ƕapte tineri au fost sprijiniƜi pentru tranziƜia în viaƜa independentĉ
a fost consolidat programul de reinserƜie socio-profesionalĉ
am continuat sĉ oferim asistenƜĉ tehnicĉ autoritĉƜilor ƕi formare profesionalĉ
angajaƜilor din sistemul de protecƜie a copilului.

17.29. Centrul de plasament Floare de ColƜ, Balƕ, judeƜul Olt
(2016)
Închiderea unei instituƜii cu 43 de copii cu nevoi speciale severe în judeƜul Olt, prin
transferul copiilor în alternative de tip familial. Proiect demarat în 2014.
Obiective: închiderea unei instituƜii pentru copii cu nevoi speciale severe în judeƜul Olt,
prin folosirea serviciilor de tip familial existente la nivelul judeƜului. Implementarea unui
program de prevenire a separĉrii copilului de familie, a unui program de reintegrare
familialĉ ƕi a unui program de reinserƜie socio-profesionalĉ pentru tinerii din sistemul de
ʹͳͶ

protecƜie a copilului. Oferirea de formare profesionalĉ personalului angajat în structurile
locale ƕi judeƜene de protecƜie a copilului.
Realizĉri:
x
x
x
x
x
x

12 tineri sprijiniƜi pentru reinserƜia socio-profesionalĉ
18 copii transferaƜi în servicii existente la nivelul judeƜului
13 copii transferaƜi la servicii specializate în alte judeƜe
A fost implementat un program de prevenire a separĉrii copilului de familie,
precum ƕi de reintegrare a copiilor în familiile lor naturale
Personalul angajat în structurile de protecƜia a copilului a beneficiat de formare
profesionalĉ.
Am oferit asistenƜĉ tehnicĉ directĉ autoritĉƜilor locale.

17.30. Centrul de plasament Targu Frumos, Târgu Frumos,
judeƜul Iaƕi, (iniƜiat în 2014)
Închiderea marcheazĉ, alĉturi de cea a centrului de plasament Ion Holban, debutul
programului de dezinstituƜionalizare în judeƜul Iaƕi.
Obiective: închiderea unei instituƜii, cu 175 de copii. Stoparea intrĉrilor în sistemul de
protecƜie a copilului, prin iniƜierea unui program de prevenire a separĉrii copilului de
familie. IniƜierea unui program de reintegrare familialĉ ƕi a unui program de reinserƜie
socio-profesionalĉ. Oferirea de sprijin ƕi asistenƜĉ tehnicĉ autoritĉƜilor locale ƕi judeƜene
ƕi de formare profesionalĉ angajaƜilor din sistemul de protecƜie a copilului.

Realizĉri:
x
x
x
x

x
x

60 de copii ƕi tineri sprijiniƜi sĉ pĉrĉseascĉ instituƜia pânĉ la acest moment
a fost implementat un program de prevenire a separĉrii copilului de familie,
precum ƕi de reintegrare a copiilor în familiile lor naturale
personalul angajat în structurile de protecƜia a copilului a beneficiat de formare
profesionalĉ
a fost încurajatĉ folosirea reƜelei de asistenƜĉ maternalĉ pentru programele de
dezinstituƜionalizare ƕi se va continua dezvoltarea reƜelei pentru viitoarele
închideri de instituƜii.
am oferit asistenƜĉ tehnicĉ directĉ autoritĉƜilor locale
proiect în curs de implementare.
ʹͳͷ

17.31. Centrul de plasament Ion Holban, Iaƕi, judeƜul Iaƕi
(proiect iniƜiat în 2014)
Închiderea marcheazĉ, alĉturi de cea a centrului de plasament Târgu frumos, debutul
programului de dezinstituƜionalizare în judeƜul Iaƕi.
Obiective: închiderea unei instituƜii, cu 209 de copii. Stoparea intrĉrilor în sistemul de
protecƜie a copilului, prin iniƜierea unui program de prevenire a separĉrii copilului de
familie. IniƜierea unui program de reintegrare familialĉ ƕi a unui program de reinserƜie
socio-profesionalĉ. Oferirea de sprijin ƕi asistenƜĉ tehnicĉ autoritĉƜilor locale ƕi judeƜene
ƕi de formare profesionalĉ angajaƜilor din sistemul de protecƜie a copilului.

Realizĉri:
x
x
x
x

x
x

94 de copii ƕi tineri sprijiniƜi sĉ pĉrĉseascĉ instituƜia pânĉ la acest moment
a fost implementat un program de prevenire a separĉrii copilului de familie,
precum ƕi de reintegrare a copiilor în familiile lor naturale
personalul angajat în structurile de protecƜia a copilului a beneficiat de formare
profesionalĉ
a fost încurajatĉ folosirea reƜelei de asistenƜĉ maternalĉ pentru programele de
dezinstituƜionalizare ƕi se va continua dezvoltarea reƜelei pentru viitoarele
închideri de instituƜii
am oferit asistenƜĉ tehnicĉ directĉ autoritĉƜilor locale
proiect în curs de implementare.

17.32. Centrul de plasament Crinul Alb, Bucureƕti
(proiect iniƜiat în 2014)
Închiderea unei instituƜii pentru copii cu nevoi speciale severe. La începutul proiectului
se aflau 12 copii în instituƜie, pe parcursul proiectului au mai intrat trei copii – numĉr
total de copii beneficiari e de 15. Alĉturi de închiderea centrului de plasament Pinocchio,
aceastĉ închidere reprezintĉ primele închideri de instituƜii din Sectorul 3, în Bucureƕti.
Obiective: închiderea centrului de plasament, prin folosirea serviciilor existente la
nivelul autoritĉƜilor locale, prin implementarea unui program de reintegrare familialĉ ƕi
ʹͳ

prin deschiderea unui serviciu de tip familial. Implementarea unui program de prevenire
a separĉrii copilului de familie la nivelul Sectorului 3, precum ƕi a unui program de
reinserƜie socio-profesionalĉ. Oferirea de asistenƜĉ tehnicĉ autoritĉƜilor locale ƕi de
formare profesionalĉ personalului de îngrijire directĉ.
Realizĉri:
x
x
x
x

sprijinirea a ƕapte copii sĉ pĉrĉseascĉ instituƜia
a fost implementat un program de prevenire a separĉrii copilului de familie,
precum ƕi de reintegrare a copiilor în familiile lor naturale
personalul angajat în structurile de protecƜia a copilului a beneficiat de formare
profesionalĉ
am oferit asistenƜĉ tehnicĉ directĉ autoritĉƜilor locale.

17.33. Centrul de plasament Pinocchio, Bucureƕti
(proiect iniƜiat în 2014)
Închiderea unei instituƜii pentru copii cu nevoi speciale. La începutul proiectului se aflau
45 copii în instituƜie. Alĉturi de închiderea centrului de plasament Crinul Alb, aceastĉ
închidere reprezintĉ primele închideri de instituƜii din Sectorul 3 în Bucureƕti.
Obiective: închiderea centrului de plasament, prin folosirea serviciilor de tip familial
existente la nivelul autoritĉƜilor locale, prin implementarea unui program de reintegrare
familialĉ ƕi prin deschiderea a douĉ servicii de tip familial. Implementarea unui program
de prevenire a separĉrii copilului de familie la nivelul sectorului 3, precum ƕi a unui
program de reinserƜie socio-profesionalĉ. Oferirea de asistenƜĉ tehnicĉ autoritĉƜilor
locale ƕi de formare profesionalĉ personalului de îngrijire directĉ.

Realizĉri:
x
x

sprijinirea, pânĉ acum, a 14 copii sĉ pĉrĉseascĉ instituƜia
a fost implementat un program de prevenire a separĉrii copilului de familie,
precum ƕi de reintegrare a copiilor în familiile lor naturale
ʹͳ

x
x
x

personalul angajat în structurile de protecƜia a copilului beneficiazĉ de formare
profesionalĉ
am oferit asistenƜĉ tehnicĉ directĉ autoritĉƜilor locale
proiect în curs de implementare.

17.34. Centrul de Plasament Henri Coandĉ, Bacĉu, judeƜul
Bacĉu (proiect iniƜiat în 2014)
Închiderea ultimei instituƜii din judeƜul Bacĉu.
Obiective: Închiderea ultimei instituƜii din judeƜul Bacĉu, cu 91 de copii, prin transferul
copiilor în alternative de tip familial. Consolidarea programului de prevenire a separĉrii
copilului de familie ƕi a programului de reinserƜie socio-profesionalĉ, pentru tinerii care
pĉrĉsesc sistemul de protecƜie a copilului. Continuarea acordĉrii de asistenƜĉ tehnicĉ
pentru autoritĉƜile locale ƕi de formare profesionalĉ pentru angajaƜii din sistemul de
protecƜie a copilului.
Realizĉri:
x
x
x

x

ʹͳͺ

sprijinirea a 50 de copii sĉ pĉrĉseascĉ instituƜia, pânĉ în acest moment
a fost consolidat programul de prevenire a separĉrii copilului de familie, precum
ƕi de reinserƜie socio-profesionalĉ
personalul angajat în structurile de protecƜia a copilului a beneficiat de formare
profesionalĉ, iar autoritĉƜile au beneficiat de asistenƜĉ tehnicĉ pentru închiderea
acestei ultime instituƜii din judeƜ.
proiect în curs de implementare.

17.35. Centrul de plasament Nĉsĉud, Nĉsĉud, judeƜul BistriƜa
Nĉsĉud (proiect iniƜiat în 2014)
Închiderea celei de-a doua instituƜii din judeƜul BistriƜa Nĉsĉud, cu 69 de copii.
Obiective: închiderea unei instituƜii cu 69 de copii, prin deschiderea a douĉ servicii
alternative de tip familial ƕi folosirea serviciilor deja existente la nivelul judeƜului.
Consolidarea programelor de prevenire a separĉrii copilului de familie, de reintegrare
familialĉ ƕi de reinserƜie socio-profesionalĉ. Oferirea de asistenƜĉ tehnicĉ autoritĉƜilor
locale ƕi de formare profesionalĉ angajaƜilor din sistemul de protecƜie a copilului.
Realizĉri:
x
x
x

x

22 de copii sprijiniƜi sĉ pĉrĉseascĉ instituƜia, pânĉ în acest moment.
au fost consolidate programele de prevenire a separĉrii copilului de familie, de
reintegrare familialĉ ƕi de reinserƜie socio-profesionalĉ.
autoritĉƜile locale au beneficiat de asistenƜĉ tehnicĉ pentru implementarea
proiectului, iar angajaƜii din sistemul de protecƜie a copilului au beneficiat de
formare profesionalĉ.
proiect în curs de implementare.

17.36. Centrul de plasament Elena Doamna, judeƜul NeamƜ
(proiect iniƜiat în 2014)
Prima închidere a unei instituƜii în judeƜul NeamƜ, instituƜie cu 122 de copii.
Obiective: închiderea unei instituƜii cu 122 de copii, prin transferul copiilor în alternative
de tip familial ƕi stoparea intrĉrilor în sistemul de protecƜie a copilului, prin
implementarea unui program de prevenire a separĉrii copilului de familie la nivel
judeƜean. Reducerea numĉrului de copii din sistemul de protecƜie a copilului, prin
implementarea de programe de reintegrare familialĉ ƕi de reinserƜie socio-profesionalĉ.
Oferirea de asistenƜĉ tehnicĉ autoritĉƜilor locale ƕi de formare profesionalĉ personalului
de îngrijire directĉ.
Realizĉri:
x sprijinirea a 46 de copii sĉ pĉrĉseascĉ instituƜia, pânĉ în acest moment.
ʹͳͻ

x
x
x

x

iniƜierea unui program de prevenire a separĉrii copilului de familie la nivel
judeƜean.
iniƜierea unui program de reintegrare familialĉ ƕi a unui program de reinserƜie
socio-profesionalĉ.
autoritĉƜile locale au beneficiat de asistenƜĉ tehnicĉ pentru implementarea
proiectului, iar angajaƜii din sistemul de protecƜie a copilului au beneficiat de
formare profesionalĉ
proiect în curs de implementare.

17.37. Centrul de plasament Truseƕti, Truƕeƕti, judeƜul
Botoƕani (proiect iniƜiat în 2016)
Închiderea unei instituƜii cu 71 de copii.
Obiective: închiderea unei instituƜii cu 71 de copii, prin transferul lor în alternative de tip
familial. Stoparea intrĉrilor în sistemul de protecƜie a copilului, prin consolidarea
programului de prevenire a separĉrii copilului de familie la nivel judeƜean. Reducerea
numĉrului de copii din sistemul de protecƜie a copilului, prin consolidarea programelor
de reintegrare familialĉ ƕi de reinserƜie socio-profesionalĉ. Oferirea de asistenƜĉ tehnicĉ
autoritĉƜilor locale ƕi de formare profesionalĉ personalului de îngrijire directĉ.
Realizĉri:
x
x
x
x

x

ʹʹͲ

sprijinirea a 46 de copii sĉ pĉrĉseascĉ instituƜia, pânĉ în acest moment.
consolidarea programului de prevenire a separĉrii copilului de familie la nivel
judeƜean.
consolidarea programelor de reintegrare familialĉ ƕi a celui de reinserƜie socioprofesionalĉ.
autoritĉƜile locale beneficiazĉ de asistenƜĉ tehnicĉ pentru implementarea
proiectului, iar angajaƜii din sistemul de protecƜie a copilului au beneficiat de
formare profesionalĉ.
proiect în curs de implementare.

17.38. Centrul de plasament Mediaƕ, Mediaƕ, judeƜul Sibiu
(proiect iniƜiat în 2016)
Prima închidere a unei instituƜii din judeƜul Sibiu.
Obiective: Închiderea unei instituƜii cu 32 de copii, prin transferul lor în alternative de tip
familial. Stoparea intrĉrilor în sistemul de protecƜie a copilului, prin implementarea unui
program de prevenire a separĉrii copilului de familie la nivel judeƜean. Reducerea
numĉrului de copii din sistemul de protecƜie a copilului, prin implementarea de
programe de reintegrare familialĉ ƕi de reinserƜie socio-profesionalĉ. Oferirea de
asistenƜĉ tehnicĉ autoritĉƜilor locale ƕi de formare profesionalĉ personalului de îngrijire
directĉ.
Realizĉri:
x sprijinirea a ƕapte copii sĉ pĉrĉseascĉ instituƜia, pânĉ în acest moment.
x iniƜierea unui program de prevenire a separĉrii copilului de familie la nivel
judeƜean.
x iniƜierea unui program de reintegrare familialĉ ƕi a unui program de reinserƜie
socio-profesionalĉ.
x autoritĉƜile locale au beneficiat de asistenƜĉ tehnicĉ pentru implementarea
proiectului, iar angajaƜii din sistemul de protecƜie a copilului au beneficiat de
formare profesionalĉ.
x proiect în curs de implementare.

17.39. Centrul de plasament Sf. Arhangheli Mihail si Gavril,
Solca, judeƜul Suceava (proiect iniƜiat în 2016)
Închiderea singurei instituƜii din judeƜul Suceava.
Obiective: Închiderea unei instituƜii cu 43 de copii, prin transferul lor în alternative de tip
familial. Stoparea intrĉrilor în sistemul de protecƜie a copilului, prin implementarea unui
program de prevenire a separĉrii copilului de familie la nivel judeƜean. Reducerea
numĉrului de copii din sistemul de protecƜie a copilului, prin implementarea de
programe de reintegrare familialĉ ƕi de reinserƜie socio-profesionalĉ. Oferirea de
ʹʹͳ

asistenƜĉ tehnicĉ autoritĉƜilor locale ƕi de formare profesionalĉ personalului de îngrijire
directĉ.
Realizĉri:
x evaluarea tuturor celor 43 de copii din instituƜie ƕi producerea unei prime
prognoze cu privire la nevoile de servicii pentru închiderea instituƜiei
x iniƜierea unui program de prevenire a separĉrii copilului de familie la nivel
judeƜean.
x iniƜierea unui program de reintegrare familialĉ ƕi a unui program de reinserƜie
socio-profesionalĉ.
x autoritĉƜile locale au beneficiat de asistenƜĉ tehnicĉ pentru implementarea
proiectului, iar angajaƜii din sistemul de protecƜie a copilului au beneficiat de
formare profesionalĉ.
x proiect în curs de implementare.

17.40. Centrul de plasament Veniamin Costache, Iaƕi, judeƜul
Iaƕi (proiect iniƜiat în 2016)
Închiderea unei alte instituƜii din judeƜul Iaƕi, cu 65 de copii.
Obiective: Închiderea unei instituƜii cu 65 de copii cu dizabilitĉƜi de învĉƜare, prin
transferul lor în alternative de tip familial. Folosirea serviciilor existente la nivelul
judeƜului, pentru implementarea proiectului de închidere. Stoparea intrĉrilor în sistemul
de protecƜie a copilului, prin iniƜierea unui program de prevenire a separĉrii copilului de
familie. IniƜierea unui program de reintegrare familialĉ ƕi a unui program de reinserƜie
socio-profesionalĉ. Oferirea de sprijin ƕi asistenƜĉ tehnicĉ autoritĉƜilor locale ƕi judeƜene
ƕi de formare profesionalĉ angajaƜilor din sistemul de protecƜie a copilului.
Realizĉri:

ʹʹʹ

x
x

10 de copii ƕi tineri sprijiniƜi sĉ pĉrĉseascĉ instituƜia, pânĉ la acest moment
a fost implementat un program de prevenire a separĉrii copilului de familie,
precum ƕi de reintegrare a copiilor în familiile lor naturale

x

personalul angajat în structurile de protecƜia a copilului a beneficiat de formare
profesionalĉ.

x
x

am oferit asistenƜĉ tehnicĉ directĉ autoritĉƜilor locale.
proiect în curs de implementare.
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