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PREFAŢĂ

România a înregistrat numeroase succese în drumul său
spre integrarea europeană. Sunt notabile realizările recente în
domeniul
reformelor fundamentale ale politicilor sale
destinate sănătăţii, protecţiei şi bunăstării copiilor din întreaga
ţară. Aceste reforme au fost armonizate, în mare măsură, cu
prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi ale Convenţiei ONU
cu privire la Drepturile Copilului.
Deşi mai sunt încă multe de făcut, România poate fi
mândră de realizările sale, de care au beneficiat mii de copii.
Sunt foarte mulţumită, în mod special, de faptul că Uniunea
Europeană a avut posibilitatea să sprijine aceste progrese în
mod atât de pozitiv şi direct, prin asistenţa financiară şi
tehnică acordată cu generozitate, şi prin sprijinul deosebit
acordat Grupului la Nivel Înalt pentru Copiii României, pe
care am privilegiul de a îl prezida alături de Primul Ministru al
României, şi care s-a constituit într-un promotor al eforturilor
de sprijin acordat României în atingerea unor progrese
excelente. Grupul la Nivel Înalt şi-a axat activitatea pe oferirea
de exemple ale celor mai bune practici internaţionale, de
asistenţă în elaborarea proiectelor legislative în domeniu şi în
implementarea acestora, în organizarea acţiunilor menite să
asigure dezvoltarea serviciilor care să promoveze sănătatea,
bunăstarea şi protecţia copiilor, precum şi în creşterea
nivelului de pregătire şi a profesionalismului personalului care
oferă aceste servicii.
Reformele României s-au concentrat pe închiderea
instituţiilor rezidenţiale de tip vechi, concomitent cu
9

dezvoltarea progresivă de noi servicii alternative de protecţie,
de tip familial. Au fost, de asemenea, întreprinse demersuri
pentru creşterea sprijinului social şi financiar acordat
familiilor în situaţie de risc. În acelaşi timp, România este pe
drumul cel bun în realizarea unui sistem de protecţie a
copilului, pe care continuă să îl perfecţioneze şi sa îl
diversifice, pentru a asigura dezvoltarea în siguranţă a copiilor
şi tinerilor, care au dreptul de a-şi ocupa locul pe care îl merită
în societate.
Există, totuşi, o categorie de copii care sunt încă
vulnerabili şi expuşi riscurilor, şi cărora aş dori să li se acorde
o atenţie specială. Aceştia sunt adolescenţii care pleacă din
instituţiile publice şi care se confruntă cu probleme dificile
privind sănătatea, lipsa locurilor de muncă, a locuinţelor, care
sunt expuşi riscurilor de dependenţă şi abuz. Salut şi girez
aprobarea recentă, de către Guvernul României, a “Strategiei
naţionale de integrare socială a tinerilor care părăsesc
sistemul de protecţie a copilului (2006 – 2008)”, care oferă
soluţii pentru problematica acestui grup. Scopurile sale
principale vizează dezvoltarea cadrului legal şi instituţional
capabil să sprijine integrarea socială şi profesională a acestui
grup vulnerabil, precum şi implementarea de politici şi
programe în domeniul asistenţei sociale, menite să asigure
respectarea drepturilor acestor tineri la o viaţă independentă
şi împlinită.
În mod special, aceşti adolescenţi potenţial vulnerabili
trebuie să fie pregătiţi pentru viaţa din afara instituţiei de
protecţie, prin asigurarea însuşirii abilităţilor de viaţă, în
şcoală şi în centru. Apoi, după ieşirea din sistem, ei trebuie să
aibă
certitudinea
sprijinului
asigurat
de
servicii
10

multidisciplinare oferite de comunitatea în care trăiesc, şi care
să includă continuarea accesului la educaţie şi asistenţă
medicală. În acest fel, cresc considerabil şansele acestor tineri
de a traversa cu succes perioada de tranziţie de la sistemul de
protecţie la viaţa de adult.
Sunt extrem de plăcut impresionată de faptul că multe din
reformele României în domeniu pot constitui modele de bună
practică pentru alte ţări din Europa.
Aceste reforme de succes sunt rezultatul muncii multor
specialişti români din politică, administraţia centrală şi locală,
societatea civilă, dar şi din organizaţiile internaţionale, care au
acordat asistenţă de specialitate. Implicarea plenară a
organizaţiilor
non-guvernamentale,
naţionale
şi
internaţionale, a Bisericilor din România, a jucat un rol
crucial.
Acum, toţi cei implicaţi în protecţia copiilor şi a tinerilor:
Grupul la Nivel Înalt pentru Copiii României, Ministerele,
Autorităţile, organizaţiile non-guvernamentale, trebuie să
acţioneze susţinut pentru continuarea reformelor, toţi având
nobila misiune de a asigura şi promova un viitor cât mai bun
pentru toţi copiii unei Românii ce aparţine pe deplin marii
Familii Europene.
Baroana Emma Nicholson de Winterbourne – MPE
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INTRODUCERE - MOTIVAŢIA ŞI SCOPUL
MANUALULUI

Imediat după Revoluţia din Decembrie 1989, întreaga lume
a fost impresionată de situaţia copiilor instituţionalizaţi din
România. O realitate dură arăta faptul că peste 100.000 de copii
trăiau în instituţii mari, impersonale, dotate necorespunzător şi
deservite de un personal insuficient şi adesea necalificat, aceşti
copii fiind rezultatul unei politici aberante de creştere a
natalităţii, într-o ţară săracă şi fără repere democratice.
În regimul trecut, unica formă de intervenţie socială pentru
susţinerea copiilor aflaţi în situaţii critice era instituţionalizarea
acestora : copii abandonaţi, copii cu dizabilităţi, copii din
familii dezorganizate sau grav afectate de sărăcie.
Metodele de prevenţie şi de suport în familie, plasamentul
familial provizoriu sau adopţia naţională au fost sever neglijate.
În urmă cu 16 ani, România a semnat Convenţia ONU
privind Drepturile Copilului, document ce avea să fie ratificat de
Parlament în acelaşi an, devenind una din legile fundamentale
ale ţării (Legea Nr. 18/1990), prin care românii şi-au asumat,
împreună cu întreaga lume, angajamentul de a asigura fiecărui
copil un viitor mai bun.
În primii ani de la adoptarea Convenţiei ONU privind
Drepturile Copilului, România a dus o politică socială cu
caracter predominant reparatoriu, în raport cu situaţia preluată
din perioada regimului comunist şi cu nevoia de înnoire radicală
a politicilor în domeniu.
Dificultăţile modernizării sistemului general de protecţie a
copilului derivau din menţinerea problemelor moştenite de la
vechiul regim: numărul mare de copii nedoriţi de familiile lor,
12

aflaţi deja în instituţii, caracterul preponderent administrativ al
asistenţei sociale, inconsistenţa activităţii de
prevenţie,
nerecunoaşterea fenomenelor de abuz şi neglijare a copiilor,
sărăcia bazei materiale destinate protecţiei copilului.
La acestea s-au adăugat, după 1989, probleme noi,
specifice perioadei de tranziţie: şomajul, accentuarea
diferenţelor dintre oameni, regresul economic, inflaţia,
scumpirea locuinţelor şi a chiriilor, creşterea fenomenului
infracţional, a consumului de droguri, sărăcia crescândă, lipsa
planificării familiale, mai ales în mediile dezavantajate,
dificultăţile restructurării sistemului medical, dificultăţi de
integrare socială a tinerilor, mai ales a celor din instituţii,
inconsistenţa reformelor în sistemul de asistenţă socială, lipsa
unui sistem funcţional de ajutor social.
În urma experienţei acumulate de-a lungul anilor, a fost
evident faptul că sistemul îngrijirii instituţionale nu putea
asigura respectarea drepturilor copiilor, neexistând mecanisme
de planificare şi nici prevederi pentru păstrarea contactului între
copii şi familiile lor, în aşteptarea redresării situaţiei familiale
sau pentru identificarea unor soluţii într-o altă familie, acolo
unde reintegrarea în familia biologică nu era posibilă.
Anul 1997 marchează începutul reformei sistemului de
protecţie a copilului. În perioada 1997 - 2000, au fost create
primele servicii care urmăreau interesul superior al copilului, nediscriminarea, şanse egale pentru toţi copiii, asigurarea unui
climat familial, implicarea şi solidarizarea comunităţii în
ameliorarea condiţiilor de viaţă ale copiilor în dificultate.
În acest demers, rolul organizaţiilor non-guvernamentale a
fost şi rămâne foarte important, acestea trecând de la
intervenţiile de urgenţă, la dezvoltarea şi implementarea de
proiecte-pilot, realizate în parteneriat cu autorităţile centrale şi
locale (centre de consiliere, case de tip familial, centre
13

maternale), ce au constituit primele modele de servicii
alternative la instituţionalizare.
Tinerii care împlinesc vârsta de ieşire din sistemul de
protecţie reprezintă unul din grupurile cele mai problematice şi
vulnerabile din România. Realitatea atestă faptul că nu există
încă suficiente soluţii la îndemâna specialiştilor pentru a oferi o
protecţie reală acestui grup. În esenţă, grupul rămâne o problemă
dificilă, în primul rând datorită insuficienţei măsurilor de sprijin
real în momentul părăsirii instituţiei, acest lucru cumulându-se
problemelor deja create de instituţionalizare şi vulnerabilităţilor
membrilor săi.
Vulnerabilitatea grupului creşte o dată cu ieşirea din
instituţie, dată fiind lipsa de soluţii viabile pentru tinerii
instituţionalizaţi. Grupul are o rată mare de eşec în ceea ce
priveşte inserţia socială. Din această cauză, grupul generează
probleme sociale crescânde, furnizând clienţi sistemului de
îngrijire a adulţilor, penitenciarelor, reţelelor de trafic şi
prostituţie.
Problema tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie se
află în atenţia autorităţilor statului, a ONG-urilor specializate,
încă din anul 2000. Astfel, un prim pas a fost făcut prin stabilirea
direcţiilor de acţiune pentru elaborarea şi promovarea planurilor
individuale de evaluare şi orientare a copiilor, începând cu vârsta
de 14 ani, demers corelat cu iniţiativa dezvoltării unor programe
de orientare socio-profesională pentru copiii şi tinerii care
părăsesc sistemul de protecţie, elaborarea unui model de formare
complementară pentru copiii şi tinerii din sistemul de protecţie,
formarea profesională a adolescenţilor, pentru a lucra în mici
întreprinderi, ateliere protejate, crearea unui cadru legal, care să
faciliteze integrarea socială şi profesională a tinerilor care ies din
sistemul de protecţie la vârsta majoratului.
14

În cadrul unui document important pentru strategiile
naţionale, Pactul European pentru Tineret, reprezentaţi ai
autorităţilor relevante din mai multe state au identificat patru
probleme principale: vulnerabilitatea tinerilor, necesitatea
solidarităţii între generaţii, într-o societate pe cale de
îmbătrânire, necesitatea îmbunătăţirii competenţelor tinerilor
prin educaţie şi formare, necesitatea coerenţei în aplicarea
politicilor privind tinerii. Strategia pentru Incluziune Socială
conţine categoria socială - tineret, după cum precizează
Comunicatul nr. 33/ 2005 asupra Agendei Sociale, şi ia în
considerare Rezoluţia nr. 9.601/ 2004 a Consiliului European
privind măsurile de incluziune socială pentru tineri.
Un studiu lansat în 2005 de Comisia Europeană, referitor
la integrarea socială a tinerilor marginalizaţi, analizează
oportunitatea inserţiei lor pe piaţa muncii, autonomia lor şi
participarea activă în societate a acestora.
Şi în România era necesară adoptarea, în regim de urgenţă,
a unui nou cadru legislativ, care să garanteze respectarea
drepturilor copilului şi să stabilească măsurile corespunzătoare
pentru protecţia efectivă şi asistenţa necesare exercitării acestor
drepturi.
Totodată, era stringent necesară crearea unor structuri
competente şi imparţiale, care să facă posibilă aplicarea
principiilor şi normelor de drept interne şi internaţionale.
Rolul de promotor al politicilor de protecţie a copilului şi
de pregătire pentru traiul independent a tinerilor proveniţi din
sistemul de protecţie revine Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Drepturilor Copilului, care a elaborat, cu o largă
consultare inter-instituţională şi internaţională, pachetul
legislativ în domeniul protecţiei copilului şi legislaţia secundară
aferentă, documente de o importanţă majoră, ce au fost aprobate
anul trecut, intrând în vigoare la 1 ianuarie 2005.
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Noua legislaţie reprezintă mai mult decât o ameliorare a
unui cadru legislativ dintr-un sector de activitate. Ea pune baza
unui sistem modern, european, de protecţie a drepturilor tuturor
copiilor, pe deplin armonizat cu tratatele internaţionale la care
România este parte, în mod deosebit cu Convenţia europeană
privind drepturile omului şi Convenţia ONU privind drepturile
copilului.
Este promovat un sistem care urmăreşte, înainte de toate,
grija faţă de toţi copiii României, trecând de la o focalizare pe
copilul aflat în dificultate, la abordarea copilului în contextul
tuturor drepturilor sale, ceea ce înseamnă în primul rând, în
contextul familiei sale şi al comunitatăţii. De aceea, prevederile
Programului de Guvernare în domeniul reformei protecţiei
copilului vin în sprijinul implementării noii legislaţii, punând
accent pe întărirea rolului familiei, al comunităţilor şi al
societăţii civile.
În cadrul Programului de Guvernare 2005 - 2008, la
Cap. 7- Politica de protecţie socială - o atenţie specială este
acordată reformării sistemului de protecţie a tinerilor . Astfel,
este asumat faptul că „Guvernul României acţionează în vederea
promovării şi protejării drepturilor tuturor copiilor, indiferent de
sex, apartenenţă etnică şi socială, religie, opinie politică sau de
alta natură, naţionalitate, rasă, limbă, infirmitate, naştere sau
situaţia tânărului ori a părinţilor sau tutorilor săi. Guvernul
României continuă reforma în domeniul protecţiei tânărului
acţionând, cu prioritate, în direcţia integrării sociale a copiilor şi
tinerilor instituţionalizaţi, promovând măsuri de integrare
socială a copiilor care se confruntă cu probleme de percepţie în
procesul de învăţământ, precum şi măsuri de sprijin pentru
tinerii instituţionalizaţi, în vârstă de peste 18 ani, în vederea
integrării acestora în viaţa socială”.
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Noua lege permite ocrotirea tinerilor cu vârsta peste 18 ani
în sistemul de protecţie specială, indiferent dacă îşi continuă
studiile sau nu, pentru o perioadă de încă 2 ani. În consecinţă,
adolescenţii şi tinerii din sistemul de protecţie specială, mai ales
cei din serviciile rezidenţiale, constituie o categorie care necesită
în continuare o atenţie sporită, cu precădere în ceea ce priveşte
dezvoltarea şi întărirea colaborării inter-instituţionale pentru
integrarea lor socio-profesională.
Comunităţile locale,
implicate direct
în derularea
programelor, nu dispun întotdeauna de resurse suficiente pentru
a susţine integrarea socială şi profesională a tinerilor. Măsurile
de sprijin pentru cei ce dobândesc capacitatea de exerciţiu apar
de multe ori programatic, iar tinerii nu beneficiază de sprijinul
necesar, fiind practic abandonaţi pentru a doua oară, devenind o
ţintă uşoară pentru traficanţii de persoane, pentru criminalitate,
ajungând astfel adesea în situaţia de a fi din nou plasaţi în
instituţii, fie de corecţie, fie de ocrotire a adulţilor.
Astfel, era necesară o nouă abordare în domeniu. Cu
sprijinul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor
Copilului, al Grupului la Nivel Înalt pentru Copiii României şi al
specialiştilor organizaţiilor non-guvernamentale, a fost aprobată
de Guvernul României, în 2006, Strategia Naţională de
integrare socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie
a copilului, care include şi Planul de măsuri privind incluziunea
socială şi crearea unui cadru instituţional, în vederea susţinerii
acestor tineri. Manualul de proceduri pentru integrarea
socială a tinerilor care părăsesc sistemul naţional de
protecţie este parte integrantă a acestui Plan de măsuri.
Aceste documente, rod al activităţii concertate (ministere,
autorităţi cu responsabilităţi în domeniu, UNICEF, societatea
civilă) din cadrul Grupului interministerial, coordonat de
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, au o valoare
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deosebită, dar este esenţială aplicarea lor operativă în practică.
Manualul îşi propune să ofere repere teoretice şi practice pentru
cei care lucrează direct cu copii aflaţi în sistemul de ocrotire.
Manualul este conceput sintetic şi complementar altor direcţii de
acţiune la nivel local şi central, desfăşurate de specialiştii şi
autorităţile desemnate să gestioneze această problematică extrem
de complexă..
Pe baza a 16 ani de experienţă a unor colective de
profesionişti care au lucrat direct cu aceste categorii
defavorizate, se oferă îndrumări în abordarea problemelor cu
care se confruntă copiii ocrotiţi în instituţii specializate, pas cu
pas şi se recomandă cele mai potrivite instrumente şi modalităţi
de intervenţie, astfel încât pregătirea tinerilor pentru părăsirea
sistemului de ocrotire să devină un fapt cu şanse reale de reuşită.
În martie 2005, se înregistra un număr de 6.329 de
tineri cu vârsta de peste 18 ani şi un număr de 12.148 de copii cu
vârsta cuprinsă între 14-17 ani, protejaţi în centrele de
plasament.
Ca definiţie, grupul în discuţie este format din tinerii
beneficiari ai unei măsuri de protecţie, adică cei care au dobândit
capacitate deplină de exerciţiu şi au beneficiat de o măsură de
protecţie specială, fie ocrotire din partea unui serviciu
rezidenţial, fie o formă de ocrotire familială, dar nu au
posibilitatea revenirii în propria familie şi nu mai beneficiază de
alte măsuri de protecţie din partea statului, fiind confruntaţi cu
riscul excluderii sociale.
Cultura sistemului instituţional nu favorizează compensarea
carenţelor spirituale şi afective sau absenţa familiei, ci le
accentuează. În consecinţă, tinerii instituţionalizaţi se raportează
la mediul instituţional prin acceptarea condiţiei de
instituţionalizat sau respingerea ei, ceea ce le afectează
adaptarea la mediul instituţiei şi al mediilor conexe, cum ar fi
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şcoala, iar mai târziu însăşi adaptarea socio-profesională. De
asemenea, cultura sistemului nu încurajează procesul
motivaţional, dorinţa de a se identifica cu adultul fiind scăzută în
mediul puţin stimulativ al instituţiei.
Prin lipsa accentului asupra dezvoltării individuale, (lacună
specifică mediului instituţional), tânărul nu reuşeşte să
folosească acele caracteristici înnăscute, nu îşi dezvoltă
corespunzător abilităţile şi talentele, găseşte greu modele de
identificare sau alege modele bazate pe valori îndoielnice, nu îşi
dezvoltă corespunzător metodele de interacţiune, nu are
modalităţi
potrivite
pentru
reglarea
şi
adaptarea
comportamentului.
Un alt factor, la fel de important, este acela al implicării
comunităţilor locale. Nu este de neglijat nici aspectul resurselor
existente pentru a asigura măsuri de ocrotire, menite să conducă
la independenţa tinerilor şi la integrarea lor în societate: oferta
educaţională şi profesională disponibilă pentru tineri, potenţialul
tinerilor, sprijinul acordat de organizaţiile non-guvernamentale
şi Agenţiile Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă, locuinţele
pentru tineri, contactul sau lipsa acestuia cu familia naturală şi
extinsă. Toate aceste aspecte necesită o intervenţie conjugată,
imediată, a mai multor factori, unii aflaţi în afara sferei
sistemului de protecţie actual.
Rezolvarea problematicii specifice tinerilor care părăsesc
sistemul de protecţie a copilului necesită o abordare integrată la
nivel naţional, constituind şi o prioritate a Programului de
Guvernare, 2005-2008, un rol important revenind şi în
continuare, alături de instituţiile statului, organizaţiilor nonguvernamentale şi Grupului la Nivel Înalt pentru Copiii
României.
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CAPITOLUL 1 : PROFILUL PSIHOCOMPORTAMENTAL AL TINERILOR CARE
PĂRĂSESC SISTEMUL DE PROTECŢIE
1.1. Particularităţi comportamentale ale tinerilor
instituţionalizaţi
În
încercarea
de
a
surprinde
particularităţile
comportamentale ale tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie
trebuie avute în vedere două aspecte: consecinţele
instituţionalizării asupra maturizării sociale a tinerilor şi faptul
că aceştia traversează o perioadă de criză de dezvoltare, şi
anume adolescenţa. Maturizarea socială are ca element
definitoriu capacitatea individului de a menţine un echilibru
dinamic între interesele sale şi interesele sociale, între
necesităţile şi aspiraţiile sale şi cele ale societăţii. Din această
perspectivă, tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a
copilului prezintă o insuficientă maturizare socială, dificultăţi de
integrare socială, deseori intrând în conflict cu cerinţele unui
anumit sistem valoric - normativ.
Manifestările comportamentale în condiţiile deprivării
afective ale tinerilor ce au parcurs traseul instituţiei au ca
substrat criza din perioada adolescenţei. Pe acest fond, se
accentuează iritabilitatea, închiderea în sine, opoziţia şi conduita
revendicativă, contestarea restricţiilor disciplinare. Trăsătura
esenţială a comportamentului acestor tineri este imaturitatea
psihică, fapt care determină o adaptare mai dificilă la condiţiile
mediului socio-cultural şi o asimilare deficitară a experienţei
trăite sau cunoscute. Comportamentul lor este dominat de
instabilitate, labilitate afectivă, impulsivitate, irascibilitate,
rigiditate, tendinţa de negare a tot ce apreciază alţii, atitudini
nonconformiste manifeste, etc. (U. Şchiopu, 1997).
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Manifestările comportamentale trebuie privite în contextul
perioadei de criză în care se află. Conflictele cu adulţii, specifice
acestei perioade, sunt de fapt conflicte ecran, motivaţia lor
adevărată aflându-se în privaţiunile pe care le-au suferit de-a
lungul traseului de instituţionalizare.
Comportamentul
instabil
facilitează
minciuna,
vagabondajul, comportamentul de tip „fugă”, furtul, refuzul
încadrării în activitate.
Privaţi de sentimentul apartenenţei, în special în contextul
perioadei adolescenţei, aceşti tineri au tendinţa de a forma
grupuri care le oferă un cadru de afirmare, securitate,
apartenenţă ( în grup tânărul îşi găseşte niveluri de aspiraţie şi
valori comune). Acest lucru este valabil şi pentru grupurile
orientate negativ. În acest cadru, tânărul poate căuta puterea
grupului, pentru a se identifica cu aceasta, caută un prilej de
afirmare, un rol recunoscut, sau aşteaptă protecţie.
Principalele probleme de comportament la tinerii care au
parcurs traseul instituţional se pot sintetiza astfel:
• Hetero şi autoagresivitate – manifestări care apar în
situaţiile frustrante, în care tinerii reacţionează prin
mecanisme de apărare lipsite de adaptabilitate, după etica
egocentrică de a distruge „semenul adversar”;
• Absenteism şcolar – care poate merge până la abandon
şcolar - apare ca reacţie comportamentală de opoziţie faţă
de adult, autoritate, neasumarea responsabilităţilor;
• Atitudine de indiferenţă faţă de învăţătură – apare din
lipsa intereselor şi a motivaţiilor de factură cognitivă, din
imaturitatea în proiectarea unor scopuri superioare;
• Atitudine de opoziţie faţă de autoritate – apare ca o
reacţie agresivă în faţa frustrării.
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• Reacţii disproporţionate şi agresive faţă de anumite
situaţii – ca rezultat al unei toleranţe scăzute la frustrare şi
a lipsei unui model de reacţie adaptat la frustrare;
• Minciună – care poate avea adesea scopul de a evita
consecinţele actelor ( minciuna poate fi un mijloc prin care
tânărul caută să-şi crească stima de sine, încercând să
obţină admiraţia celorlalţi);
• Furturi – sunt de mai multe tipuri: de reacţie la lipsuri,
pentru a se afirma, din joacă, din nevoie. Tinerii care fură
au carenţe afective şi atunci furtul apare ca o compensaţie
prin care încearcă să înlocuiască o lipsă, însuşindu-şi ceva
ce nu le aparţine;
• Utilizarea precoce a unui limbaj vulgar, ostentativ;
• Preocupări sexuale precoce, comportament de
promiscuitate sexuală, sarcini precoce şi avorturi – din
cauza lipsei relaţiilor pe termen lung în cursul copilăriei.
De asemenea, nevoia de afecţiune, de iubire este percepută
confuz, iar iubirea fizică este, deseori, interpretată ca semn
de afecţiune, neavând repere clare relativ la semnificaţia
modurilor de a iubi.
• Fugă şi vagabondaj – se datorează unei labilităţi psihice,
uneori de origine impulsivă, alteori ca o reacţie după un
exces de pedeapsă;
• Consum timpuriu de alcool şi droguri;
• Fenomene infracţionale: furturi, tâlhărie, viol,
prostituţie.
Toate aceste tipuri de probleme comportamentale au o
semnificaţie mai mare sau mai mică, în funcţie de capacitatea
anturajului de a le influenţa.
Caracteristică pentru tinerii care ajung să comită acte
antisociale grave şi foarte grave este lipsa sentimentului de
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responsabilitate şi a sentimentului de culpabilitate pentru actul
comis. Astfel, riscul de recidivă a acestor comportamente este
mare, ei continuând să se angajeze în acţiuni antisociale, chiar în
condiţiile în care au suferit pedepse. Un lucru ce trebuie
subliniat în ceea ce priveşte acţiunile antisociale ale tinerilor
instituţionalizaţi este că acestea se desfăşoară în grup sau la
presiunea grupului. În cadrul grupului, tinerii se simt în
siguranţă, iar responsabilitatea pentru ceea ce au făcut se împarte
la toţi membrii grupului.
Atunci când se înregistrează infracţiuni individuale, tinerii
fac acest lucru la presiunea grupului, acestea reprezentând, fie o
iniţiere pentru a intra în cadrul grupului, fie o încercare de a
câştiga ,,respectul” colegilor şi de a ocupa o poziţie privilegiată.
Tânărul care trăieşte experienţa instituţionalizării îşi
structurează personalitatea în funcţie de condiţiile specifice
acestui mediu. Sentimentul propriei identităţi şi modul de a-i
percepe pe ceilalţi sunt condiţionate de acest mediu. Tânărul
resimte dependenţa faţă de instituţie si se identifică cu ea, cu
colegii şi cu personalul din unitate.
Satisfacerea nevoilor de afectivitate ale tânărului are loc mai
ales în familie. În cazul copiilor din instituţii, legătura tânăr părinte nu poate fi suplinită prin relaţia cu educatorii.
Consecinţa acestui fapt o reprezintă probabilitatea crescută de
apariţie a dificultăţilor de adaptare şi dezvoltare psihică, ceea ce
poate duce la instalarea unor tulburări afectiv-comportamentale.
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1.2. Particularităţi afectiv-emoţionale ale tinerilor
instituţionalizaţi
1.2.1. Consideraţii generale
• Definiţie

Procesele afective sunt fenomene psihice complexe,
caracterizate prin modificări fiziologice, mai mult sau mai puţin
extinse, printr-o conduită marcată de expresii emoţionale
(gesturi, mimică, comportament) şi printr-o trăire subiectivă.
Expresiile emoţionale reprezintă exteriorizarea trăirilor
afective.
- Rolul emoţiilor, al trăirilor afective în comportament
• De comunicare – face cunoscută în exterior starea afectivă
trăită de o persoană;
• De influenţare a conduitei altora – utilizarea socială a
expresiilor emoţionale,cu scopul de a obţine ceva;
• De autoreglare – adaptare adecvată la situaţiile cu care se
confruntă persoana;
• De accentuare / diminuare a stării afective – descărcare,
eliberare, încărcare afectivă;
• Implică un moment relaţional, o raportare la valori;
• Prezintă valoare motivaţională, - suportul energetic care
declanşează o acţiune.
1.2.2. Tulburări afective
Deoarece complexitatea vieţii afective este rezultatul
dinamicii relaţiilor cu lumea reală, tabloul dezvoltării afectelor
şi emoţiilor la copiii instituţionalizaţi este extrem de complex.
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• Cauze

ale tulburărilor afective

Intensitatea stărilor de încordare psihică depinde de:
Structura individului, vulnerabilitatea sa biologică şi psihică;
Frustrările acumulate şi gradul de toleranţă la frustrare;
Teama în faţa unor situaţii pe care adolescentul le percepe ca
obstacole;
Climatul socio-educaţional în casa de tip familial (instituţie);
Particularităţile specifice perioadei de adolescenţă;
Ecoul experienţelor de viaţă; experienţe traumatizante, abuz
fizic, emoţional, sexual;
Frecvenţa mutării dintr-o instituţie în alta;
Mediul şcolar (profesori, colegi de şcoală);
Conştientizarea apartenenţei la categoria lor socială (copii
instituţionalizaţi) şi trăirea sentimentului de discriminare în
relaţiile cu ceilalţi;
Lipsa unor persoane de ataşament, care duce la devieri
comportamentale şi tulburări de ataşament;
Lipsa modelului familial, de funcţionare şi relaţionare normală
dintre membrii unei familii;
Conturarea slabă a identităţii de sine, datorată unor
insuficiente noţiuni legate de mediul familial şi social din care
provin sau apartenenţe la grup social, minoritate, religie,
cultură.
• Tipuri

de tulburări afective
Instabilitate / labilitate afectiv - emoţională;
I Insecuritate afectivă;
Sentimentul de deprivare afectivă;
Crize de afect;
Hipersensibilitate;
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Emotivitate exacerbată;
Intoleranţă sau slabă toleranţă la frustrare;
Sentimentul dependenţei exagerate faţă de personal, faţă de
sistemul de protecţie;
Nevoie exagerată de atenţie, de ataşament;
• Expresii

comportamentale ale tulburărilor afective

Modalităţi de manifestare a tulburărilor afective, obiectivate în
comportamente dificile şi/sau capacitate redusă de adaptare;:
Irascibilitate;
Agresivitate;
Timiditate;
Apatie;
Anxietate;
Depresie;
Ostilitate;
Sugestibilitate;
Posesivitate;
Agitaţie psiho - motorie;
Teama de afirmare;
Demobilizare în faţa greutăţilor;
Regresii comportamentale;
Anticiparea eşecului;
Suicidul - în cazuri extreme;
Comportamente care intră sub incidenţa delicvenţei juvenile.
Mulţi tineri au crescut în instituţii mari, în care un singur
membru de personal avea în grijă o grupă mare de copii. Fiind
privaţi de atenţia şi grija de care are nevoie orice copil, aceştia
au dezvoltat mecanisme compensatorii,devenind fie foarte
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agitaţi şi hiperkinetici, fie, dimpotrivă - dezinteresaţi sau apatici.
De aceea, mulţi dintre ei au dificultăţi în respectarea unui
program educativ, în adaptarea la solicitările procesului de
învăţământ şi în menţinerea concentrării atenţiei, lucru reflectat
în rezultatele şcolare şi performanţele profesionale.

Studiul de caz 1
G.M. s-a născut în Bucureşti, la data de 02.06.1995. A fost
abandonat la naştere şi a fost internat într-o instituţie de
protecţie. Nu există informaţii cu privire la părinţii tânărului.
Băiatul este elev în clasa a - III- a, pe care o repetă din nou.
Problema ridicată de tânăr: G.M. este hiperkinetic, nu
reuşeşte să se concentreze pentru perioade lungi de timp.
Este într-o permanentă mişcare. Este agresiv şi îşi loveşte
colegii. Caută să se lovească pentru a obţine atenţia
personalului. Personalul centrului de plasament a primit
reclamaţii din partea învăţătoarei, care nu reuşeşte să
relaţioneze cu tânărul. Acesta iese din clasă în timpul orelor
de curs şi deranjează celelalte cadre didactice, deschizând
uşa şi agitând în cadrul acesteia o brichetă aprinsă.
1.3. Particularităţi ale afectivităţii în adolescenţa
tinerilor instituţionalizaţi
Ca urmare a deprivării afective accentuate la vârsta preadolescenţei şi adolescenţei, comportamentul frustrat capătă o
nouă dimensiune.
În mod specific, manifestările comportamentului frustrat la
această vârstă au ca substrat şi criza pubertară, numită de
Maurice Debesse „criza de originalitate juvenilă”.
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Pe acest fond, se accentuează iritabilitatea, opoziţia şi
conduita de revendicare violentă, închiderea în sine, apatia, se
contestă, din ce în ce mai mult, restricţiile privind disciplina, se
acutizează sentimentul că tinerii nu sunt înţeleşi.
Adolescenţii îşi afirmă sensibilitatea de-a lungul etapelor de
dezvoltare prin iniţiative proprii, care deseori vin în conflict cu
normele prezente la adult. Ei îşi impun dorinţa de afirmare, de
autonomie, considerând obedienţa o prejudecată ce trebuie
depăşită. Astfel, apar uneori conduite inovative care se abat de la
normele sociale sau de la modelul educaţional, fără a avea
neapărat caracter distructiv.
Raportarea la familia de provenienţă devine o dominantă la
această vârstă şi se conturează drept complex, cu generarea unor
atitudini afectiv-comportamentale tensionate, confuze, ce
afectează şi performanţa şcolară.
Exemplu
Cazul a doi fraţi, P, o adolescentă de 14 ani şi fratele ei M,
de 16 ani, care, pe toată perioada instituţionalizării (intrarea lor
în casa de tip familial a avut loc la o vârstă mai mare), au păstrat
legătura cu tatăl natural.
Cei doi au continuat să se raporteze în permanenţă la tată,
trăind în aşteptarea momentului promis de acesta, al reîntoarcerii
în casa lui. În acest context, ei au trăit, parcă, între două lumi
paralele, fără a se raporta în mod real şi constructiv la nici una.
În momentul în care aşteptării lor li s-a răspuns, în cele din
urmă, cu un refuz, problemele afective şi stările tensionate s-au
accentuat. Aceste frustrări se reflectă în comportamentul celor
doi fraţi, atât în casă, cât şi la şcoală. Băiatul liniştit, interiorizat,
chiar destul de condescendent care era M, manifestă în prezent
un comportament rebel şi dorinţa de apartenenţă la un grup de
tineri în care până nu demult nu ar fi intrat. Atât P cât şi M
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manifestă un dezinteres accentuat în privinţa şcolii şi au început
să lipsească, ceea ce în trecut se întâmpla doar în situaţii
obiective.
Consilierea în cazul lui M a evidenţiat un sentiment puternic
de indiferenţă aparentă, cu negarea, la început, a situaţiei
concrete de schimbare a comportamentului său: „totul este la fel,
nimic nu s-a schimbat”. Ulterior, fără a putea determina
împreună adevărata cauză declanşatoare a acestor modificări de
atitudine şi comportamentale, acesta a recunoscut într-adevăr
schimbarea. Este important ca în demersurile viitoare să se
ajungă cu M la recunoaşterea faptului că i-au fost încă o dată
înşelate aşteptările.
În cazul lui P, aceasta şi-a îndreptat întreaga atenţie şi
energie spre propriul corp, devenind extrem de preocupată de
îmbrăcăminte, de felul cum arată în general şi, desigur, de
impresia pe care o lasă asupra sexului opus. Această manifestare
este specifică vârstei adolescenţei, însă la ea se constată o
încercare de maturizare forţată, prin afişarea unui comportament
ostentativ, provocator, total nepotrivit vârstei. În mod evident,
cenzura pe care cei doi şi-au impus-o în trecut, din dorinţa de a
fi luaţi acasă şi într-o anumită măsură, chiar de teama tatălui, a
dispărut cu totul, lăsând loc tatonărilor şi aleatorului.
Din cauza deprivării în contextul instituţional, la această
vârstă efectele frustrării accentuează „criza de adaptare” la
tineri.
Conflictele inter-personale în colectivul casei şi al clasei
apar ca efect al respingerii condiţiei de instituţionalizat şi a
nevoii identificării şi revendicării părinţilor.
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Studiul de caz 2
D.C. este în vârstă de 20 de ani, elevă în ultimul an al şcolii
profesionale speciale, profil croitorie. S-a încercat pregătirea
ei în vederea inserţiei socio-profesionale; ea cunoaşte
normele de organizare şi funcţionare ale sistemului în
privinţa tinerilor absolvenţi, însă nu reuşeşte să
conştientizeze cu adevărat perspectivele ei de viitor, plasând
în continuare momentul părăsirii sistemului de protecţie în
viitorul îndepărtat.
Provine dintr-o familie de romi, legal constituită, destrămată
prin decesul tatălui; a fost abandonată la naştere de către
mamă, având de asemenea şi alţi fraţi în sistemul de
protecţie a copilului. A păstrat sporadic legătura cu mama
sa, însă, până la această dată, a avut faţă de ea sentimente de
respingere, de condamnare, ostilitate; de asemenea, nu a
dezvoltat relaţii adecvate de ataşament nici faţă de fraţii ei,
respingându-i pe aceştia, în trăirile ei de a respinge familia,
la modul general. Frustrările şi traumele pe care le-a
experimentat au determinat-o să adopte strategii de
supravieţuire, concretizate în comportamente de agresivitate
în relaţiile cu ceilalţi, de respingere a oricăror norme de
conduită etică şi socială, auto - impunerea la nivelul
grupului ca lider, exploatarea slăbiciunilor celorlalţi în
folosul propriu.
În vederea pregătirii ei pentru inserţia profesională, s-a
încercat, fără succes, încadrarea în muncă pe perioada
vacanţei. Motivaţia financiară a fost importantă pentru ea în
frecventarea locului de muncă, însă relaţiile de subordonare
impuse acolo, precum şi sarcinile dificil de realizat, cerinţa
respectării unui program strict, au determinat-o să renunţe,
în mai puţin de două luni, la serviciu.
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Eşecul resimţit de ea, precum şi faptul că se apropie
momentul în care va trebui să devină independentă, au
determinat-o să caute în cadrul familiei din care provine
motive de siguranţă socio-afective şi astfel, a iniţiat un nou
contact cu mama sa, după cinci ani de la momentul
respingerii acesteia. Comportamentul faţă de mamă a fost
unul de asumare a familiei, a mediului social din care
provine, din nevoia de siguranţă, familia devenind pentru ea
o ultimă soluţie de reintegrare socio-familială.
Acest comportament de căutare şi acceptare a mediului
social şi al familiei din care provin poate fi întâlnit la mulţi
adolescenţi care urmează să părăsească sistemul, chiar şi la
adolescenţii care nu au menţinut legătura cu familia pe toată
durata instituţionalizării. Mulţi dintre aceştia, deşi până acum şiau respins familia, fără a-i cunoaşte pe membrii acesteia, solicită
acum căutarea părinţilor, în intenţia de a fi acceptaţi ca membri
ai familiei din care provin. În teama de a nu retrăi sentimentul
abandonului şi al respingerii familiale, solicită reprezentantului
legal iniţierea contactului cu familia şi abia în momentul în care
sunt siguri că există interes din partea părinţilor faţă de ei,
doresc să iniţieze şi ei contactul cu aceştia.
Din nevoia raportării la modele pe care să le admire şi la
care să se raporteze, a căutării propriei identităţi, adolescenţii
instituţionalizaţi se manifestă prin comportamente extreme:
indisciplină, bravură, integrarea în grupuri nepotrivite.
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1.4. Particularităţi ale construcţiei identităţii de sine la
tinerii care au parcurs traseul instituţional
Adolescenţa poate fi definită ca acea perioadă în care orice
individ tinde să depăşească condiţia de dependenţă, el dorind
independenţa, accentuându-se astfel caracterul individual, diferit
şi distinct de al celorlalţi. Tot în această etapă a vieţii, indivizii
doresc să-şi pună amprenta pe propriile decizii; construcţia
propriei personalităţi creşte în amploare, auto-descoperirea
urmează acelaşi ritm ascendent şi alert. Tendinţa generală este
de a slăbi „corsetul”, care nu prea le permite să tatoneze terenul
în a-şi identifica şi construi identitatea, sistemele valorice,
morale şi spirituale, precum şi stima de sine şi experimentarea
de noi situaţii. La tinerii din instituţii se observă o nevoie acută
de:
Securitate afectivă;
Înţelegere şi toleranţă
Valorizare.
Foarte mulţi tineri aflaţi în sistemul naţional de protecţie au
dificultăţi în formarea imaginii de sine, în condiţiile în care
personalitatea lor se uniformizează, cu timpul, în centrele de
plasament, datorită rutinei vieţii pe care o duc acolo, datorită
lipsei de interes în a se implica a persoanelor angajate din
aceste instituţii, datorită faptului că aceste persoane
experimentează ele însele situaţii dificile, ceea ce le face
indisponibile emoţional şi cognitiv şi trăiesc realitatea unor
recompense materiale, care nu le motivează deloc. Este deci
important pentru fiecare tânăr, pentru optima sa dezvoltare, ca
cei din jurul său să vină în întâmpinarea nevoilor sale şi să îi
înţeleagă particularităţile, adică este necesar ca el să fie
acompaniat şi susţinut, pentru a se dezvolta echilibrat.
La aceste condiţii generale, se adaugă unele particulare:
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Carenţa de afecţiune, afecţiunea fiind responsabilă de
umanizarea individului şi de transformarea sa şi permiţându-i
ca el să devină capabil să primească, dar şi să ofere, să
primească încredere de la ceilalţi şi să ofere încredere.
Lipsa experienţelor cognitive, acest tip de experienţe
reprezentând suportul necesar dezvoltării mentale a acestor
tineri, alături de experienţele trăite în mediul social. În centrele
de plasament nu se evidenţiază nu sistem clar şi coerent de
activităţi, care să sprijine tinerii în a-şi accelera ritmul de
dobândire a unor cunoştinţe în domeniul socio-cultural, în a-şi
dezvolta relaţiile şi comunicarea cu ceilalţi.
Neasumarea responsabilităţilor, determinată de faptul că
aceştia aparţin unui un sistem care îi discriminează pozitiv: au
bucătăreasă, lenjereasă, femeie de serviciu etc. Aceşti tineri
sunt grevaţi de foarte multe sarcini, care ar trebui să le revină
pentru dobândirea abilităţilor de trai independent. De aici se
ajunge foarte uşor la o dependenţă cronică de sistem. Tinerii
caută tot mai mult să aibă un rol în societate, ceea ce ei nu pot
realiza dacă e neglijat procesul de responsabilizare.
Inexistenţa aprecierii, premierii, valorizării. Aceste nevoi
decurg din dorinţa fiecărui individ de a fi apreciat de ceilalţi.
Instituţiile se dovedesc a fi, deci, medii care îngreunează
dezvoltarea autonomiei copiilor, care îi împiedică în a-şi însuşi
acele experienţe necesare abilităţilor unui trai independent:
experienţe în mediul casnic, experienţe în exteriorul instituţiei;
tot aici, tânărului îi sunt provocate şi alimentate trăiri negative
(frica, nefericirea, aşteptarea, durerea, etc.). Tânărul se simte
aici, de cele mai multe ori, neglijat, ridiculizat, umilit, lipsit de
acele ocazii care să-l determine să aleagă, să gândească, să
decidă etc. Căci trăirile emoţionale rămân inserate adânc în
memorie, cursul vieţii tânărului instituţionalizat este deviat către
o finalitate nedorită şi inutilă pentru acesta. Astfel, tânărul, care
a trăit o perioadă într-un centru, va căuta medii care dezvoltă
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dependenţe, deoarece nu este pregătit pentru viaţa de adult şi nu
se poate integra în societate.
Toate aceste realităţi prezente în aceste instituţii de ocrotire
determină diminuarea încrederii în sine, percepţia eronată a
imaginii de sine, prezenţa complexelor de inferioritate, existenţa
unor deviaţii comportamentale (izolare, închistare, agresivitate)
la cei care ies din acest “teritoriu” limitat.
Totuşi, în ciuda caracterului său dinamic şi schimbător, se
recunosc în structura identităţii un număr de elemente relativ
stabile, ce-i permit tînărului să aibă conştiinţa unităţii şi
continuităţii sale, fiind în acelaşi timp recunoscut de către
ceilalţi ca fiind el însuşi.
Se poate ajunge la o definiţie consensuală a identităţii ca
fiind o structură polimorfă, dinamică, ale cărei elemente
constitutive – psihologice şi sociologice – sunt în raport cu
situaţia relaţională a unui actor social, la un moment dat.
Primul sentiment de identitate se naşte din întâlnirea cu o
anumită intenţie socială (tânărul se naşte într-o anumită
societate) prin intermediul unei persoane care joacă, într-un
anume fel, rol matern. Acest sentiment este o anumită încredere
fundamentală în persoana care joacă rolul matern şi se traduce
printr-o atitudine fundamentală faţă de sine şi de lume. Mai
târziu tânărul începe să-şi experimenteze voinţa autonomă.
Îndoielii şi ruşinii li se opune sentimentul de autonomie. Apoi,
la o altă vârstă, apare sentimentul iniţiativei, al cărei mare
maestru este conştiinţa. În apropierea perioadei de pubertate,
tânărul are ocupaţii concrete şi scopuri aprobate. Ceea ce pare a
fi acum fundamental pentru el este de a câştiga recunoaşterea
celorlalţi.
Construcţia identităţii unei persoane se explică prin geneza
sentimentelor sale de identitate. Toate aceste sentimente sunt
legate de viitor şi se enunţă ca sunt ceea ce voi fi. Imaginea
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despre sine în viitor este cea care determină formarea identităţii
prezente.
Imaginile de sine diferă, în conţinutul lor exact, de la un
individ la altul. Dar, în cursul dezvoltării sale, fiecare tânăr trece
printr-o succesiune de forme pe care le dă acestor imagini despre
sine în viitor: speranţa pe care o am şi pe care o dăruiesc, ceea
ce pot să vreau în mod liber, ceea ce îmi imaginez că voi fi, ceea
ce pot învăţa să fac să funcţioneze, idealurile la care ader. Toate
teoriile identităţii subliniază rolul fundamental jucat de ceilalţi
în construcţia identităţii de sine.
1.4.1. Construcţia identităţii de sine la tinerii care au
parcurs traseul instituţional
Aceasta trebuie privită ca rezultantă a particularităţilor de
dezvoltare din sfera afectivităţii, socializării şi a structurilor
morale, particularităţi ce ţin de consecinţele procesului de
instituţionalizare pe care aceştia l-au parcurs. De asemenea,
acest subiect trebuie tratat în contextul crizei de identitate cu
care aceşti tineri se confruntă la vârsta adolescenţei. Construcţia
identităţii de sine este un proces dinamic, de aici marea
importanţă a interacţiunilor dintre subiect şi mediu: individul nu
îşi construieşte niciodată identitatea singur. Pe de altă parte,
subiectul dispune de mai multe identităţi, care se manifestă
succesiv sau simultan, după contextul în care se află: identitate
culturală, identitate de grup, identitate socială, identitate
profesională, etc. Aceste identităţi, integrate într-un tot unitar,
trebuie să ducă la o anumită coerenţă.
Construcţia identităţii de sine se realizează în etape (după
E.Erikson), fiecare etapă fiind marcată de un anume „sentiment
de identitate”: încredere/ neîncredere (în primul an de viaţă),
autonomie/ dependenţă (între 1-3 ani), iniţiativă/ lipsa de
iniţiativă (între 3-5 ani), sentimentul de „fiinţă competentă”
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(între 6 ani – pubertate), integrarea elementelor de identitate din
stadiile copilăriei, în adolescenţă.
În condiţiile carenţelor afective din timpul instituţionalizării,
abuzurilor, socializării deficitare şi a lipsei unor valori morale,
aceşti tineri au interiorizat o imagine de sine negativă.
Interiorizarea imaginii de sine este rezultanta aprecierilor cu care
s-a confruntat tânărul de-a lungul vieţii, aprecieri ce vin din
partea adulţilor, a şcolii, sau a confruntării permanente cu
atitudinea grupului, care manifestă reticenţă faţă de copiii care
provin din instituţii şi de asemenea, a dinamicii succeselor şi
eşecurilor cu care se confruntă. Toate acestea duc la imaginea de
„tânăr bun” sau „tânăr rău”. Mulţi adolescenţi tind să-şi dezvolte
imaginea de sine prin comparaţie cu ceilalţi sau cu o imagine
idealizată despre ceea ce ei ar trebui să fie. Eşecurile în anumite
domenii ale vieţii adolescentului conduc deseori la sentimentul
lipsei de valoare.
Principalii factori frustranţi sunt: complexul de provenienţă,
ne acceptarea condiţiei de copil instituţionalizat, confruntarea
permanentă cu atitudinea grupului, care manifestă reticenţă faţă
de copiii ce provin din instituţii, abuzurile pe care le-au suferit
în instituţie.
Faptul de a fi fost abandonaţi determină la tineri sentimente
de ambivalenţă afectivă, culpabilitate, frustrare afectivă, adesea
ei atribuindu-şi cauza abandonului, având tendinţa să idealizeze
părintele sau să caute o explicaţie a abandonului prin prisma
condiţiilor materiale precare.
Complexul de provenienţă se transformă, în perioada
adolescenţei, în structură psihică constantă, cu efect negativ,
decompensator al echilibrului general al personalităţii.
Complexul de provenienţă îl au cei cu părinţi necunoscuţi, cei
abandonaţi, cei cu părinţi imorali. Adolescenţii se întreabă cine
sunt părinţii lor, de ce i-au părăsit, de ce îi neglijează, de ce nu îi
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vizitează, de ce nu sunt iubiţi. Ei sunt revoltaţi de viciile
părinţilor, de faptele antisociale. În conştiinţa lor se stabilizează
sentimentul de a fi a nimănui, sentimentul de a fi fost
nedreptăţiţi prin abandon. Atitudinile faţă de familiile de
provenienţă au un registru larg de manifestări: unii doresc
reintegrarea în familie, îşi idealizează părinţii, îşi creează iluzii,
alţii se ruşinează de părinţi, îi evită, refuză să-i cunoască, sau
atunci când îi cunosc, îi resping. Alţii îşi caută perseverent
părinţii, se interesează de ei din dosarele aflate în arhiva
instituţiei, apelează la instituţiile de ordine publică pentru a-i
identifica.
Unii dintre aceşti tineri nu îşi pot reconstitui un istoric de
viaţă personal, astfel la vârsta adolescenţei îşi caută trecutul,
element de maximă importanţă pentru a răspunde la întrebarea
„cine sunt eu?”. Adolescentul care intră în viaţa de adult fără să
fi ajuns să-şi cunoască adevărata identitate va întâmpina
probleme de adaptare şi integrare în societate.
Studiul de caz 3
G. este un tânăr care a parcurs traseul mai multor instituţii:
leagăn, casă de copii preşcolari, casă de copii şcolari. În
dosarul lui era înregistrat abandonul la maternitate. În
perioada adolescenţei a manifestat o căutare insistentă a
informaţiilor despre familia lui, date despre istoria lui de
viaţă şi şi-a exprimat dorinţa de a fi ajutat pentru a-şi găsi
familia.
În urma cercetărilor făcute de asistenţii sociali, împreună cu
Poliţia, s-a descoperit că el a fost schimbat la maternitate cu
un alt copil. După aflarea veştii, a urmat pentru el o perioadă
de confruntare cu dorinţa de a-şi cunoaşte familia. A început
prin a cere informaţii despre familie, despre starea lor
materială, a aflat că mama lui este deja decedată şi că mai
are trei fraţi. Apoi a dorit să-şi vadă familia în fotografii.
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După perioada de pregătire, tânărul şi-a cunoscut familia, iar
azi el o cuprinde în planurile de viitor, îi vizitează şi menţine
o legătură constantă cu tatăl şi cu fraţii săi.
În conştiinţa acestor tineri se structurează complexul de
instituţionalizare. Refuzul de a-şi accepta condiţia se manifestă
prin sugestibilitate, lipsă de iniţiativă, conduite revendicative, ce
se impun cu ostentaţia de a pretinde mai mult decât ceea ce li se
cuvine, indisciplină, sentimentul de a fi altfel decât ceilalţi,
conduite de tip „fugă”.
Studiul de caz 4
M. este un tânăr care are 21 de ani, locuieşte încă intr-o casă
de tip familial, pentru că îşi continuă studiile. În relaţia lui
cu adulţii,. manifestă atitudini opoziţioniste, conflictuale,
agresivitate verbală, lipsă de respect a autorităţii şi regulilor.
Este excesiv de preocupat de a-şi cunoaşte drepturile, pe
care le interpretează în favoarea sa, ori de câte ori trebuie să
se supună unei discipline sau unei reguli a casei. Are o
conduită revendicativă faţă de personalul educator din casă
şi faţă de autorităţile din sistemul de protecţie a copilului.
Din conduita de opoziţie faţă de adult, opoziţie pe care o
exprimă ca o nevoie de independenţă şi afirmare de sine,
tânărul preferă adeziunea la un grup, frecvent fiind atras de
grupuri care comit delicte.
1.4.2. Identitatea vocaţională şi dezvoltarea imaginii de
sine
Se manifestă ca o descoperire de aptitudini, capacităţi şi
abilităţi. În condiţiile unei imagini de sine negative şi a unei
stime de sine scăzute, tinerii care au parcurs traseul instituţional
manifestă un decalaj mare între aspiraţii şi capacităţi, preferinţe
idealizate, iar motivarea opţiunilor este imprecisă. Aceşti tineri
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nu au interese şi aspiraţii bine conturate. Voinţa şi activitatea lor
se derulează prin acţiuni puţin precizate şi inconsecvent realizate
şi printr-o slabă capacitate de ierarhizare în sistemul
motivaţional. Această identitate vocaţională alimentează
proiecţia de viitor a acestor tineri. Majoritatea îşi proiectează o
independenţă materială fără perspective pe termen lung, căutând
mai degrabă beneficiul de moment şi afirmarea independenţei.
Unul din cele mai importante elemente ale orientării
vocaţionale îl constituie dezvoltarea imaginii de sine, prin
activităţi de explorare, autocunoaştere şi o orientare pozitivă
asupra caracteristicilor personale.
Un element important în definirea identităţii de sine este
sistemul de valori care oferă reguli pentru evaluarea propriului
comportament şi al celorlalţi. El determină deci, parţial,
atitudinile faţă de alţii, comportamentele adoptate sau evitate.
Însuşirea valorilor începe încă din copilărie, prin interacţiunile
sociale şi transmiterea unor abilităţi sociale. Eul se construieşte
şi se rafinează prin intermediul valorilor. Valorile joacă un rol
foarte important în procesul construcţiei identităţii de sine în
adolescenţă.
Foarte puţini cuprind în proiecţia lor de perspectivă
întemeierea unei familii, nu au încredere în stabilitatea cuplului
şi mulţi dintre ei resping ideea de a deveni părinte. La polul
opus, unii dintre aceşti tineri îşi doresc o familie stabilă, copii,
proiecţii de perspectivă, care vor să compenseze trecutul lor
traumatic.
Particularităţile imaginii de sine a acestor tineri îi determină
să adopte un comportament defensiv faţă de orice element care
le-ar putea provoca insecuritate, sau care să îi pună în situaţie de
inferioritate.
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Integrarea socială este împiedicată şi de faptul că ei se
aşteaptă să se confrunte cu prejudecăţile sociale în ceea ce
priveşte provenienţa din casa de copii.
Tânărul care trăieşte experienţa instituţionalizării suferă o
serie de transformări progresive ale personalităţii, modificânduşi, simultan, sentimentul propriei identităţi şi modul de a-i
percepe pe ceilalţi. El resimte dependenţa faţă de instituţie si se
identifică cu ea, cu colegii şi cu personalul din unitate.
Satisfacerea nevoilor de comunicare, de afectivitate, are loc
mai ales în familie.
Problema se agravează mai mult când vorbim de copiii din
instituţii, în cazul cărora legătura tânăr-părinte nu poate fi
suplinită prin relaţia cu educatorii. Consecinţa acestui fapt o
reprezintă probabilitatea crescută de apariţie a dificultăţilor de
adaptare şi dezvoltare psihică, ceea ce poate duce la
manifestarea unor tendinţe agresive şi a unor tulburări afectivcomportamentale.
La aceste dificultăţi de ordin psihologic se adaugă
etichetarea de către membrii societăţii ca fiind „din casa de
copii” (adică tânăr - problemă). Tânărul îşi însuşeşte etichetarea
şi se comportă ca atare. Atât timp cât tânărul se află în faţa
membrilor unei colectivităţi, reprezintă o persoană obişnuită,
normală, însă informaţia că este "de la casa de copii" atrage
discreditarea, fiind identificat cu diverse atribute - slăbiciune,
handicap afectiv, lipsa de responsabilitate, mergându-se până la
ideea de personalitate infracţională înnăscută. În aceste condiţii,
negativitatea pare dominantă la tinerii post-instituţionalizaţi,
care se autoevaluează, în urma nereuşitelor, în termeni de
incapacitate, incompetenţă, imposibilitatea de a depăşi un
obstacol. De asemenea, întâlnim frecvent la aceşti tineri aspiraţii
neconcordante cu capacităţile personale.
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Frica de a-şi depăşi condiţia, frica de un imaginar stigmat
social, neîncrederea în sine, pot conduce la subapreciere. În
schimb, lipsa de responsabilitate, mediul protejat în care s-au
format, fac ca mulţi tineri să aspire la un statut social, la o
profesie căreia nu-i pot face faţă.
Studiul de caz 5
I.B. s-a născut în Bucureşti la data de 16.04.1980. Tânărul a
fost instituţionalizat la vârsta de 8 ani, când mama acestuia a
murit, iar tatăl tânărului s-a recăsătorit. Tânărul nu a ridicat
probleme deosebite personalului din centrul de plasament,
fiind liniştit, ascultător cu rezultate bune la învăţătură.
Tânărul a manifestat un interes real pentru studiu, fiind
încurajat de către personalul centrului de plasament în acest
sens. I.B. a promovat cu medie mare examenul de
bacalaureat şi a reuşit să se înscrie la cursurile Facultăţii de
Drept din cadrul Universităţii Bucureşti.
I.B. a încercat să ascundă faptul că provine din centrul de
plasament. El a relatat colegilor că locuieşte într-un bloc de
locuinţe din centrul oraşului. De fiecare dată când ieşea de la
cursuri împreună cu colegii săi, I.B. intra într-un bloc din
centrul oraşului şi aştepta în jur de 30 de minute în casa
scărilor, după care ieşea şi se îndrepta către centrul de
plasament.
Atunci când a fost întrebat cu privire la acest comportament,
I.B. a motivat că nu dorea să-şi strice imaginea pe care şi-o
formase în ochii colegilor.
În prezent I.B. a ieşit din sistemul de protecţie, a terminat
facultatea şi şi-a găsit o locuinţă cu chirie.
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1.4.3. Socializarea
Personalitatea unui individ se formează prin participarea la
viaţa socială a colectivităţii în care îşi desfăşoară existenţa
(familia, persoanele de referinţă, şcoala, grupurile de prieteni).
Socializarea este procesul prin care persoana învaţă modul de
viaţă al societăţii în care trăieşte şi îşi dezvoltă capacităţile de a
funcţiona ca individ şi ca membru al unor grupuri (Neculau, A.,
2000).
Se poate observa ca tinerii ieşiţi din instituţii prezintă o serie
de dificultăţi, atât în asimilarea de cunoştinţe şi deprinderi legate
de dezvoltarea unei imagini de sine pozitive, de înţelegere a
propriei lumi interioare cât şi în privinţa relaţiilor sociale cu cei
din jur, persoane de aceeaşi vârsta sau mai mari, de acelaşi sex
sau diferit, oameni cu poziţii sociale sau roluri diverse.
Explicaţii posibile ar fi, pe de o parte instabilitatea afectivă sau
sentimentul de frustrare afectivă, iar pe de altă parte spaţiul
limitat al relaţiilor sociale, lipsa ocaziilor de exerciţiu în
dezvoltarea unei imagini de sine pozitive sau de relaţionare
adecvată cu persoanele din jurul lor.
Având în vedere că maturizarea socială a tinerilor suferă
influenţa nemijlocită a relaţiilor inter-personale şi a climatului
socio-afectiv existent în micro-grupul în care aceştia trăiesc şi se
dezvoltă (familie, persoane de referinţă, şcoală, grup de prieteni,
grup de muncă), cauzele insuficientei maturizări sociale a unor
tineri trebuie căutate în perturbarea acestor relaţii şi în carenţele
educative şi socio-afective din grupurile respective
(Preda,V.,1995).
Dificultăţile de relaţionare socială pot fi observate prin
nesiguranţa pe care o prezintă din momentul în care ies din
spaţiul lor familial, din incinta instituţiei şi trebuie să exploreze
locuri noi, necunoscute, până la adresarea spre anumite instituţii
sau servicii din comunitate, pentru obţinerea unor drepturi sau
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satisfacerea unor nevoi, de tipul asistenţei medicale, juridice,
etc. sau obţinerea unui loc de muncă, a unei locuinţe. Tinerii din
instituţii, de cele mai multe ori, apelează la educatori pentru
realizarea demersurilor de adresare spre anumite servicii sociale
sau găsirea unui loc de muncă. Datorită relaţiilor sociale
defectuoase unii tineri nu reuşesc să-şi menţină un loc de muncă
pe o perioada stabilă în timp, astfel serviciile sunt de multe ori
de scurtă durată şi extrem de variate.
Formarea unor relaţii sociale pozitive, respectiv formarea
unui comportament dezirabil social, implică din partea tinerilor
o comunicare cât mai eficientă cu ceilalţi membri ai societăţii.
Realizarea unei comunicări adecvate, eficiente, depinde de
abilităţile de comunicare ale tinerilor dar, în acelaşi timp, trebuie
să se ţină cont şi de barierele posibile care pot apărea în
comunicare. La tinerii din instituţii se poate observa
comunicarea deficitară prin dificultăţile de exprimare, lipsa de
cunoaştere şi de interes pentru o relaţionare adecvată, sau de
multe ori, concluzii pripite în conversaţie.
Prin procesul socializării, tinerii trec printr-un proces de
maturizare socială, care trebuie să aibă în vedere valorile şi
normele societăţii, modalităţile de comportament dezirabil
social, dezvoltarea percepţiei sociale adecvate şi înţelegerea
corespunzătoare a problemelor sociale din mediul socio-cultural,
pentru a stabili o conduită morală adecvată. Astfel, tinerii
trebuie să conştientizeze valorile, normele de bază şi credinţele
fundamentale ale societăţii în care trăiesc. Cu ajutorul valorilor,
tinerii pot judeca acţiunile sociale. Valorile stau la baza formării
atitudinilor, a procesului decizional şi influenţează mult
comportamentul social. În cazul tinerilor din instituţii, nu se
remarcă un sistem propriu valoric clar structurat. Astfel, nu se
poate spune că principalele valori sunt şcoala, munca sau
familia. Mai degrabă aceste valori, puţin structurate sau
superficiale, intră în conflict cu obiectivele pe termen scurt.
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În procesul de maturizare socială intervine formarea
judecăţilor morale, care conduc la dezvoltarea unor
comportamente dezirabile social. Constituirea acestui sistem
valoric şi a unei judecăţi morale reprezintă uneori un demers
anevoios, care nu se desfăşoară în mod ascendent sau în sens
pozitiv. Aceasta deoarece socializarea nu presupune, în cazul
tinerilor, o conformare mecanică şi o adaptare unilaterală, ci o
interiorizare creativă, concordantă cu modul propriu de
înţelegere, care vine uneori în contradicţie cu normele adulţilor.
Se ajunge, astfel, la conduite care se abat de la modelul normativ
al factorilor educativi, fără a avea neapărat caracter distructiv
(de exemplu, negarea unor valori tradiţionale).
Unele fapte care încalcă normele de convieţuire se
încadrează în aşa-numitele manifestări non- conformiste (de
exemplu, gesturi ostile, conduite protestatare, violenţă verbală şi
fizică, indisciplină, evaziune familială sau şcolară, consum de
alcool, fumat, adoptarea unui stil de modă vestimentară
ostentativă, frecventarea unor anturaje cu preocupări dubioase).
În condiţiile unei socializări discordante, respectiv în
condiţiile deficitului de socializare, personalitatea unor tineri se
poate structura dizarmonic, formându-se multe atitudini
negative, indezirabile, de tipul: toleranţă scăzută la frustrare,
autocontrol deficitar, tendinţe egocentrice, impulsivitate,
agresivitate, subestimarea gravităţii greşelilor şi a actelor
antisociale comise, ne dezvoltarea sentimentelor morale,
indiferenţa faţă de activităţile sociale utile, evitarea efortului
voluntar, opoziţie faţă de normele juridice, morale şi respingerea
acestora, devalorizarea de sine, aderarea la un stil de viaţă
indezirabil social, imagine falsă despre lume, despre relaţii inter
personale, despre autonomie şi libertate individuală.
Comportamentul manifestat în relaţiile cu grupul, adultul
sau autoritatea este determinat de temperamentul iniţial al
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tânărului şi de o serie de influenţe pe care tânărul le suferă de-a
lungul traseului lui de viaţă: evenimentele de viaţă (pozitive sau
negative), implicaţiile adulţilor în relaţia cu copiii, expunerea
copiilor la diferiţi stimuli, interacţiuni (colegi, educatori,
prieteni), tipuri de comunicare, experienţe şcolare şi sociale
(recompensatorii sau restrictive). Rezultă că modul de a se
relaţiona social nu este ceva prestabilit, ci este un program
deschis, care suportă influenţele din mediu. Prin procesul de
identificare, tânărul adoptă caracteristicile atitudinilor şi
comportamentelor persoanelor cu care vine în contact. Pentru
unii dintre copii, acest proces este unul relativ calm, cu tensiuni
şi conflicte minore, pentru alţii însă, procesul este unul dificil,
conflictele sunt puternice şi cu încercare de subminare a
autorităţii.
În condiţiile carenţelor afective, tinerii care au parcurs un
traseu instituţional manifestă deseori instabilitate emoţională,
sentimente de frustrare afectivă, ambivalenţă afectivă,
inversiune afectivă, neîncredere, ostilitate, agresivitate. În
dinamica relaţiilor lor cu mediul social se produc perturbări,
care se exprimă îndeosebi prin comportamente negative. Astfel
relaţiile inter-personale, în loc să fie orientate spre deschidere
afectivă, se bazează pe un egocentrism exacerbat. În aceste
condiţii îşi fac loc stări conflictuale cu grupul, stări generate de
respingerea condiţiei de instituţionalizat şi un comportament
agresiv verbal sau chiar violenţă fizică în situaţii conflictuale.
Atitudinea de reticenţă şi respingere manifestată adesea de
mediu determină un răspuns din partea acestor tineri cu
manifestări violente, închidere în sine, forme de apărare
negativă, ostilitate. Din cauza unei stime de sine scăzute, ei
menţin o permanentă stare de tensiune în colectivitatea căreia îi
aparţin la un moment dat. Sunt suspicioşi cu privire la modul
cum sunt priviţi de grup, din cauza complexului de
instituţionalizat. În spaţiul creat între situaţiile sociale frustrante
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pe care le-au trăit şi Eul personal intervin mecanismele de
apărare, ele funcţionând ca soluţii-tampon, ameliorând impactul
adversităţilor şi ameninţărilor din mediu.
Una dintre problemele ridicate este raportul acestor tineri cu
autoritatea, respectarea normelor şi regulilor sociale. Raportul cu
autoritatea se construieşte de-a lungul vieţii în concordanţă cu
dezvoltarea morală. Astfel, un prim nivel de raport cu autoritatea
este supunerea, conform principiului pedeapsă/recompensă,
nivel care se raportează frecvent până la vârsta adolescenţei la
aceşti tineri. Atitudinea lor este, cel mai adesea, de revoltă faţă
de autoritate, sisteme de valori sau idei primite din partea
adultului. Sentimentele de ostilitate şi neîncredere sunt
proiectate faţă de adult. Sau, la polul opus, prin mecanismul
ambivalenţei afective, caută apropierea de adult şi comunicarea
cu acesta, din nevoia unei acceptări necondiţionate.
Studiul de caz 6
Grupul de adolescenţi care provin din instituţia X, după
proiectul de închidere a instituţiei, au fost plasaţi într-o casă
de tip familial unde s-au confruntat cu necesitatea respectării
regulilor casei. În faţa acestei situaţii ei au manifestat reacţii
de opoziţie faţă de adulţi, ostilitate şi stare conflictuală.
Pentru degrevarea acestei situaţii şi pentru a-i ajuta pe tineri
să se raporteze la reguli şi autoritate,
s-a intervenit prin
introducerea contractului comportamental, ca un mediator.
Astfel li s-au prezentat, sub formă contractuală, regulile care
trebuie respectate, precum şi consecinţele nerespectării
acestor reguli, iar după negociere, tinerii au fost de acord cu
condiţiile contractuale. Acest contract este un instrument
care mediază relaţia dintre tineri şi adulţi, care încearcă să
evite situaţiile emoţionale neprevăzute, generatoare de
conflicte.
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Reacţiile de gelozie, atunci când sunt privaţi de atenţia
adultului, reacţii specifice vârstei copilăriei mici, persistă la
aceşti tineri şi în perioada adolescenţei, din cauza imaturităţii
afective şi a lipsei unei persoane unice de contact.
Ca orice tânăr/ copil care îşi structurează personalitatea,
tinerii din sistemul instituţional au nevoie de un model, pe care
îl caută în persoana unor adulţi cu care relaţionează, iar această
nevoie de persoană unică de contact se prelungeşte şi la vârsta
adolescenţei, tinerii căutând să se identifice cu modele de viaţă
alese. Unii dintre ei cer sfaturi în momentul asumării unei
decizii, au nevoie de a fi dirijaţi în traseul lor de orientare
profesională sau solicită ajutor concret din partea adultului în
demersurile practice de căutare a unui loc de muncă.
Deseori, din lipsa de respect a autorităţii şi a normelor,
tinerii care au parcurs traseul instituţional nu reuşesc să-şi asume
responsabilităţile unui loc de muncă pe care îl abandonează,
invocând dificultăţile apărute.
Studiul de caz 7
N. este o tânără care a parcurs traseul mai multor instituţii. A
fost cuprinsă într-un program de formare a deprinderilor de
viaţă independentă, program în cadrul căruia asistenţii
sociali au ajutat tinerii pentru a-şi găsi un loc de muncă şi li
s-a oferit o locuinţă într-un bloc de garsoniere, locuinţă
condiţionată de angajarea cu carte de muncă, pentru a-şi
asigura un venit constant.
N. a acceptat să lucreze la început la bucătăria unui
restaurant, loc de muncă pe care l-a abandonat în mai puţin
de o lună, apoi a mai schimbat 6 locuri de muncă, abandonul
fiind determinat de fiecare dată de diferite obstacole cu care
s-a confruntat. Consecinţa abandonurilor a fost pierderea
locuinţei, iar tânăra a preferat să locuiască în condiţii de
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provizorat la un tânăr care avea antecedente penale şi îşi
câştiga existenţa din furturi.
Lipsa de responsabilitate în asumarea unor sarcini,
incapacitatea de a-şi organiza un plan de perspectivă în care să
analizeze consecinţele actelor proprii, îi determină pe unii dintre
aceşti tineri să trăiască într-o situaţie de provizorat, fără să
proiecteze finalitatea unui scop.
1.4.4. Relaţia cu grupul, cu adultul, cu autoritatea
Este cunoscut faptul că tinerii prezintă dificultăţi de
comportament social, atât în relaţia cu grupul de egali, cât şi în
relaţia cu adulţii şi cu autoritatea. Socializarea dificilă a tinerilor
într-un mediu nou, pe care îl descoperă abia după ce părăsesc
centrele de plasament, precum şi problemele ridicate de bariera
psihică a societăţii faţă de copiii instituţionalizaţi - sunt aspecte
importante în integrarea socială a celor care părăsesc sistemul de
protecţie a copilului.
Dificultăţile provin din faptul că aceşti tineri nu ştiu să:
Se adreseze celorlalţi;
Salute şi mai ales, să se prezinte;
Acorde respect, neconsiderând acest lucru ca fiind valoros: în
viaţa lor respectul a fost doar foarte rar apreciatşi, mai ales, ei
înşişi nu au fost trataţi cu respect.
Trăiesc într-un mediu închis (centrul de plasament – şcoală),
nu au relaţii de prietenie decât, aproape exclusiv, cu copii/tineri
din centrul de plasament. Sunt de multe ori neacceptaţi ca
prieteni ai unor copii cu familie.
Relaţiile cu adulţii se limitează, de cele mai multe ori, la cele
cu personalul din cadrul instituţiei (educatori şi personal
administrativ). Nu au o persoană adultă la care să se raporteze în
mod stabil; prezenţa persoanelor adulte cele mai apropiate cu
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care ei intră în contact (personalul educator şi profesorii şcolari)
este oscilantă, acestea vin şi pleacă de la centru, în funcţie de
programul stabilit al fiecăruia.
Tinerii se simt în siguranţă în cadrul grupului de egali din
centrul de plasament. Cadrul restrâns de viaţă, limitat la şcoală
şi centru, i-a determinat să adopte unele comportamente
defensive faţă de orice elemente care le-ar putea provoca
insecuritate. Ei manifestă teamă de necunoscut; de aceea trebuie
puşi în situaţii noi de viaţă, cu care nu s-au confruntat până
acum, trebuie integraţi/implicaţi în grupuri de membri, alţii
decât cei din centrul de plasament, pentru ca, încet, încet, să
înveţe să se deschidă şi către alte categorii de persoane.
Comportamentul lor problematic sub raportul socializării
este determinat şi de lipsa anumitor valori de bază (considerarea
unicităţii persoanelor, importanţa respectului, tratarea cu
încredere, etc.) care determină crearea şi menţinerea unor relaţii
sănătoase cu semenii.
O caracteristică importantă a tânărului din instituţii este o
imagine de sine proastă, dezvoltată prin relaţionarea deficitară
cu personalul şi cu copiii mai mari. Ca mecanisme
compensatoare evidenţiem agresivitatea în relaţiile cu personalul
şi cu ceilalţi copii şi o dependenţă accentuată de grup. În cadrul
grupului, tânărul din instituţii se simte în siguranţă şi apărat.
Responsabilitatea pentru anumite acte este împărţită la toţi
membrii grupului, existând o ierarhie, începând de la liderul in
formal, până la ultimul membru al grupului. De obicei, liderul
grupului este unul dintre copiii mari, eventual cel mai puternic,
iar ultimii sunt copii mai mici. Situaţia copiilor mici în grup nu
este privilegiată, ei trebuind să îndeplinească toate cererile
membrilor grupului, fie că vin din interiorul acestuia, fie din
partea personalului centrului. Satisfacerea cerinţelor grupului le
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permite acestor copii să fie protejaţi de intruşii din afara
grupului.
Dependenţa de grupul de apartenenţă se bazează pe relaţii
centrate pe beneficii directe şi mai puţin pe sentimente de
ataşament, urmărindu-se obţinerea de beneficii.
Tinerii sunt ,,iniţiaţi” atunci când intră în cadrul comunităţii.
Iniţierea constă în realizarea anumitor sarcini trasate de membrii
grupului. Aceste sarcini sunt de cele mai multe ori umilitoare şi
constituie un abuz la adresa celui iniţiat. Cu cât este mai
umilitoare este sarcina, cu atât mai mult va fi apreciat de către
membrii grupului şi în final, de către sine însuşi.
Studiul de caz 8
M.M. s-a născut în Bucureşti la data de 08.03.1988. Tânăra a
fost instituţionalizată în 1996, deoarece provine dintr-o
familie dezorganizată.
În cadrul unui focus - grup cu privire la violenţă, tânăra a
dezvăluit că a fost constrânsă de un coleg din centrul de
plasament să întreţină relaţii sexuale cu acesta. M.M. a
relatat că nu a fost constrânsă prin violenţă, ci acel coleg a
ameninţat-o că dacă nu îi va ceda, va relata grupului că
M.M. se prostituează. Cu toate că această afirmaţie nu era
adevărată, tânăra nu a putut suporta faptul că ar putea fi
respinsă de grup în urma acestor ,,dezvăluiri” şi a consimţit
să întreţină relaţii sexuale cu acel coleg. Tânăra nu a vrut să
dezvăluie numele acelei persoane şi a afirmat că a fost de
acord cu întreţinerea de relaţii sexuale.
1.4.5. Atitudinea faţă de şcoală şi atitudinea faţă de
muncă
Instituţiile pentru ocrotirea copiilor continuă să prezinte
grave distorsiuni, modul lor de organizare fiind fundamental
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nociv pentru tânăr şi trebuind, în consecinţă, să fie drastic
schimbat. Această influenţă negativă este vizibilă şi dăunătoare,
cu atât mai mult la copiii care au stat mulţi ani în instituţii şi au
fost mutaţi de la o instituţie la alta, în funcţie de vârsta lor
cronologică.
În procesul de schimbare a acestui sistem, un accent
deosebit se pune pe integrarea tânărului în familie (naturală sau
substitut). Practica dovedeşte că alternativele la instituţionalizare
(plasamentul, asistenţii maternali, adopţia naţională) sunt o
soluţie, în cea mai mare parte, pentru copiii de până la 10 ani.
Tinerii adolescenţi continuă însă să reprezinte categoria cea mai
vulnerabilă. Mulţi dintre aceştia şi-au petrecut cea mai mare
parte a vieţii în instituţie. Adeseori legătura lor cu familia s-a
pierdut. Lumea de dincolo de centrul de plasament îi sperie. La
18 ani, ei trebuie să părăsească instituţia, fără a avea un
minimum de condiţii şi abilităţile necesare pentru un trai
independent.
Relaţia adult - tânăr, în principal educator – tânăr, este
esenţială pentru climatul socio-educaţional în casa de copii.
Necesitatea securitatăţii afective, de comunicare, apartenenţă,
dragoste şi înţelegere, se satisfac în contextul relaţiilor
interumane, de acceptare reciprocă. Receptivitatea educatorului
faţă de problemele de viaţă ale copiilor constituie o primă
condiţie a comunicării şi acceptării psihologice reciproce.
Educaţia şi recuperarea copiilor instituţionalizaţi constituie o
problemă care implică eforturi enorme din partea cadrelor
didactice. Soluţionarea acesteia depinde de asigurarea
instituţiilor cu materiale didactice, care în unităţile educaţionale
se află la un nivel ne satisfăcător (fondul de carte al bibliotecilor
şcolare nu se completează corespunzător cu manuale, literatură
metodică, ştiinţifică, artistică, enciclopedică, publicaţii periodice
etc., fiind format preponderent din ediţii mai vechi).
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Rezistenţa faţă de învăţare se recunoaşte în indispoziţia
fiziologică şi psihică, în dezinteresul faţă de anumite discipline,
în refuzul, protestul şi ostilitatea faţă de sarcinile învăţării, în
descurajarea în absenţa recompensei sau când aceasta este
necorespunzătoare. Rezistenţa faţă de învăţare devine
modalitatea de protejare faţă de obligaţiile şcolare, faţă de
efortul de învăţare şi se reflectă în randamentul slab şi mediocru,
în insuccesul şi eşecul şcolar. Este dificilă separarea neputinţei
de refuzul de a învăţa, a oboselii reale de cea aparentă.
Combaterea lenei şi a inapetenţei este posibilă prin cunoaşterea
cauzelor şi găsirea remediilor de prevenire şi prin terapie.
Cauzele care declanşează rezistenţa faţă de învăţare sunt
numeroase. Dintre acestea, menţionăm deficienţele fizice şi
psihice şi deficienţele comportamentului afectiv – relaţional. De
asemenea putem vorbi şi despre discriminarea şi marginalizarea
copiilor care provin din casele de copii sau alte servicii
alternative, care pot apărea în mediul şcolar. Acestea pot veni
din partea profesorului sau din partea colegilor, pot fi constante
sau sporadice în diferite situaţii şi pot avea influenţe negative
asupra atitudinii tânărului faţă de şcoală. Bineînţeles, este
necesară intervenţia specialiştilor în astfel de situaţii, prin luarea
unei măsuri imediate, pentru a nu degenera situaţia şi a nu afecta
profund tânărul. Se poate recurge chiar la schimbarea unităţii de
învăţământ, dacă atitudinea discriminatorie persistă.
Apoi, putem vorbi despre relaţia tânărului care se află în
sistemul de protecţie cu familia naturală, relaţie care îi poate
distrage acestuia atenţia de la şcoală. Există situaţii în care
părinţii îşi caută copiii telefonic sau în persoană la locul unde se
află aceştia şi le fac tot felul de promisiuni, printre care şi cea că
îi vor lua acasă. Atunci, toate gândurile tânărului sunt îndreptate
spre aceste lucruri, el făcându-şi tot felul de speranţe şi vise care
se prelungesc, se amână şi care, de regulă, nu sunt duse la bun
sfârşit, trezindu-i tot felul de frământări, neîncredere şi
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comportamente dificile, cărora educatorii cu greu le fac faţă. În
aceste situaţii este necesară intervenţia specialiştilor pentru a
consilia atât familia cât şi tânărul, în vederea corectării acestei
relaţii.
Astfel, tânărul care s-a confruntat de-a lungul vieţii sale cu
tot felul de situaţii care i-au influenţat negativ atitudinea faţă de
şcoală şi căruia nu i-a fost creat un climat favorabil învăţării, are
o atitudine de respingere faţă de ideea de a-şi continua studiile.
De exemplu, un tânăr care a locuit în mai multe instituţii, în care
întotdeauna programul său era stabilit de către alţii, întotdeauna
trebuia să facă ceea ce i se spunea, chiar dacă nu-i convenea, de
cele mai multe ori, căruia nu i se dădeau responsabilităţi, nu era
pus în situaţii de a alege, în momentul în care trebuie să
părăsească instituţia nu doreşte altceva decât să fie pe propriile
picioare pentru a face ceea ce doreşte. Dar atunci când se află în
faţa faptului împlinit, nu ştie cum să se descurce, nu poate face
faţă situaţiei, deoarece nu l-a învăţat nimeni cum să o facă.
Atunci el alege calea cea mai uşoară cu rezultate imediate, chiar
dacă acest lucru nu corespunde întotdeauna cu normele morale
şi sociale. În astfel de situaţii, tinerii trebuie pregătiţi din timp
pentru ceea ce va urma. Acum sistemul de protecţie a copilului
este în schimbare şi este necesar ca, prin mutarea copiilor din
marile instituţii, să se găsească soluţia cea mai bună pentru
tânăr, pentru a putea fi pregătit de către cei care lucrează cu el,
pentru a-i stabili încrederea în sine şi în forţele proprii, pentru a
se putea descurca în viaţă.
Însă există şi tineri care, sprijiniţi, dar mai ales prin forţe
proprii, nu se lasă influenţaţi negativ de toate întâmplările
nefericite din viaţa lor, ba mai mult, acest lucru îi motivează şi
urmăresc ţinte înalte şi prin efort şi multă muncă, reuşesc să
urmeze studii superioare, să îşi găsească locuri de muncă ce le
aduc mari satisfacţii şi în tot acest timp, se perfecţionează
continuu.
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Putem vorbi de atitudinea faţă de muncă la tinerii care ies
din instituţii numai urmărind această atitudine în contextul
dezvoltării abilităţilor de trai independent şi a asumării
responsabilităţilor. Relevant este felul în care au fost dezvoltate
de-a lungul vieţii toate aceste abilităţi.
Se cunoaşte faptul că, în marile instituţii, copiii au fost prea
puţin implicaţi în muncă şi prea puţin le-au fost dezvoltate
aceste abilităţi. Chiar dacă ei erau implicaţi, li se impunea să
facă un anumit lucru, fără a fi motivaţi, încurajaţi şi răsplătiţi
pentru aceasta. De aceea, simţeau că făceau ceva doar pentru că
erau obligaţi să o facă şi astfel, nu simţeau că ceea ce fac este
pentru ei.
În situaţiile în care tinerii au fost mutaţi din marile instituţii
în case de tip familial, în care numărul lor este mult mai mic iar
educatorii se pot ocupa de ei mult mai atent, oferindu-le o
educaţie cât mai corectă, atitudinea tinerilor faţă de muncă se
schimbă, putând ca, după ce vor părăsi sistemul de protecţie, să
îşi găsească un serviciu, să aibă o atitudine pozitivă faţă de
muncă şi faţă de colegii de la locul de muncă.
De exemplu, tinerii care locuiesc într-o casă de tip familial
într-un sat vor fi învăţaţi şi implicaţi în munca câmpului, în
lucrul cu animalele precum şi în alte munci care se desfăşoară în
funcţie de sezon, fiind răsplătiţi şi încurajaţi pentru asta. Ei sunt
implicaţi apoi şi de comunitatea locală şi răsplătiţi în diferite
forme. Astfel, ei învaţă să analizeze raportul dintre efortul depus
şi răsplată şi pot să aleagă ce fac şi cât fac, în funcţie de
aşteptările pe care le au atunci când vine răsplata. Locuind în
casa de tip familial, ei nu sunt obligaţi să muncească, ci aleg
acest lucru pentru răsplata care vine, pregătindu-se, astfel,
pentru momentul când vor fi nevoiţi să îşi caute un loc de
muncă. Bineînţeles, educatorii care sunt mereu cu aceşti tineri
trebuie să analizeze dacă munca depusă este în conformitate cu
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dezvoltarea acestora, pentru a nu le periclita sănătatea şi
dezvoltarea armonioasă.
În învăţarea unei meserii este nevoie de implicare, atât din
partea profesorului, cât şi din partea elevului, însă, dacă
atitudinea elevului faţă de muncă e una de dezinteres, din
diferite cauze, profesorului îi este greu, daca nu chiar imposibil,
să-l înveţe o meserie.
Există posibilitatea ca tinerilor care locuiesc într-o instituţie
sau au locuit într-o instituţie şi acum se află într-o altă formă de
plasament să li se fi impus profilul profesional pe care să îl
aleagă atunci când au urmat cursurile unei şcoli profesionale sau
ale unui liceu, fără a se ţine cont de aptitudinile şi preocupările
lor, acest fapt având drept consecinţă dezinteresul faţă de şcoală
şi muncă. Reuşita în procesul de formare a deprinderilor de
muncă suportă influenţa combinată a factorilor interni şi externi.
Astfel, motivele activităţii, aptitudinile, trăsăturile de
personalitate ale elevului constituie cei mai importanţi factori
interni, pe lângă vârsta, sexul, dezvoltarea fizică şi sănătatea sa,
în condiţionarea performanţelor sale. Dintre factorii externi cu
rol esenţial amintim: formele de organizare a învăţământului,
metodele de predare, sistemul de cerinţe instructiv-educative,
personalitatea profesorului şi nu în ultimul rând, mediul
instituţional sau familial în care se află tânărul.
Luând în considerare toate aspectele prezentate mai sus,
constatăm că abilităţile de muncă şi atitudinea pozitivă faţă de
muncă şi şcoală se formează la copii încă de la vârste mici prin
implicarea lor în activităţi corespunzătoare cu dezvoltarea lor
fizică şi psihică. Datorită faptului că, atâta timp cât tinerii au
locuit în marile instituţii şi nu le-a fost formată o atitudine
pozitivă faţă de muncă şi şcoală sau aceasta a fost influenţată
negativ de diferiţi factori interni şi externi, aceasta nu s-a
dezvoltat corespunzător. Astfel, pentru tinerii care urmează să
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iasă din sistemul de protecţie este necesară intervenţia mai
multor specialişti, asistenţi sociali, psihologi, educatori, care să-i
susţină şi să-i îndrume.
Conform noii legislaţii în domeniu, tinerii pot solicita să li se
acorde sprijin timp de doi ani, după ieşirea din instituţie. În acest
timp asistenţii sociali îi ajută în găsirea unui serviciu, în
menţinerea lor, prin consilierea în ceea ce priveşte importanţa
unui loc de muncă, a păstrării unei bune relaţii cu colegii, ceea
ce are o deosebită importanţă în a avea o atitudine pozitivă faţă
de muncă. De asemenea, se identifică o reţea de sprijin pentru
aceşti tineri, la care să poată apela atunci când au nevoie. Din
această reţea pot face parte prietenii, alte cunoştinţe, rude, colegi
de la locul de muncă, vecini, etc.
În momentul în care un astfel de tânăr îşi caută un loc de
muncă, întâmpină greutăţi în luarea deciziei finale, deoarece în
instituţie el a fost pus rareori în faţa faptului de a lua o decizie
importantă. Aici este necesară intervenţia specialiştilor pentru al ajuta să gândească obiectiv asupra capacităţilor şi aşteptărilor
lui, în comparaţie cu ceea ce oferă un anume loc de muncă,
urmând ca decizia finală să fie luată de el însuşi.
Pe fondul deprecierii continue a situaţiei economice,
creşterea şomajului afectează cu prioritate tinerii. Pentru tinerii
din instituţii, lipsa unei calificări sau slaba calificare fac extrem
de dificilă găsirea unui loc de muncă.
Parcurgerea anilor de învăţământ obligatoriu se dovedeşte
dificilă de multe ori, însă învăţământul liceal sau profesional
este o provocare pentru majoritatea copiilor crescuţi în sistemul
de protecţie a copilului. O personalitate puternică, o imagine de
sine crescută, existenţa unei relaţii afective stabile cu un adult,
existenţa unor cunoştinţe de bază bogate pot fi garanţia unei
evoluţii şcolare bune şi se pot finaliza cu o diplomă de studii
universitare. Dar aceste caracteristici sunt mai rar întâlnite în
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cazul tinerilor din instituţii. Este de dorit ca orientarea şcolară
liceală şi profesională să fie un proces cu importanţă crescută. În
alegerea unei specializări este obligatoriu să se discute şi să se
identifice nevoile de informare a tânărului, aşteptările sale cu
privire la viaţă şi să se analizeze starea de sănătate a acestuia.
Evaluarea şi analizarea profesionistă a abilităţilor şi înclinaţiilor
pe care le manifestă tânărul este crucială. De cele mai multe ori,
alegerea specializării se face în funcţie de „cifrele de
şcolarizare”, la diverse şcoli profesionale, cu atât mai mult dacă
locaţia acelei şcoli este în apropierea sau chiar în incinta
centrului de plasament. Din păcate, nu puţine sunt exemplele în
care copiii erau orientaţi spre o specializare anume doar pentru a
nu se desfiinţa şcoala, clasa sau postul unui oarecare profesor. Sau practicat inclusiv mutări ale copiilor la distanţe mari faţă de
localitatea de domiciliu a părinţilor sau de locaţia centrului de
plasament, mod prin care se pierdeau orice legături cu cei
apropiaţi tânărului. De aici decurg urmări negative, cel puţin în
plan afectiv, motivaţional şi vocaţional. Tânărul se îndepărtează
şi mai mult de meseria pentru care se află înscris la respectiva
şcoală.
Existenţa unor meserii specifice pentru copiii din instituţii,
în special a celor din învăţământul special, face ca angajarea
acestora să devină şi mai dificilă prin saturarea pieţei cu
meseriile respective. De asemenea, importanţa scăzută pe care o
acordă maiştrii de practică pregătirii practice a tinerilor îşi spune
ulterior cuvântul la angajarea acestora. Cele mai frecvente
munci prin care îşi exercită practica profesională sunt cele
auxiliare muncii de bază, curăţenia şi transportul diverselor
materiale. Lipsa experienţelor pozitive pot influenţa tinerii în
comportamente antisociale, deviante, pentru a le compensa şi
creşte stima de sine.
Lipsa cunoştinţelor de bază – citit, scris, aritmetică – face ca
abilităţile de comunicare şi control a situaţiilor în care sunt
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implicaţi tinerii sa fie menţinute la limită. Se întâmplă, din
păcate, ca tineri proveniţi din centre de plasament să nu ştie să
scrie corect sau să socotească bine. Aceste aspecte duc la
formarea unor competenţe şcolare suficiente pentru a
„supravieţui” în mediul şcolar. Dacă se întâmplă ca tânărul să nu
fie apreciat şi tot cea ce poate obţine prin performanţele lui
şcolară să fie nemulţumire şi dispreţ, atunci el se poate închide,
devine apatic, agresiv sau chiar poate ajunge să abandoneze
şcoala. Abandonul şcolar este o soluţie frecventă la problemele
pe care le înfruntă aceşti tineri, cu atât mai mult cu cât eforturile
lor nu se regăsesc ulterior prin prisma experienţei colegilor mai
mari, care nu îşi găsesc sau nu pot păstra un loc de muncă.
Izolarea clădirilor care oferă locaţia pentru centrele de
plasament, precum şi construirea cu precădere în apropierea
acestora a instituţiilor de învăţământ adaptat vârstei copiilor au
făcut ca toate activităţile şi interacţiunile celor implicaţi în
aceste servicii să fie adaptate mediului creat. S-au dezvoltat
toate pârghiile necesare pentru funcţionarea acestui sistem
aproape închis. Toate demersurile şi adaptările făcute pentru a
demonstra utilitatea şi costurile reduse la minim ale acestor
servicii nu au făcut altceva decât să elimine posibilitatea oferirii
unor experienţe normale cotidiene copiilor din aceste instituţii.
Existenţa unor relaţii de muncă şi responsabilităţi bine stabilite
printre angajaţii centrelor oferea un model „ideal” copiilor, prin
oferirea tuturor resurselor gata fabricate pentru acoperirea
nevoilor. Aceste modele de rezolvare a problemelor nu au făcut
decât să dezvolte o atitudine nu tocmai potrivită a copiilor faţă
de sarcinile zilnice şi muncă. Ce s-a făcut până acum a fost să se
acopere toate responsabilităţile de către adulţi, pentru a asigura
eficienţa şi rapiditatea activităţilor de gospodărire, spre exemplu.
„Tânărul are nevoie de câştigarea şi recunoaşterea treptată de
către ceilalţi a independenţei sale. Percepţia şi nu realitatea este
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cea care determină modul în care un eveniment influenţează o
credinţă.”1
Din aceste motive, orice acţiune a tânărului în instituţie era
unidirecţională, el nu primea feedback-ul necesar pentru
corectarea eficientă a comportamentului sau deprinderilor,
relaţiile din cadrul instituţional fiind mai mult uni-direcţionale.
Înţelegem prin aceasta faptul că, dacă prin acţiunea tânărului
sarcina nu era executată corect, atunci adultul o prelua şi o ducea
la bun sfârşit sau, în cele mai multe cazuri, adultul făcea toata
sarcina, fără a mai implica tânărul în acest demers, acest lucru
fiind considerat ineficient şi doar o pierdere de timp.
Pentru acel procent de copii care menţin legătura cu familia
şi îşi vizitează propriile familii, atitudinile faţă de muncă şi
şcoală sunt puternic influenţate. Aşteptările părinţilor sau
rudelor faţă de şcoală joacă un rol important. De asemenea,
modelele pe care aceştia le oferă sunt definitorii. Aceste
influenţe se manifestă atât la tânărul în cauză cât şi la prietenii
săi cărora, de cele mai multe ori, le povesteşte despre ce i se
întâmplă. Se poate întâmpla ca orientarea profesională şi dorinţa
de realizare profesională să fie foarte bine fundamentate de
adulţii din instituţie, însă modelul familial poate dărâma toate
eforturile educatorului. Există exemple în care tânărul a acceptat
că este mai uşor de trăit din diverse munci ocazionale sau nu
tocmai legale, decât a fi angajat cu un contract de muncă şi
generator de responsabilităţi şi drepturi, conform legii. Aceste
intenţii sau orientări, depistate la timp, pot fi discutate şi
analizate de către adult în cadrul sistemului de valori al
tânărului, împreună cu tânărul, pentru a înţelege toate
consecinţele alegerii sale.

1

Tratat de asistenţă socială, Şoitu, Laurenţiu Conţiu, 2003
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Nevoia unui loc de muncă devine stringentă în cele mai
multe cazuri doar în ultimul an de şcoală, când inevitabilitatea
momentului de încheiere a măsurii de protecţie devine evidentă.
Din această perspectivă sunt acceptate necesităţile exprimate de
consilieri în găsirea unui loc de muncă. Problema apare din
perspectiva în care nu au avut posibilitatea să experimenteze
foarte multe relaţii normale de muncă în afara centrului de
plasament. Rezultatele şi consecinţele prestării muncii rămân
însă în majoritate o necunoscută. Mulţumirea de a primi bani
pentru munca efectuată, programarea şi plata utilităţilor din
consumul propriu, achiziţionarea bunurilor pentru uz personal
rămân încă o necunoscută, atâta timp cât prin viaţa în cadrul
centrului de plasament toate nevoile tânărului erau acoperite
automat, prin sistemul de achiziţii şi plăţi. După obţinerea unui
loc de muncă, cele mai frecvente probleme apar la gestionarea
banilor. Accentul pe stabilirea priorităţilor cheltuielilor şi
evaluarea nevoilor este important de analizat încă din perioada
în care tânărul este în centrul de plasament şi, mai important, el
trebuie să aibă acces la luarea deciziilor în ceea ce priveşte
aceste achiziţii.
Rezolvarea tuturor conflictelor, acoperirea tuturor nevoilor
de bază ale tânărului, determină ca acceptarea importanţei
locului de muncă să fie minimalizată de multe ori. De aici apare
şi atitudinea des întâlnită a tinerilor ieşiţi din instituţii de a
abandona locului de muncă, ca o primă soluţie la dificultăţi
legate de aceasta. Relaţionarea normală cu colegii de muncă şi
respectarea tuturor normelor şi regulamentelor proprii locului de
muncă se dovedesc dificile. Conflicte minore şi nemulţumiri
irelevante sunt de multe ori motivul pentru care tinerii
abandonează serviciul şi recurg la solicitarea de ajutor pentru
găsirea unui alt loc de muncă. Tinerii cunosc mecanismele prin
care pot obţine un loc de muncă, în special de către cei angajaţi
în cadrul sistemului de protecţie sau celui social şi exploatează
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la maximum aceste posibilităţi, de cele mai multe ori din postura
de victimă.
Existenţa unei reţele de servicii pentru tinerii absolvenţi ai
sistemului de protecţie ar putea acoperi eficient problematica
acestora. Înfiinţarea unei reţele de locuinţe sociale într-un număr
proporţional cu nevoile, susţinerea eficientă a angajatorilor
pentru această categorie de absolvenţi, existenţa unor servicii
sociale speciale de sprijin şi monitorizare precum şi adaptarea
modului de abordare în îngrijirea, ocrotirea, creşterea şi
educarea tinerilor ar asigura adaptarea acestora la viaţa
independentă.
Atitudinea faţă de şcoală se dobândeşte printr-un proces
dinamic, evolutiv, având ca finalitate o însuşire a conduitei
şcolare. Acest proces este diferit de la tânăr la tânăr şi are o
componentă de adaptare.
Într-o familie stabilă, tânărul experimentează confortul
siguranţei, devine încrezător în părinţi şi concomitent,
îndeplineşte sarcinile pe care aceştia i le cer. Iniţial acceptă
jocurile pe care i le propun părinţii, apoi intră într-un program
educaţional, în care locul jocului este preluat treptat de lecţii şi
teme. Nu tuturor copiilor le place activitatea şcolară, de aceea
părinţilor şi cadrelor didactice le revine sarcina de a-i motiva. Pe
fondul unui sistem psihic stabil şi cu un program educativ
coerent din partea tuturor celor implicaţi în creşterea tânărului,
acesta îşi va însuşi necesitatea de a învăţa, astfel că, la un
moment dat, activitatea şcolară va deveni o obişnuinţă, şi nu o
corvoadă.
În lipsa unei stabilităţi familiale (familii destrămate,
instituţionalizare), tânărul rareori reuşeşte să dobândească o
acceptare firească a actului educaţional, de ce mai multe ori
acesta devenind încă o activitate impusă din partea adulţilor şi
de care va încerca să scape ori de câte ori va avea ocazia.
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Atitudinea faţă de muncă devine o continuare a atitudinii
faţă de şcoală. Găsirea unui loc de muncă şi angajarea reprezintă
apanajul adulţilor. Părinţii merg zilnic la serviciu, au un program
stabilit şi au discuţii legate de locul de muncă. Se discută despre
caracteristicile locului de muncă, despre colegi, despre şefi şi
subalterni, despre locul în care se află, despre modul de
amenajare a spaţiului, iar după programul de la serviciu se întorc
în familie, reluându-şi rolul de părinte. Foarte frecvent se
întâmplă ca părinţii să-şi ducă copiii la locul de muncă, ceea ce
ajută tânărul să-şi reprezinte mai uşor imaginea serviciului
părinţilor. La rândul său, necesitatea de a avea un loc de muncă,
devine un fenomen conştientizat.
Nu acelaşi proces decurge în cazul unui tânăr crescut în
instabilitate familială şi incoerenţă educativă. Tânărul
instituţionalizat sau cel crescut într-un mediu familial abuziv,
neglijent, întâmpină dificultăţi în a înţelege rostul unui loc de
muncă: de ce trebuie să stea atâtea ore la rând, zile în şir, de
obicei pentru un salariu mic. În lipsa unei discipline exersate la
şcoală şi în societate, în lipsa unui model familial în acest sens,
tânărul va căuta alte surse de subzistenţă, mai facile şi adaptate
realităţii lui. Astfel se explică şi numărul mare de tineri
vulnerabili traficului şi actelor antisociale, care provin din
familii dezorganizate sau din instituţii.
Din nefericire, realitatea tânărului crescut în instituţii este
diferită faţă de realitatea tânărului crescut într-o familie
iubitoare. Ca urmare, comportamentele pe care le-au dezvoltat
aceşti copii sunt diferite. În practică, se constată că întrebarea
frecventă a unui tânăr instituţionalizat, atunci când este rugat săşi facă temele este „Dar de ce trebuie să le fac?”, pe când tânărul
împăcat cu necesitatea actului învăţării va spune: „Nu le fac
astăzi”, „N-am chef de lecţii”, „Nu ştiu să le fac”. Abordarea
pedagogică este diferită în cele două situaţii, cauzele refuzului
învăţării fiind diferite datorită contextelor educative diferite: în
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primul caz, tânărul nu înţelege de ce este nevoie să înveţe, nu are
structurile explicative ajutătoare, pe când în cea de-a doua
situaţie, tânărul ştie că trebuie să înveţe, dar nu vrea.
Similar, putem transpune dificultăţile tânărului care
părăseşte sistemul de protecţie şi cele ale tânărului de aceeaşi
vârstă crescut într-un mediu familial stabil. Fără modele de viaţă
acceptate social, fără o coerenţă educativă, fără un ataşament
pozitiv, pentru tânărul care iese din sistem există o mare
probabilitate de eşec în păstrarea locului de muncă, mai mare
decât a unui tânăr crescut şi înconjurat de dragostea unei familii.
Atitudinea faţă de muncă se formează în timp – prin
susţinere, îndemnare, suport, încurajare din partea adultului.
Integrarea tânărului în aceste activităţi se face treptat şi trebuie
permanent susţinută, încurajată şi recompensată.
În situaţia tinerilor instituţionalizaţi, asimilarea beneficiilor
oferite de pregătirea şcolară şi profesională, respectarea
regulilor, normelor şi organizarea viitorului nu se realizează în
aceeaşi măsură ca în cazul copiilor din familii normale.
În acest fel putem explica slaba responsabilizare a tinerilor
instituţionalizaţi pentru găsirea unui loc de muncă, pentru
frecventarea unui curs de pregătire pentru o meserie şi în final,
ceea ce este mult mai important, în păstrarea unui loc de muncă.
Studiu de caz 9
Z.R. s-a născut în Bucureşti la data de 20.11.1984, a fost
instituţionalizat la data de 20.11.1984, fiind abandonat la
naştere. Părinţii săi au decedat. Are o soră crescută într-o
casă de copii, cu care nu mai ţine legătura. A terminat şcoala
profesională pentru bucătari.
S-a înscris la liceu apoi a abandonat studiile. A motivat
abandonul prin faptul că nu se înţelegea cu profesorii şi
colegii.
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A locuit timp de un an într-un apartament social. A intrat
sub influenţa unui anturaj rău famat şi a început să
organizeze petreceri în apartament.
A beneficiat de consiliere psihologică şi socio-profesională,
de tabere şi excursii, a primit o ofertă concretă din partea
unei fabrici de pâine, cu un salariu lunar de 3.800.000
lei/lună, bonuri de masă şi trei pâini pe zi. Nu s-a prezentat
la serviciu, invocând faptul că locuieşte mult prea departe de
locul de muncă. Ulterior au mai fost câteva oportunităţi
pentru a primi o slujbă, dar nu au fost acceptate.
În cadrul orelor de consiliere a participat la un concurs
intitulat ,,Eu peste 20 de ani”. Îşi dorea o casă, distracţii şi
foarte mulţi bani.
A beneficiat de integrare în apartament social timp de un an
şi de oferte de serviciu, dar a refuzat în mod constant să
muncească. După ieşirea din apartamentul social, s-a
încercat integrarea sa într-o locuinţă, dar a refuzat să meargă
la serviciu.
În prezent Z.R. a ieşit din sistem şi trăieşte de azi pe mâine.
Nu are o locuinţă şi un serviciu stabil. Munceşte cu ziua sau
pentru mâncare.
1.4.6. Modul de asumare a responsabilităţilor
Datorită carenţelor sistemului de protecţie, în marile
instituţii copiii au învăţat prea puţin să îşi asume
responsabilităţi. Datorită faptului că ei erau consideraţi mereu ca
fiind un grup şi nu se lua în considerare fiecare personalitate în
parte, nu a existat nimeni care să se ocupe de ei, să îi înveţe
modul în care trebuie să îşi sume responsabilităţi faţă de propria
persoană şi faţă de ceilalţi. Ne referim aici la modul de asumare
a responsabilităţilor privind activităţile zilnice din mediul în care
cresc privind şcoala, colegii, grupul de prieteni, personalul care
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se ocupă de îngrijirea lor, faţă de familia naturală sau
substitutivă, faţă de normele sociale, faţă de propriile lucruri şi
faţă de lucrurile celorlalţi.
Putem considera că modul de asumare a responsabilităţilor
se află în strânsă legătură cu respectul faţă de sine şi faţă de
ceilalţi. Se cunoaşte faptul că stima de sine a copiilor care
provin din instituţii este în general scăzută, ei tind să nu îşi
asume nici un fel de responsabilităţi, considerând că nu sunt
capabili să le facă faţă. De asemenea, în instituţie nu li se dădeau
responsabilităţi, considerându-se mereu că nu sunt capabili să le
ducă la îndeplinire. Datorită faptului că în instituţii lauda era
prea puţin întâlnită şi mult mai frecventă era pedeapsa, copiii nu
îşi asumă nici responsabilitatea propriilor fapte, bune sau rele,
de teama pedepselor care, de multe ori, erau pe nedrept aplicate
sau erau aplicate tuturor, chiar dacă a greşit unul singur. De
aceea, această stare de teamă persistă la copiii care au locuit mai
mult timp în instituţie şi după ce au fost mutaţi într-o casă de tip
familial, în familia naturală sau într-o familie de plasament, ei
nefiind capabili să îşi asume responsabilităţi.
Astfel, la această categorie de tineri, este foarte utilă
intervenţia specialiştilor, asistenţilor sociali, psihologilor, care îi
ajută prin consiliere să-şi formeze stima de sine şi de ceilalţi,
putând astfel să îşi asume responsabilităţile faptelor de care sunt
conştienţi că sunt capabili. Acest lucru se poate face şi de către
educatorii din casă sau de către familie, prin implicarea tinerilor
în diverse activităţi din casă, activităţi care să fie
corespunzătoare cu dezvoltarea lor fizică şi psihică pentru a nu
exista riscul eşecului, şi neapărat prin răsplătirea lor, în primul
rând prin laude, după finalizarea activităţilor. Astfel, tinerii
învaţă să îşi asume responsabilităţi singuri în viitor, fără să li se
mai ceară acest lucru şi nici nu mai aşteaptă laude atunci când
vor şti că ceea ce au făcut este bine, vor fi singuri mulţumiţi de
ei înşişi.
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La şcoală, este necesară implicarea cadrelor didactice în
formarea responsabilităţilor tinerilor, atât faţă de activităţi, cât şi
faţă de colegi şi profesori, prin folosirea diferitelor metode
pedagogice.
Modul în care învaţă să îşi asume responsabilităţile se
răsfrânge şi asupra grupului de prieteni într-un mod vizibil în
toate acţiunile care le desfăşoară împreună cu aceştia, pornind de
la simple activităţi de divertisment. În cazul în care tânărul
doreşte mereu să îşi asume responsabilităţi şi reuşeşte să le ducă
la bun sfârşit, el poate ajunge chiar liderul grupului.
Datorită faptului că în marile instituţii copiii nu beneficiau
nici de haine personale, nici de jucării proprii, de fapt nici un
lucru nu era doar al lor, ei nu au dezvoltat simţul proprietăţii şi
de aceea distrug toate lucrurile din jurul lor sau chiar le vând pe
bani puţini, pentru a-şi cumpăra dulciuri. Astfel, ei trebuie
responsabilizaţi asupra lucrurilor, pornind de la distribuirea de
lucruri care să fie ale lor personale, lucruri pe care le folosesc
doar ei şi doar cu acordul lor le poate folosi şi altcineva.
De asemenea, aceşti copii, fiind izolaţi în instituţii, au trăit
pe baza regulilor proprii şi nu au fost familiarizaţi cu toate
normele sociale. De aceea, tinerilor care ies din instituţii le este
foarte greu să se integreze într-o societate căreia nu-i cunosc
normele sau, deşi le cunosc teoretic, nu le-au respectat niciodată.
Aşa ajung să încalce normele şi societatea să îi pedepsească.
Celor care au fost mutaţi din instituţie într-o formă de plasament
de tip familial le este mult mai uşor să se integreze în
comunitate, deoarece au învăţat să respecte normele sociale de la
adulţii care au putut să se ocupe de ei individual, învăţându-i tot
felul de lucruri utile. Cu toate acestea, dacă au fost mutaţi la o
vârstă mai mare, le este foarte greu să înveţe aceste lucruri, care
necesită mult timp şi cu care se începe de mic copil.
Studiul de caz 10
66

M. este un tânăr în vârstă de 20 de ani, care a crescut în mai
multe instituţii şi care a absolvit o şcoală profesională în
urmă cu doi ani. Când a venit momentul să părăsească
sistemul de protecţie a copilului, asistenta socială l-a sprijinit
să îşi găsească un loc de muncă la o firmă particulară şi o
locuinţă la o fundaţie, unde nu trebuia să plătească chirie,
dându-i, totodată, şi câteva sfaturi utile pentru a se putea
integra în societate.
Din păcate, tânărul nu a fost mulţumit de locul de muncă,
spunând că i se cere prea mult şi că ceilalţi colegi nu îl
acceptă în grup. A plecat de la locul de muncă în foarte scurt
timp şi s-a dus să lucreze la un atelier de tâmplărie, unde
lucra un alt tânăr care a fost în instituţie şi pe care îl
cunoştea. Nici acolo nu a stat decât câteva luni, tot din
aceleaşi motive. Văzând că nu reuşeşte să se adapteze
nicăieri, a plecat să îşi caute familia care l-a părăsit de mic,
timp în care hoinărea pe străzi trăind din mila altora şi
dormind pe unde apuca. După aproximativ un an de când a
ieşit din instituţie, şi-a găsit familia într-un alt judeţ din ţară,
la destul de mare depărtare. A plecat acolo, unde se află şi
acum. El a telefonat de mai multe ori la instituţia de unde a
plecat, spunând că este bine, dar fără să dea prea multe
detalii.
În condiţii favorabile de dezvoltare, tânărul caută şi doreşte
să îşi asume mici responsabilităţi: de a-şi face ordine printre
jucării, de a ajuta la punerea mesei, de a hrăni animalul preferat,
mai târziu de a fi elev de serviciu, de a strânge fondul clasei, de
a avea grijă de lucrurile personale. Tânărul de mai târziu va fi
învăţat deja că asumarea unor responsabilităţi este utilă în viaţă
şi îi dezvoltă abilităţile de adaptare, în contextele sociale în care
doreşte să trăiască. De exemplu, responsabilităţi ca: găsirea şi
păstrarea unui loc de muncă, cheltuirea judicioasă a banilor,
întemeierea unei familii şi creşterea copiilor în mediul familiei
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sunt cunoscute, înţelese şi transpuse în viaţa tânărului, în funcţie
de percepţia propriilor posibilităţi: îşi caută un loc de muncă mai
bine remunerat, îşi doreşte copii atunci când simte o stabilitate
afectivă şi materială şi este pregătit să-şi împartă cheltuielile şi
bunurile proprii cu o altă persoană, etc.
În condiţiile unei carenţe afective şi educative, dezvoltarea
responsabilităţii este amânată. Contextul instituţional de îngrijire
a tânărului, de exemplu, oferă puţine mijloace de a pune în
practică metodele consacrate de educare a responsabilităţii
tânărului faţă de propria persoană, faţă de obiectele personale,
faţă de propria conduită şi faţă de normele care trebuie asumate.
Nu putem să-i cerem să ajute zilnic la aşezatul mesei, când
programul instituţional este de aşa natură, încât toţi copiii
trebuie să urmeze acelaşi program, pentru a putea fi
supravegheaţi. Atât obiectele, cât şi propria lui persoană sunt
considerate ca un grup, lipsite de individualitate. Feed-back-ul
pe care-l primeşte tânărul în urma acţiunilor lui sunt contextual
adaptate mediului instituţional, astfel că uneori este
recompensat, alteori pedepsit şi de cele mai multe ori, ignorat,
pentru aceleaşi acte. Tânărul învaţă însă, că programul instituţiei
va merge înainte, indiferent de ce va face el, iar persoanele
adulte care-l înconjoară vor trebui să ţină cont, în primul rând,
de programul comun şi nu de cel individual.
Dezvoltarea asumării responsabilităţii devine astfel un
deziderat greu de obţinut, iar cele mai elementare norme de
comportament nu sunt încă întâlnite nici la vârstele mai mari.
Tânărul care părăseşte sistemul de protecţie se confruntă cu
două situaţii antagonice. Îşi doreşte să fie considerat ca un adult,
să aibă banii lui, viaţa lui independentă, pe de o parte, iar pe de
altă parte, nu găseşte soluţii să se descurce singur. În urma
acestei situaţii dezvoltă un accentuat disconfort psihic, este iritat
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şi supărat pe alţii pentru soarta lui, iar problemele sociale nu
întârzie să apară.
Mulţi dintre ei pretind să obţină în continuare o serie de
beneficii în baza faptului că sunt orfani sau abandonaţi. Au
tendinţa să considere că situaţia lor de foşti copii/tineri
instituţionalizaţi ar trebui să le ofere nişte drepturi pe viaţă. În
acest sens, există la aceşti tineri tendinţa de a transfera aproape
integral responsabilitatea pentru satisfacerea nevoilor de viaţă
independentă în sarcina autorităţilor. Tinerii vor aştepta, după
împlinirea vieţii adulte şi finalizarea studiilor, ca cineva să le
ofere în continuare, în mod gratuit, resursele necesare vieţii:
adăpost, hrană, îmbrăcăminte, moduri de petrecere a timpului,
etc. Expresii de genul: “nouă cine ne dă bani de haine, alimente,
locuinţe sau locuri de muncă”, scot în evidenţă aşteptări
nerealiste în raport cu societatea şi o lipsă de mobilizare faţă de
ei înşişi. Multora le este dificil să mute accentul de pe “aşteptări
de la ceilalţi”, pe “aşteptări de la ei înşişi”.
Este clar că în instituţii se pune prea puţin accentul pe
dobândirea unor deprinderi de viaţă independentă. Nu există
programe speciale de pregătire a adolescenţilor pentru rigorile şi
responsabilităţile vieţii adulte şi independente. Personalul
abordează foarte rar cu ei subiecte pe această temă. Atunci când
au loc astfel de discuţii, copiii le tratează, de obicei, cu
suspiciune, deoarece nu există o concordanţă între ceea ce li se
prezintă ca norme de viaţă independentă şi viaţa lor reală,
complet dependentă de instituţii.
Este dificil să înţeleagă, spre exemplu, că brusc, vor trebui
să-şi gătească singuri, când este posibil să nu fi fost niciodată
într-o bucătărie reală, să vadă cum este, nicidecum să fie învăţaţi
să o facă; li se poate spune că vor trebui să-şi cumpere singuri
haine din banii pe care urmează să-i câştige atunci când vor
munci, însă ei nu au fost niciodată la cumpărături într-un
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magazin, toate hainele şi încălţămintea fiind primite mereu de la
“centru”, fără a fi întrebaţi vreodată cum vor să arate hainele lor.
Mediul instituţional în sine este unul care prejudiciază
nevoia copiilor de a deprinde abilităţi de trai independent,
învăţând treptat să-şi asume diferite responsabilităţi. Ne putem
gândi doar cât de depersonalizate arată multe din dormitoarele
copiilor, hainele sunt de obicei ale tuturor, cărţile, jucăriile, de
asemenea.
Succesul unui tânăr în asumarea responsabilităţii faţă de
propria persoană şi faţă de alte persoane dependente de el este
direct proporţional cu abilităţile psihice şi comportamentale cu
care este înzestrat atunci când intră în rândurile adulţilor. În
lipsa exerciţiului de a-şi asuma responsabilităţi mai uşoare sau
mai dificile de-a lungul copilăriei, tânărul poate să-şi înceapă
viaţa de adult prin repetate eşecuri, continuând să fie un caz
social.
Copiii din instituţii au o experienţă de viaţă individuală
destul de săracă. Pentru ei există tot timpul un program colectiv
(programul de activităţi al centrului), în care sunt integraţi şi în
care viaţa fiecăruia se identifică cu cea a întregului grup. Rareori
exista responsabilităţi personale pe care să fie solicitaţi să şi le
asume individual; de obicei toate lucrurile pe care le fac se
întâmplă colectiv: mănâncă toţi aceeaşi mâncare, poartă toţi
aceleaşi haine, se trezesc toţi deodată, trebuie să-şi facă toţi
deodată temele, au toţi posibilitatea de a se uita la televizor
deodată şi între aceleaşi ore.
Asumarea responsabilităţilor are loc mai degrabă la nivelul
grupului şi nu la nivel individual. Chiar şi atunci când unii dintre
ei dispun de anumite cunoştinţe, ceea ce le lipseşte cel mai tare
tinerilor din instituţii este încrederea în forţele proprii, asumarea
unor responsabilităţi personale, dorinţa de a da piept cu viaţa din
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afara centrelor. Se spune că ei nu au probleme de comunicare şi
adaptare în interiorul centrelor ci în afara acestora.
În instituţii, cineva a hotărât tot timpul pentru ei (bine sau
rău), pentru lucruri mai mult sau mai puţin importante (de la
locul/centrul de plasament unde urmează a fi îngrijiţi, la meniul
zilnic sau culoarea şosetelor); foarte rar sunt întrebaţi şi ei cu
privire la deciziile care se iau în privinţa lor. Acest tip de
abordare devine foarte păgubos şi determină/favorizează un
proces de cultivare a lipsei spiritului de responsabilitate a
copiilor/tinerilor din instituţii, faţă de orice fel de probleme.
Partea bună a unei îngrijiri într-o familie este că se permite,
gradual, copiilor şi tinerilor să ia decizii pentru ei înşişi.
Performanţele şcolare ale tinerilor proveniţi din instituţii
sunt de obicei modeste sau foarte slabe; puţini dintre ei reuşesc
să accentueze şi îşi asume cu seriozitate responsabilităţile
şcolare. Ei sunt promovaţi în clasele superioare fără a răspunde
însă exigenţelor de care este nevoie pentru acest lucru. Ei ştiu
că, indiferent de efortul pe care-l depun pentru îndeplinirea
sarcinilor şcolare, până la urmă vor fi promovaţi. Există multe
şcoli care sunt în apropierea centrelor de plasament şi procentul
majoritar al copiilor înmatriculaţi provine din aceste centre de
plasament. În aceste situaţii poate exista un interes special din
parte unităţii şcolare pentru promovabilitatea şcolarilor din
instituţie. Mulţi copii/adolescenţi sunt menţinuţi în mod artificial
în clase, doar pentru păstrarea clasei şi a profesorilor.
Relaţiile de prietenie se pot suda repede pentru tinerii
proveniţi din instituţii, însă este de ajuns o mică frustrare şi o
astfel de relaţie se poate întrerupe. Mulţi tineri nu reuşesc să-şi
cultive relaţii de prietenie stabile, de lungă durată.
Faptul că ambientul este depersonalizat, iar copiii nu au
locuri în care îşi pot păstra lucrurile personale, afectează foarte
grav simţul proprietăţii.
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Este importantă discutarea drepturilor şi responsabilităţilor
cu copiii şi tinerii. O parte importantă a formării unui adult
matur este deprinderea de a echilibra drepturile cu
responsabilităţile individuale. Lista următoare este una a ideilor
simplificate, ce ar putea să fie utilizate ca baze pentru grupul de
discuţie cu copiii şi tinerii. Trebuie ţinut seama de faptul că ei au
drepturi şi responsabilităţi, precum:
Dreptul de a nu fi rău trataţi, dar şi responsabilitatea de a nu
trata rău pe alţii;
Dreptul de a fi îngrijiţi, dar şi responsabilitatea de a-i îngriji de
alţii;
Dreptul de a nu fi expuşi la situaţii de risc, dar şi
responsabilitatea de a nu îi expune pe alţii în situaţii de risc;
Dreptul de a fi ascultaţi, dar şi responsabilitatea de a-i asculta
pe ceilalţi;
Dreptul de a nu fi discriminaţi, dar şi responsabilitatea de a nu
face observaţii sau acţiuni discriminatorii;
Dreptul de a avea protejată proprietatea personală, dar şi
responsabilitatea de a respecta proprietăţile celorlalţi;
Dreptul de a trăi liber faţă de intimidarea verbală şi fizică sau
terorizare, dar şi responsabilitatea de a nu îi intimida sau
teroriza pe ceilalţi;
Dreptul la intimitate, dar şi responsabilitatea de a respecta
intimitatea celorlalţi oameni.
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1.4.7. Procesul decizional
În luarea deciziei sunt implicaţi factori cognitivi,
motivaţionali, şi emoţionali, specifici mediului defavorabil în
care trăiesc şi factorilor temperamentali, de personalitate.
La adolescenţii şi tinerii din instituţii, structura procesului
motivaţional (care are implicaţii majore în luarea de decizii) este
influenţată atât de factorii care au acţionat în perioada
premergătoare instituţionalizării, cât şi de cei care au intervenit
în timpul acesteia.
În general, motivaţia majoră a tânărului şi adolescentului
este dorinţa de a se identifica cu adultul, iar în condiţiile unui
mediu puţin stimulativ şi încurajator, aspiraţia acestuia este
scăzută.
Pot exista situaţii de adolescenţi în instituţii care, chiar dacă
au un nivel de aspiraţie mai mare, din lipsa unor modele
comportamentale, a unui sistem de valori nestructurat la care să
se raporteze în mod constant şi deoarece nu au parte de susţinere
în tendinţele lor pozitive, pot să ajungă la scăderea elanului şi
ambiţiei pentru activităţi viitoare. Apare o stare de confuzie, de
lipsă de motivare, o lipsă de perspectivă asupra propriului viitor,
dezamăgire şi refuzul de a mai întreprinde demersurile necesare
depăşirii dificultăţilor.
Alte aspecte care pot să apară la cei ce trăiesc în mediul
instituţional şi care au efecte negative asupra capacităţii lor de a
lua decizii:
Copiii şi tinerii crescuţi în instituţii suferă de pe urma
deprivării afective, ca urmare a separării de părinţi;
Copiii şi tinerii nu au fost învăţaţi să recepţioneze şi să asculte
cu atenţie, să extragă esenţialul;
Nu au fost suficient încurajaţi să gândească şi să
interacţioneze cu adultul;
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Nu au fost obişnuiţi cu tehnica discuţiei, pentru că adulţii nu
au susţinut conversaţii cu ei sau le-au ignorat întrebările;
Nu li s-a permis să-şi apere punctul de vedere şi nu au fost
încurajaţi să aibă iniţiativă;
Nu au fost obişnuiţi cu lectura şi cu trecerea de la observaţie la
concluzii;
Sunt dependenţi de adulţi.
În modelele oferite de mediul instituţional, accentul cade pe
scopul imediat şi nu pe cel pe termen lung. Lipsa unui sistem
valoric bine definit, care interferează obiective pe termen scurt
cu obţinerea de beneficii imediate, conduce la un plan decizional
slab structurat. Astfel, tinerii ieşiţi din instituţii realizează de
cele mai multe ori o analiză superficială a faptelor, care, nu de
puţine ori, conduce la eroare în judecata unei situaţii. Se pot
desprinde mai multe cauze:
Sunt pripiţi în evaluarea situaţiei, pentru a atinge cât mai
repede un obiectiv;
Uneori sunt presaţi de anumite evenimente, încât nu mai au
timp să le structureze şi să le organizeze şi în consecinţă, nu
obţin rezultatele dorite;
De multe ori sunt "orbiţi" de beneficiile imediate, astfel încât
dau dovadă de superficialitate în modul în care îşi planifică
activităţile;
Sunt forţaţi de alţii să acţioneze diferit faţă de cum ar fi
procedat ei;
Nu analizează profund problemele, astfel încât să descopere
adevăratele motive pentru care au decis să acţioneze într-o
anumită manieră.
Învăţarea unor deprinderi sociale adecvate şi formarea unui
sistem valoric cu beneficii pe termen lung, stimularea încrederii
în sine, în forţele proprii precum şi învăţarea unor paşi în luarea
deciziei vor asigura un bun demers în actul decizional.
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1.4.8. Orientarea şcolară şi profesională
În ceea ce priveşte capacitatea de a lua decizii, această
aptitudine este foarte puţin dezvoltată la tinerii proveniţi din
centrele de plasament. Acest lucru este explicat în mare măsură
de faptul că nu au fost implicaţi în asumarea deciziilor care îi
privesc.
În ceea ce priveşte alegerea unui liceu pentru continuarea
studiilor, slaba pregătire a tinerilor nu îi califică pentru alegerea
unor instituţii de prestigiu şi în consecinţă, încearcă să acceadă
în orice formă de învăţământ, pentru a se putea menţine în
cadrul centrului de plasament. De cele mai multe ori, deciziile
importante care îi privesc sunt luate de către personalul
instituţiei.
Studiul de caz 11
G.M. s-a născut în Bucureşti, la data de 04.02.1990. Se află
în centrul de plasament din 1998. A fost internat împreună
cu fratele său, deoarece proveneau dintr-o familie
dezorganizată, iar părinţii erau incapabili să-i îngrijească
G.M a fost diagnosticat cu ,,tulburări de comportament” şi a
primit un tratament medical. Tânărul are deficienţe de
vedere şi devine agresiv atunci când nu i se administrează
tratamentul.
G.M. refuză să ia medicamentele pe motiv că ,,îl moleşesc”
şi refuză să meargă la şcoală. Tânărul fumează şi pentru a-şi
procura banii de ţigări, cerşeşte sau fură legume din piaţă.
De asemenea, face mici comisioane colegilor mai mari, care
îl trimit să vândă diverse lucruri în piaţă.
Chestionat cu privire la comportamentul său şi la motivul
pentru care nu merge la şcoală, G.M. a replicat că, atunci
când merge la şcoală nu câştigă nimic, dar atunci când
cerşeşte sau fură, întotdeauna câştigă ceva.
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Fiecare trebuie să ia decizii privind cariera, adică trebuie să
hotărască ce tip de ocupaţie ar dori să aibă, care traseu
educaţional îi va permite să exercite ocupaţia dorită sau dacă
trebuie sau nu să îşi schimbe locul de muncă.
Însă atunci când vorbim despre cariera acestor tineri, ne
referim la întreaga lor experienţă de viaţă, de muncă, incluzând
toate activităţile desfăşurate. Alegerea profesiei este o «poveste
a vieţii» şi cuprinde atât ocupaţiile, cât şi modul de petrecere a
timpului liber, rolurile în cadrul comunităţii pe tot parcursul
vieţii active.
Planificarea carierei reprezintă o metoda practică, utilizată
pentru a-i ajuta pe adolescenţi în luarea de decizii şi pentru a
schimba rolurile din munca şi viaţa unei persoane.
Este foarte greu să faci ceea ce nu ştii. De aceea nu trebuie
să le cerem tinerilor să îmbrăţişeze meserii pentru care nu au
aptitudini sau care nu le trezesc interesul. Adolescenţii pot
învăţa să-şi formeze noi abilităţi, inclusiv pe cea care îi ajută săşi planifice propria cariera. Dar ei trebuie să aibă suportul
adultului în acest demers.
Este important ca şi adolescenţii din instituţii să aibă
posibilitatea să-şi facă „modificările” necesare pentru a face faţă
schimbărilor.
Spre deosebire de adulţi, care se implică activ în planificarea
carierei lor şi au mai mult control asupra propriului viitor,
adolescenţii trebuie să înveţe să-şi determine, să-şi
redirecţioneze viaţa, pentru a putea deveni independenţi.
Deciziile care trebuie luate se datorează atât climatului
particular din instituţii, cât şi unor schimbări normale sau
neaşteptate care apar în viaţa adolescenţilor:
Terminarea şcolii generale, liceului, a unei şcoli profesionale
sau a unei alte forme de învăţământ;
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Dorinţa de schimbare a locului de muncă;
Concedierea;
Accidente sau probleme de sănătate care obligă la alegerea
altei ocupaţii;
Schimbarea profilului activităţii printr-o noua tehnologie.
Toate aceste schimbări (sau tranziţii ale carierei) cer anumite
adaptări din partea persoanei. Chiar şi când ajungi să ai un loc
de muncă, lucrurile nu merg lin, pe acelaşi drum, de la început
până la sfârşit. Traseul profesiei are adesea curbe, salturi,
ocolişuri sau reveniri.
Când aceşti tineri vor sau trebuie să facă schimbări în viaţa
lor, îşi dau seama că aceste modificări nu sunt uşor de realizat.
Nesiguranţa din viaţa lor, lipsa unei persoane constante, de
încredere, adâncesc incertitudinea din viaţa lor, iar schimbările îi
obligă să sorteze sau să lase deoparte căile uzuale, familiare de a
gândi şi acţiona. Aceste demersuri sunt puţin obişnuite pentru
tinerii al căror istoric personal înseamnă, în mare parte, viaţa din
instituţii.
Chiar şi pentru copiii şi adolescenţii crescuţi în familii
naturale, organizate, acest proces al schimbării poate fi abrupt şi
poate înfricoşa, poate constitui un motiv de blocaj, înainte chiar
de a face ceva, de a acţiona într-un fel.
1.4.9. Piedici care îi pot opri pe tinerii din instituţii să
acţioneze
Lipsa conştientizării nevoii de planificare;
Frica de eşec;
Frica de necunoscut;
Amânarea, temporizarea;
Lipsa de suport, de încurajare;
Imaturitatea afectivă;
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Dependenţa de adult;
Lipsa unor scheme cognitive funcţionale şi practice;
Întârzieri în însuşirea cunoştinţelor;
Lipsa motivaţiei;
Dorinţa unor câştiguri imediate.
Cei mai mulţi tineri din instituţii vor să abandoneze şcoala şi
să lucreze pentru a câştiga bani, însă din discuţiile cu ei, reiese
clar că nu au o strategie logică, coerentă, pentru a întreprinde
demersurile necesare în acest scop.
Studiul de caz 12
Un grup de cinci adolescenţi, cu vârste cuprinse între 12 ani
şi jumătate şi 15 ani, au fost şcolarizaţi până la această
vârstă într-o şcoală în care cerinţele instructive şi educative
erau minime. Tinerii provin din familii dezorganizate, din
relaţii de concubinaj. Nu au fost şi nu sunt vizitaţi de nici un
membru din familia naturală.
Au locuit în internat şi, în perioada respectivă mediul fiind
foarte permisiv, şi-au însuşit un cod propriu de
comportament, în care nu era loc de respectarea unor reguli
impuse de adult.
În momentul în care aceştia au ajuns într-o casă de tip
familial, s-a impus şi schimbarea şcolii. Numărul mic de
copii din casă, doar 12, nevoia de a respecta unele reguli de
convieţuire, o mai atentă supraveghere din partea adultului,
lipsa exerciţiului de a se raporta la modele comportamentale,
de a avea încredere în adult, au dus la acutizarea crizei de
adolescenţă, la o dezorientare şi mai gravă în cazul tinerilor
nou veniţi în casă.
În consecinţă, dintre aceştia o singură fată, cea mai mică din
grup (12 ani), în clasa a VII-a, are o frecvenţă bună la
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şcoală. Ceilalţi tineri refuză să meargă la şcoală, motivând
că vor să lucreze pentru a câştiga bani.
Una din activităţile pe care le-am făcut a constat în
următorul exerciţiu: după o scurtă introducere şi discuţie cu ei,
am stabilit că vrem să lucrăm împreună, participând la un scurt
demers din care să reiasă ce anume ne dorim şi ce facem ca să
obţinem acest lucru. Adolescenţii au fost de acord să noteze pe o
foaie de hârtie zece dorinţe pe care le au. Dintre acestea li s-a
cerut să aleagă trei, pe care le consideră cele mai importante în
acest moment pentru ei. Fiecare din ei a trebuit apoi să spună
concret, care sunt paşii de urmat pentru atingerea obiectivului
respectiv. S-a constatat că:
Invariabil, la fiecare dintre ei, între cele trei cele mai
importante lucruri se regăseau câştigul material, găsirea unui
loc de muncă sau plecarea în străinătate;
În paşii de urmat pentru atingerea acestor scopuri nu se
regăsea şcoala; aveau chiar exemple de cunoştinţe care “câştigă
mult“ , fără a avea mai mult de patru sau cinci clase;
Este evident faptul că tinerii confundă obiectivele cu paşii pe
care ar trebui să-i facă;
Într-o primă etapă, li se pare foarte uşor să atingă aceste
obiective;
Nu reuşesc şi nu prea vor să se gândească practic la cum sau
ce trebuie să facă pentru a realiza ceea ce-şi doresc;
Viaţa i-a învăţat să trăiască clipa prezentă, ei nu gândesc în
termeni de consecinţe viitoare;
Li se pare foarte facilă găsirea unui loc de muncă.
Propuneri într-o astfel de situaţie: identificarea unor soluţii
pentru a urma în paralel şi şcoala, la fără frecvenţă şi susţinerea
tânărului să-şi caute un loc de muncă.
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La acest moment al vieţii, doar experienţa concretă de viaţă,
obstacolele reale de trecut, încercarea de a le depăşi ar putea
constitui factori care să-i motiveze, eventual, pentru şcoală.
Procesul decizional nu înseamnă luarea de decizii în locul
unui adolescent sau tânăr, ci a-l ghida şi ajuta pe acesta să
dobândească pârghiile necesare pentru a pune în balanţă diferite
situaţii, a analiza ce este bine şi ce este rău într-un context şi a
lua hotărârea potrivită, ţinând cont de multitudinea variabilelor.
Un rol foarte important pentru reuşita demersului menţionat îl
are şi momentul în care se intervine, precum şi coerenţa
intervenţiei tuturor factorilor implicaţi în educaţie.
1.4.10. Modalităţi de intervenţie
Planificarea înseamnă luarea în seamă a şanselor care pot să
apară. Tânărul are nevoie de două lucruri importante atunci când
vrea să realizeze ceva: de sprijin şi de o anumită “structură de
rezistenţă”.
Structura de rezistenţă este rezultatul unei educaţii a tinerilor
pentru independenţă şi flexibilitate în cinci domenii de
competenţă:
Cunoştinţe despre sine (stil decizional, atitudini şi credinţe,
interese, deprinderi şi abilităţi, valori, stil de viaţă);
Informaţii ocupaţionale (starea generală a pieţei muncii,
structura locului de muncă, starea generală a economiei, mituri
legate de carieră, oportunităţi de formare);
Luarea deciziei;
Planificare;
Rezolvare de probleme.
1.4.11. Construcţia identităţii vocaţionale
Identitatea reprezintă conştiinţa clară a individualităţii unei
persoane, formată prin integrarea într-o construcţie unică a
80

percepţiei de sine şi a percepţiei aşteptărilor celorlalţi faţă de
propria persoană. Identitatea se formează progresiv, pe măsura
organizării şi restructurării informaţiilor despre sine. Ea include
aspecte legate de caracteristicile înnăscute şi dobândite ale
personalităţii (temperament), talentele şi abilităţile personale
(cunoştinţe şi deprinderi), identificarea cu modelele (figuri
semnificative), modalităţi de interacţiune, modalitatea de
rezolvare a conflictelor, modalităţile de reglare a
comportamentului, rolurile sociale, vocaţionale, adoptate la un
moment dat.
Identitatea este în permanentă construcţie şi reconstrucţie.
Problemele pe care le ridică formarea identităţii vocaţionale la
tinerii din instituţii constau în faptul că abilităţile cognitive şi de
interacţiune socială sunt insuficient de mature pentru a putea
permite reflectarea asupra propriei persoane şi a dezvoltării
acesteia.
Pe măsură ce se apropie de finalul ciclului primar, interesele
copiilor devin tot mai diferenţiate. Ei trebuie ajutaţi să vadă
importanţa cunoaşterii şi înţelegerii aptitudinilor, preferinţelor şi
valorilor proprii pentru alegerea traseului educaţional şi
profesional.
Între 11 şi 17 ani urmează o perioadă a tatonărilor la copiii
care sunt în familii. La cei din instituţii se observă că această
perioadă începe de regulă mai târziu, după 13 ani, şi durează mai
mult, uneori până după 20 de ani. Când ajung în ciclul
gimnazial, adolescenţii din instituţii trebuie susţinuţi de către
adulţii cu care interacţionează şi care au o răspundere faţă de ei:
Să-şi dezvolte un comportament explorator;
Să-şi exploreze propriile interese vocaţionale;
Să experimenteze mai multe tipuri de activităţi;
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Să observe necesitatea de a lua în considerare balanţa interese
– aptitudini, pentru exprimarea unei alegeri educaţionale sau
profesionale.
În reuşita acestor acţiuni, un rol determinant îl are mediul
instituţional, maturitatea cu care adulţii îşi asumă
responsabilitatea în educaţia tinerilor din instituţii.
Alegerile pe care le face tânărul în această perioadă pot avea
un caracter vag şi tranzitoriu. Mai ales în cazul acestei categorii
de tineri, ele pot fi abandonate foarte uşor, în momentul în care
apare o alta direcţie. De asemenea, inconsecvenţa în alegeri este
determinată de istoricul personal al adolescenţilor din instituţii,
de carenţele afective, de nesiguranţa cauzată de absenţa familiei
naturale, care cu greu poate fi suplinită de climatul din instituţie.
Esenţial este ca, în cele din urmă, printr-o îndrumare
corectă, tânărul să-şi cristalizeze opţiunea în vederea alegerii
meseriei.
Alegerea profesiunii şi a locului de muncă reflectă şi imaginea
de sine a tânărului. De aceea, unul din cele mai importante
elemente ale orientării profesionale îl constituie dezvoltarea
imaginii de sine, prin activităţi de explorare şi auto-cunoaştere şi
o orientare pozitivă asupra caracteristicilor personale.
1.4.12. Decizia în alegerea unei profesii
În primul rând, tânărul trebuie sprijinit pentru a înţelege că
nu există doar o singură meserie potrivită pentru el, că are
posibilitatea să aleagă între mai multe meserii sau profesii care i
se potrivesc. În luarea celei mai potrivite decizii, el trebuie,
totuşi, să ţină cont de realitatea în care trăieşte:
Situaţia personală: evaluarea nevoilor şi dorinţelor sale,
interesele, aptitudinile şi valorile de muncă;
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Situaţia socială: pe de o parte absenţa sprijinului din partea
familiei, dar pe de alta suportul asistenţilor sociali şi a altor
factori responsabili;
Mediul în care trăieşte: oportunităţi sau bariere/prejudecăţi care îi stau în cale.
Situaţia personală:

Mediu:

Nevoi

Localizare geografică

Interese

Opţiuni, oportunităţi

Aptitudini

Dinamica forţei de muncă

Valori

Bariere (discriminare sexuală,
rasială, prejudecăţi)

Nivel educaţional
Bariere
personale
tendinţe de amânare)

(frică,

Situaţia socială:
Nevoia de câştig material
Bariere sociale (lipsa de suport familial)
-

Etapele luării deciziei

Definirea deciziei şi determinarea alternativelor posibile
de rezolvare a problemei
În alegerea unei profesii (traseu educaţional şi profesional)
este bine să se ia în considerare mai multe posibilităţi.
Întotdeauna există mai multe alternative potrivite, care necesită
a fi explorate pentru decizia asupra compatibilităţii dintre
caracteristicile personale şi cele ale mediului respectiv de
activitate. Ce alegere faci? De ce o faci? Când oamenii nu
conştientizează sau nu au prea multă grijă în alegerea unei
opţiuni, în mintea lor este ceaţă şi nesiguranţă. Poate apărea şi
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situaţia în care hotărârea pe care vrei s-o iei să nu fie suficient de
clară la începutul acestui proces de luare a deciziei. Primul pas
constă în acordarea timpului necesar pentru a scrie ce decizie
vrei să iei.
Decizia ta: …...........................................................................
..................……………...………………..………………………
………………………………………….…..……………………
Obţinerea informaţiilor
alternativelor identificate

necesare

şi

explorarea

Informaţiile trebuie să fie suficiente şi comparabile, pentru
fiecare din alternative, pentru a se putea realiza o evaluare reală
a lor şi alegerea celei mai potrivite. Este necesară evaluarea
fiecărei alternative, în termeni de consecinţe asupra propriei
persoane şi asupra persoanelor semnificative.
- Stabilirea unui plan de implementare a deciziei şi punerea
sa în aplicare
Acesta se referă la modul în care se vor dobândi cunoştinţele
şi deprinderile necesare domeniului ales, se vor selecta şcolile,
facultăţile sau locurile de muncă pentru care va aplica, modul în
care se va face promovarea personală.
La vârsta adolescenţei, procesul de decizie asupra profesiei
este, în general, declanşat de factori externi, care impun
presiunea de a alege un anumit traseu educaţional şi profesional.
Indecizia ce poate să apară în aceste condiţii poate să ia două
forme:
Indecizie ca moment absolut normal al procesului de
decizie aflat în desfăşurare. Acest tip de indecizie este, în mod
normal, acompaniat de un comportament explorator,
adolescentul fiind în căutare de informaţii despre sine şi despre
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traseele educaţionale şi ocupaţionale, evaluează alternativele,
abandonează şi caută variante etc. Adolescenţilor din instituţii
le este puţin familiară această formă de «indecizie». În lipsa
familiei naturale şi constante aceştia nu şi-au însuşit de mici
abilităţile necesare, exploratorii.
Indecizie ca manifestare a incapacităţii de a lua o decizie,
ceea ce se datorează fie lipsei unei strategii de evaluare a
informaţiilor/variantelor, fie anxietăţii legate de situaţia de
decizie. La tinerii care au parcurs traseul instituţional acest fapt
se manifestă printr-o excesivă dependenţă de alte persoane,
prin evitarea/amânarea deciziei şi prin lipsa încrederii în sine.
Un exemplu este dificultatea întâmpinată de tineri în păstrarea
unui loc de muncă.
1.4.13. Proiecţia viitorului
Este frecvent întâlnită lipsa perspectivei viitorului la tineri;
ei ne spun adesea că nu ştiu cum doresc să decurgă viaţa lor,
care ar fi variantele cele mai bune pentru ei şi cum anume ar
putea aborda o strategie prin care să-şi atingă obiectivele. O
cauză o constituie starea de incertitudine economică şi
legislativă cu care se confruntă societatea în momentul de faţă.
Dincolo de această cauză comună şi generală, sunt prezente
şi alte cauze, izvorâte din felul în care tinerii sunt obişnuiţi să-şi
asume propria viaţă – modul de luare a deciziilor, modul de
asumare a responsabilităţilor, stima de sine şi competenţa,
modelele de viaţă ale adulţilor care-i înconjoară, suportul afectiv
şi moral, încurajarea de care au parte. În momente dificile de
viaţă, un bun suport familial va ajuta tânărul să găsească cea mai
bună alternativă, să depăşească obstacolele şi să se mobilizeze
ca să meargă mai departe. În lipsa unui suport afectiv familial
constant, construirea unui plan de viitor este dificil de realizat
sau, adesea, inadecvat.
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Dacă stăm de vorbă cu tinerii care urmează să părăsească
sistemul de protecţie, mulţi dintre ei îşi doresc să aibă mulţi
bani, să aibă o familie şi multe bunuri (maşină, casă, etc.), însă
nu pot spune cum anume vor înfăptui aceste dorinţe, vor afirma
că se vor apuca de afaceri. Dorinţele tinerilor sunt pe deplin
justificate, în condiţiile în care ei nu au avut parte de o familie
sau de lucruri personale, decât cele de strictă necesitate.
Luând în considerare faptul că, de-a lungul copilăriei, foarte
puţine dintre dorinţele şi nevoile individuale ale tinerilor au fost
satisfăcute, iar proiectele şi ideile personale nu au fost stimulate
şi încurajate, în timp au învăţat că iniţiativa proprie nu este
dorită de către cei din jur, ca urmare nu au mai îndrăznit să
viseze în nume propriu. Planurile lor de viitor sunt văzute ca
aspecte la care nu trebuie să se gândească ei înşişi, ei vor
respecta planurile pe care statul le va face pentru ei.
În aceeaşi ordine de idei, vom găsi tineri resemnaţi, care
cred că viitorul lor a fost deja pecetluit în momentul
instituţionalizării, pentru că ei nu au pe nimeni care să-i ajute săşi găsească un loc bun de muncă şi o locuinţă, deci vrândnevrând, vor fi sortiţi unei vieţi în sărăcie.
O altă categorie de tineri care părăsesc sistemul de ocrotire
al statului evită să se confrunte cu proiecte şi idei de viitor,
dezvoltă simptome de anxietate la ideea că vor trebui să devină
total independenţi şi fac tot posibilul să evite această situaţie:
rămân repetenţi, vor să-şi prelungească studiile, îşi caută familia,
nu doresc să se angajeze, întreabă frecvent ce se va întâmpla cu
ei după ce termină şcoala.
Este deosebit de greu pentru un tânăr care a trăit într-un
mediu instituţional să-şi genereze proiecte de viitor pentru un
mediu în care el nu are experienţă şi care îl respinge, pentru că
nu este asemeni celor care au crescut în acel mediu. Respingerea
societăţii şi discriminarea nu îl ajută deloc pe acest tânăr să-şi
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dezvolte abilităţi de adaptare în noua lume. Din nefericire, foarte
probabil el va greşi, ceea ce va accentua neacceptarea din partea
societăţii şi fără un ajutor de specialitate, va fi tentat să recurgă
la acte antisociale pentru a supravieţui.
Sentimentul de dependenţă pe care îl creează
instituţionalizarea de lungă durată, precum şi o insuficientă
cunoaştere a aptitudinilor, o evaluare greşită, de cele mai multe
ori cu tendinţe de subapreciere, sunt premisele favorabile care
duc la o integrare socio-profesională greoaie a tinerilor ce provin
din centrele de plasament, sau uneori chiar la eşec social.
Datorită condiţiilor în care au crescut, fiind privaţi, atât de o
educaţie corespunzătoare şi de afecţiune, cât şi de minimul
confort fizic, aceşti tineri s-au dezvoltat cu multe carenţe. Un
aspect pe care putem să îl discutăm este faptul că, aproape
întotdeauna, personalul care se ocupa de ei lua deciziile în locul
lor, ei nefiind, astfel, puşi în faţa situaţiilor în care să-şi
organizeze priorităţile şi să ia decizii în legătură cu acestea. Nu
numai că nu ştiu să îşi stabilească priorităţile, dar nici măcar nu
îşi imaginează că ar fi de ajutor să se gândească la acest aspect.
Cu toate că îşi identifică nevoile, deşi nici pe acelea nu le
conştientizează pe toate, nu ştiu ce trebuie să facă pentru a le
satisface.
De exemplu, în situaţia în care apare o problemă,
soluţionarea ei poate deveni o prioritate, fără a se gândi la
modalităţile în care o rezolvă şi care, de multe ori, nu sunt în
conformitate cu normele morale şi sociale, norme pe care poate
că nici nu le-au învăţat, datorită faptului că au fost izolaţi de
către o societate care încerca în trecut să ascundă existenţa
caselor de copii.
De cele mai multe ori, aceşti tineri au trăit „aici şi acum”
fără ca cineva dintre adulţii cu care interacţionează să discute
serios cu ei despre planificarea viitorului. Astfel, când ajung la
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vârsta la care sunt aproape de a părăsi instituţia, li se pune în
faţă faptul că în curând va trebui să plece, fără a simţi cu
adevărat că există cineva care să le fie aproape şi care să-i ajute
ori de câte ori vor avea nevoie.
Este adevărat că se încearcă schimbarea sistemului de
protecţie a copilului, atât din punct de vedere legislativ, cât şi
din punct de vedere al metodelor de intervenţie, însă asupra
tinerilor care au locuit mult timp într-o instituţie, efectele pe care
le-a avut acest fapt asupra dezvoltării personalităţii lor sunt
extrem de vizibile şi foarte greu de recuperat. Cu toate acestea,
tinerii care s-au mutat deja în casele de tip familial sau într-o
altă formă de plasament familial pot recupera mult. În acest
mod, adulţii care se ocupă de îngrijirea lor, având un număr mult
mai mic de copii, pot acorda mai mult timp educaţiei
individuale, încercând să-i orienteze în viaţă, în funcţie de
abilităţile fiecăruia şi să-i înveţe să stabilească relaţii de
ataşament corecte şi normale, să înveţe ce înseamnă încrederea
în sine şi în ceilalţi, aspecte foarte importante în planificarea
viitorului. Începând de la lucruri mărunte, cum ar fi planificarea
activităţilor zilnice şi stabilirea priorităţilor în fiecare zi, tinerii
pot să înveţe să-şi facă planuri pe termen scurt, mediu şi lung.
De asemenea, ei trebuie să înveţe ca aşteptările pe care le au să
fie în conformitate cu acţiunile întreprinse şi în formarea
aşteptărilor să ţină cont şi de aspectele exterioare, care nu ţin
doar de persoana proprie, adică societate şi mediu.
Tânărul trebuie să îşi conştientizeze abilităţile şi aptitudinile
pe care le are şi pe care doreşte să şi le pună în valoare. În multe
situaţii se întâmplă ca proprietarii de firme să pornească cu idei
preconcepute despre tinerii ce provin din centre de plasament,
atunci când sunt solicitaţi să îi angajeze.
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Studiul de caz 13
Rodica a trăit în instituţii până la vârsta de 15 ani, după care
a fost mutată cu un grup de copii într-o casă de tip familial.
Ea a repetat ultimul an la şcoala profesională, din motive de
indisciplină. Comportamentul ei în casă a fost unul rebel.
Evaluarea psihologică a indicat un nivel normal de
dezvoltare cognitivă. Din aceeaşi evaluare a mai reieşit şi
faptul că Rodica prefera să îi lase pe alţii să ia decizii
importante pentru ea. Şedinţele săptămânale de consiliere au
relevat faptul că, în ciuda unei aparenţe degajate şi
autoritare, Rodica avea o stimă de sine redusă, iar gândul de
a părăsi casa de tip familial o înspăimânta.
Psihologul, împreună cu asistentul social şi personalul casei,
a decis că obiectivul principal al planului individual de
îngrijire pentru Rodica îl reprezintă pregătirea pentru viaţa
independentă, concomitent cu şedinţele de întărire a stimei
de sine. Pregătirea pentru viaţa independentă s-a concretizat
prin discuţii vizând paşii necesari integrării în societatea
adulţilor. In acelaşi timp, Rodica a vizitat două croitorii,
pentru a putea să observe modul în care se lucrează şi pentru
a conştientiza faptul că numeroşi oameni trăiesc din această
meserie. Rodica a absolvit şcoala profesională în urmă cu un
an.
Ajutată de asistentul social, Rodica a reuşit să-şi găsească un
loc de muncă la o croitorie. În ciuda suportului de care a
beneficiat şi din partea asistentului social şi din partea
psihologului, ea a refuzat să mai meargă la serviciu, după
aproximativ o lună şi jumătate, pe motiv că i se dau muncile
cele mai banale, iar salariul este foarte mic. După aceasta,
Rodica a mai renunţat la un loc de muncă. De aproximativ
trei luni de zile însă, Rodica lucrează la o croitorie, unde
maistrul este foarte deschis să o ajute atât să înveţe meseria
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şi să îşi păstreze locul de muncă. Atât asistentul social, cât şi
psihologul, ţin legătura cu maistrul şi se întâlnesc
săptămânal cu Rodica. Tânara este încântată de acest loc de
muncă şi doreşte să şi-l menţină.
Din păcate, puţini sunt tinerii care îşi pun în valoare
calităţile, cei mai mulţi eşuând din această cauză. De asemenea,
pornind de la faptul că au fost privaţi de afecţiunea din partea
familiei şi că nu au beneficiat nici de ataşament din partea
personalului care i-a îngrijit în instituţie, nu sunt capabili să
stabilească relaţii de durată nici după ce părăsesc sistemul. Le
este foarte greu să stabilească prietenii şi chiar relaţii cu
parteneri în vederea căsătoriei. Şi aici este important modul în
care are loc intervenţia specialiştilor şi a educatorilor care se
ocupă de îngrijirea lor.
Studiul de caz 14
Dani este un tânăr în vârstă de 21 de ani, care a părăsit
sistemul de protecţie a copilului în urmă cu un an. El a locuit
cea mai mare parte a vieţii lui într-o instituţie, iar în ultimul
an, înainte de a ieşi din sistemul de protecţie al copilului, a
locuit într-o casă de tip familial, perioadă în care personalul
care se ocupau de copiii a încercat să îl determine să se
gândească la ceea ce ar dori să facă în viitor.
Deoarece băiatul nu ştia ce doreşte şi nu s-a putut hotărî nici
în ultimul moment, asistenta socială
i-a găsit un loc de
muncă la o fabrică de prelucrarea lemnului şi o locuinţă cu
chirie, în acelaşi sat în care se afla şi casa de tip familial,
putând astfel să ţină legătura cu educatorii şi ceilalţi colegi
din casă. Tot atunci, asistenta socială a luat legătura cu
mama lui, care nu l-a mai căutat de când era mic, însă, deşi
aceasta a promis că îl va vizita în curând, nu a făcut-o. Acest
lucru l-a întristat pe Dani, însă a fost mulţumit de locul de
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muncă. Din nefericire, după aproape un an, fabrica s-a
desfiinţat.
În acest timp el şi-a căutat fratele, cu care a început să aibă o
relaţie bună. Fratele său l-a ajutat să îşi găsească un alt loc
de muncă şi apoi, a început să aibă relaţii şi cu mama sa.
Astfel, Dani şi-a recăpătat familia, care îl ajută acum să îşi
construiască un viitor.
De asemenea, proiecţia viitorului este legată în mod
invariabil de argumentul financiar. Tinerii cred că toate
problemele lor se vor rezolva dacă ar avea bani. Un alt lucru ce
trebuie subliniat este că proiecţia viitorului este legată invariabil
de un lucru din trecut:
„Dacă mama nu m-ar fi adus la casa de copii, altul ar fi fost
viitorul meu.”
De multe ori viitorul este limitat până la momentul în care
trebuie să părăsească centrul de plasament. Părăsirea centrului
de plasament este văzută de tineri ca fiind o experienţă negativă,
evitând să discute despre acest moment, încercând cu toate
mijloacele să-şi prelungească şederea în instituţie.
Studiul de caz 15
R.T. s-a născut în Bucureşti, la data de 18.08.1987. Are o
deficienţă de intelect uşoară şi frecventează cursurile unei
şcoli speciale. A beneficiat de consiliere psihologică şi
profesională.
La cererea tânărului, a fost contactat un furnizor de cursuri
de calificare şi i-a fost plătit un curs de calificare
profesională pentru meseria de bucătar, dar tânărul a
frecventat cursul doar la început şi apoi a abandonat. De
fiecare dată când a fost atenţionat şi de către personalul
centrului de calificare şi de către persoanele ce monitorizau
prezenţa tinerilor la cursurile de calificare, tânărul evoca
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diverse motive pentru care nu a mers la curs şi îşi lua
angajamentul că va merge la următoarea sesiune.
R.T. nu a mai frecventat de loc cursurile de calificare pentru
meseria de bucătar. Chestionat cu privire la acest
comportament, tânărul a răspuns că meseria de bucătar nu
corespunde cu aşteptările sale, pentru că trebuie să depună
efort fizic.
Atunci când i s-a amintit că, la un moment dat va trebui să
părăsească centrul de plasament şi îi va fi mult mai uşor să
aibă o calificare într-o meserie, tânărul a respins această
afirmaţie, spunând că mai este mult timp până când se va
întâmpla acest lucru şi oricum, statul va găsi o soluţie.
Mergând la consiliere psihologică până în momentul
părăsirii centrului, R.T. a avut în cadrul acesteia un atac de
panică, adoptând un comportament revendicativ: ,,Şi eu ce
fac acum?”,,,Ce o să se întâmple cu mine?”,,,Cine o să aibă
grijă de mine?”
Atunci când i s-a cerut să-şi închipuie cum arată viitorul,
R.T. s-a văzut căsătorit, cu familie, dar nu a putut identifica
modurile specifice în care ar putea ajunge la această stare de
fapt.
R.T. se află în continuare în centrul de plasamet.
Tânărul care trăieşte experienţa instituţionalizării îşi structurează
personalitatea în funcţie de condiţiile specifice mediului.
Sentimentul propriei identităţi şi modul de a-i percepe pe ceilalţi
sunt condiţionate de acest mediu. Tânărul resimte dependenţa
faţă de instituţie si se identifică cu ea, cu colegii şi cu personalul
din unitate.
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Satisfacerea nevoilor de comunicare, de afectivitate ale tânărului
au loc mai ales în familie. În cazul copiilor din instituţii, legătura
tânăr - părinte nu poate fi suplinită prin relaţia cu educatorii.
Consecinţa o reprezintă probabilitatea crescută de apariţie a
dificultăţilor de adaptare şi dezvoltare psihică, ceea ce poate
duce la instalarea unor tulburări afectiv-comportamentale.

1.5.
PROBLEMATICA
SPECIALE

TINERILOR

CU

NEVOI

Practica asistenţei sociale a tinerilor cu nevoi speciale se
centrează pe două aspecte:
Asistenţă acordată tânărului, bazată pe o atentă evaluare a
nevoilor sale de dezvoltare
Asistenţă acordată familiei pentru a depăşi situaţiile de criză pe
care le traversează şi pentru a dezvolta o capacitate parentală
prin care să favorizeze reintegrarea tânărului în familie.
Referitor la integrarea socială a tinerilor cu nevoi speciale,
aceasta se poate defini prin relaţia stabilită între persoanele cu
dizabilităţi şi societate, la diferite niveluri:
Integrarea fizică – permite persoanelor cu cerinţe speciale
satisfacerea nevoilor de bază ale existenţei, adică asigurarea
unui spaţiu de locuit în zonele rezidenţiale, organizarea
claselor şi grupelor în şcoli obişnuite, calificarea în domenii
diverse, locuri de muncă.
Integrarea funcţională – are în vedere posibilitatea accesului
tinerilor cu nevoi speciale la utilizarea tuturor facilităţilor şi
serviciilor oferite de mediul social/comunitate pentru
asigurarea unui minim de confort (folosirea mijloacelor de
transport în comun, facilităţi privind accesul stradal sau în
diferite instituţii publice )
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Integrarea personală – este legată de dezvoltarea relaţiilor de
interacţiune cu persoane semnificative, în diverse perioade ale
vieţii. Integrarea cât mai eficientă presupune existenţa unor
anumite condiţii. Pentru un tânăr sunt necesare relaţii cât mai
apropiate cu familia, şi asigurarea unei existenţe demne, cu
relaţii diverse în cadrul grupurilor sociale din comunitate.
Integrarea socială – se referă la ansamblul relaţiilor sociale
stabilite între persoanele cu cerinţe speciale şi ceilalţi membrii
ai comunităţii (vecini, colegi de serviciu, oameni de pe stradă,
funcţionari publici). Se referă şi la asigurarea de drepturi egale
şi respectarea autodeterminării persoanei cu cerinţe speciale,
precum şi la asumarea de către aceasta a unor responsabilităţi –
roluri sociale, exercitarea unor influenţe asupra partenerilor,
acceptarea deplină de către ceilalţi membrii ai comunităţii,
existenţa unui sentiment de încredere în sine şi în ceilalţi,
precum şi de participare deplină la comunitate.
Integrarea organizaţională – se referă la structurile
organizaţionale care sprijină integrarea.
Între aceste aspecte/nivele de integrare există relaţii de
interdependenţă. Ele formează un continuum integrator, care
presupune amplificarea sferelor de cuprindere, de la integrarea
fizică la cea socială, ultima incluzându-le pe celelalte. Dacă
integrarea fizică este cel mai uşor realizabilă, cea funcţională se
realizează într-o măsură mai mică în practică; în timp ce
integrarea socială se ating destul de greu, chiar şi la persoanele
fără deficienţe evidente.
Studiul de caz 16
T.L. s-a născut în Bucureşti la data de 09.12.1988. Tânărul
prezintă o deficienţă mentală medie şi o deficienţă
locomotorie uşoară. Tânărul are familie, dar aceştia preferă
să îl interneze în centrul de plasament, motivând că nu au
resurse să îl îngrijească. T.L. are un frate mai mare, care
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locuieşte împreună cu părinţii săi. Tânărul merge în familie,
ocazional, în weekend.
T.L. este jignit în mod frecvent de către ceilalţi copii, iar în
aceste ocazii devine violent. Ca urmare a acestor
comportamente, T.L. a devenit foarte retras şi
necomunicativ.
T.L. profită de orice neatenţie a personalului din centrul de
plasament pentru a ieşi neînsoţit din instituţie. Tânărul a
învăţat drumul spre gară şi se urcă la bordul garniturilor de
tren care pleacă spre diverse destinaţii din ţară. Tânărul a
fost găsit de către poliţia feroviară şi a fost adus înapoi în
centrul de plasament. Chestionat cu privire la acest
comportament, T.L. nu a oferit nici o explicaţie cu privire la
acesta, dar a declarat că îi place foarte mult să călătorească
cu trenul.
În momentul încercării de a deveni independenţi şi utili
societăţii, tinerii cu nevoi speciale se lovesc de mai multe
obstacole decât ceilalţi, deoarece problemele pot depinde, atât de
propria persoană, cât şi de societate.
Aspectele care ţin de propria persoană:
stima de sine şi competenţă reduse,
negarea propriei persoane,
auto izolarea socială,
abilităţi sociale reduse,
abilităţi de viaţă independentă încă ne consolidate.
Aspectele care depind de societate:
discriminarea, prejudecata, segregarea,
lipsa adaptărilor fizice specifice,
lipsa locurilor de muncă, etc.
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Stima de sine şi competenţa reduse sunt rezultatul
stigmatizărilor de care tinerii din instituţii au avut parte în
societate, atât din partea copiilor, cât şi din partea adulţilor, sunt
rezultatul încercărilor nereuşite de a face faţă sarcinilor pe care
alţi copii le reuşeau, precum şi a lipsei activităţilor îndeplinite
cu succes, care să vină în compensarea celor mai puţin reuşite şi
care să pună în valoare potenţialul persoanei.
Negarea propriei persoane şi autoizolarea socială rezidă în
percepţiile negative faţă de propria persoană, în sentimentul de
inutilitate, în credinţa că ceilalţi nu îl vor accepta, nu îl vor
respecta, ci din potrivă, orice încercare de se apropia de ei va fi
încă o situaţie care să ofere motive noi de a fi respins. Sigur că
izolarea socială devine o cauză a limitării abilităţilor sociale.
Foarte frecvente sunt cazurile în care tinerii cu nevoi
speciale nu au acumulate suficiente abilităţi de viaţă
independentă, chiar dacă acestea ar fi putut fi dezvoltate. Aceşti
tineri nu au avut şansa de a accesa servicii de specialitate, astfel
că , ajunşi la vârsta maturităţii, li se adaugă o dizabilitate în plus.
Discriminarea, prejudecata şi segregarea socială nu fac
altceva decât să accentueze nevoile speciale ale acestor tineri. În
condiţiile în care tinerii fără nevoi speciale îşi găsesc cu
dificultate un loc de muncă, discriminarea şi prejudecata
societăţii diminuează mult accesul cu şanse egale la găsirea unui
loc de muncă a tinerilor cu nevoi speciale, probabilitatea de a se
angaja devenind foarte mică, deci şi posibilităţile de a se
autoîntreţine sunt minime.
Studiul de caz 17.
P. a crescut într-o instituţie pentru copii şcolari cu
dizabilităţi de învăţare. De doi ani locuieşte într-o casă de tip
familial şi în timpul vacanţelor merge acasă la părinţi. P. are
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acum 18 ani şi va încheia cursurile şcolii profesionale la
secţia de ospătari. Relaţia cu părinţii a fost una anevoioasă,
fiind nevoie de intervenţia asistentului social şi a
psihologului. Pe parcursul celor doi ani de când şi-a
consolidat relaţia cu părinţii, P. este mai încrezător în ceea
ce poate realiza, ajută cu mai mare uşurinţă personalul şi îşi
doreşte mult să termine şcoala, să poată avea o meserie. A
învăţat să mânuiască banii şi îşi strânge bani pentru a
cumpăra un televizor pentru locuinţa părinţilor lui, unde
intenţionează să locuiască după ce va termina şcoala. De
asemenea, P. este foarte hotărât să îşi găsească un loc de
muncă sau să lucreze în agricultură.
Datorită serviciilor de consiliere psihologică şi de asistenţă
socială de care au beneficiat părinţii lui P., aceştia au învăţat
cum să-şi ajute copilul să devină adult şi să-l determine să îşi
dorească o viaţă normală, alături de ei. Dacă P. se va angaja
- şi are toate premisele să reuşească, acest lucru va fi benefic
nu doar pentru el, ci şi pentru familia sa.
Tinerii cu dizabilităţi motorii se confruntă şi cu problematica
adaptării spaţiilor publice, astfel încât accesul la informaţie să
fie identic cu al celorlalţi.. Multe din clădirile noi sunt adaptate,
dar nu sunt lifturi instalate pentru accesarea etajelor, folosirea
mijloacelor de transport în comun nu este posibilă, accesul în
unele instituţii nu este adaptat iar trotuarele pot deveni un
obstacol.
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CAPITOLUL 2 - INTERVENŢIA ÎN VEDEREA
INSERŢIEI SOCIALE A TINERILOR

2.1. Rolul specialiştilor în evaluarea tinerilor şi
intervenţia în vederea integrării sociale
Pentru asigurarea unui continuum de servicii pentru tinerii
ce urmează să părăsească sistemul de protecţie, este necesar ca
fiecare tânăr să beneficieze de serviciile unei echipe
pluridisciplinare. În acest context, echipa pluridisciplinară are ca
obiectiv principal furnizarea de servicii integrate, eficiente,
adaptate nevoilor beneficiarilor. Echipa pluridisciplinară
integrează elementele specifice ale unor servicii diferite, menite
să fie acordate în cadrul unei intervenţii comprehensive.
Procesul de asistenţă este centrat pe nevoile clientului, iar
serviciile sunt adaptate acestuia.
2.1.1. Categoriile de specialişti implicaţi în pregătirea
tinerilor şi rolurile acestor categorii
•Educatori
•Instructori
•Asistenţi sociali
•Medici
•Psihologi
•Voluntari ai organizaţiilor non-guvernamentale
Tânărul ocrotit în centrele de plasament trebuie să se afle în
centrul preocupărilor echipei care elaborează programul de
inserţie socială. Astfel, toate acţiunile întreprinse de specialişti
se concentrează asupra lui, ca beneficiar. Tânărul, ca persoană
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beneficiară, trebuie să fie prezent într-un mod cât se poate de
activ în cadrul echipei de intervenţie.
Planul de intervenţie este un plan de servicii complexe,
elaborat de către o echipă de specialişti. Nu poate fi concepută o
acţiune eficientă în afara unei astfel de echipe interdisciplinare.
Într-o echipă interdisciplinară, toţi membrii, specialişti sau
nespecialişti (tânărul, familia acestuia, persoane din comunitate),
îşi aduc contribuţia la elaborarea conţinutului planului de
intervenţie.
Echipele interdisciplinare elimină barierele ce diferenţiază
cunoaşterea prin discipline separate, iar aspectul novator constă
în modul de a privi munca în echipă, implicând participarea
tuturor la discuţii şi la luarea unor decizii. Se diminuează astfel
preponderenţa unei singure discipline în detrimentul altora, se
facilitează stabilirea unui echilibru al numărului participanţilor,
inclusiv al numărului de nespecialişti. Informaţiile oferite de un
membru al echipei îi influenţează şi pe ceilalţi, fiecare având un
rol activ în stabilirea planului de intervenţie.
Munca în echipa de specialişti presupune un efort concertat
de înţelegere şi colaborare, pentru identificarea problemelor şi
nevoilor individuale ale tânărului, în vederea unei coordonări cât
mai eficiente a eforturilor de intervenţie.
2.1.2. Caracteristici ale echipei interdisciplinare
Deciziile se iau în consens
Toţi membrii echipei participă la luarea deciziilor
Membrii echipei interacţionează
Beneficiarul (tânărul) are un rol activ, influenţează planul de
intervenţie şi participă la coordonarea acestuia
Programul serviciilor individualizate este cunoscut de către toţi
membrii echipei
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Coordonatorul echipei (managerul de caz) este cel care
facilitează comunicarea între membri
2.1.3. Principii de bază ale muncii în echipă
•

Cooperarea

Deşi membrii echipei au competenţe şi experienţe diferite,
fiecare dintre aceştia contribuie la dezvoltarea şi aplicarea
planului de intervenţie.
•

Interdisciplinaritatea

Fiecare membru al echipei îşi exercită propria meserie, dar
acceptă şi sugestiile celorlalţi. Rolul unuia dintre membri poate
fi transferat celorlalţi. Un membru îşi poate ceda rolul unui
coleg care a stabilit legături mai strânse cu tânărul şi are o mai
mare capacitate de a-l ajuta. Toate deciziile se iau în funcţie de
necesităţile beneficiarului, astfel încât acestuia să i se poată
asigura cele mai bune servicii. Acest lucru presupune maturitate
profesională din partea specialiştilor implicaţi.
•

Egalitatea drepturilor

Toţi membrii au aceeaşi autoritate, au dreptul de a se
exprima liber asupra ansamblului, deşi fiecare trebuie să se
concentreze asupra specialităţii sale. Pentru o perfectă
funcţionare şi pentru evitarea acţiunilor antagoniste, beneficiarul
are, la rândul său, drepturi egale cu oricare din membrii echipei.
•

Consensul deciziilor

Consensul deciziilor, deşi presupune un mai mare consum
de timp şi energie, permite o coeziune eficientă între membrii
echipei. Nici unul dintre membri nu are drept de veto. Indiferent
de domeniul individual de activitate, membrii echipei lucrează
împreună. Echipa va selecta sugestiile în funcţie de viziunea
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globală asupra programului de intervenţie, a nevoilor şi
priorităţilor beneficiarului.

2.2. Modalităţi de intervenţie – tehnici şi exemplificări
2.2.1. Tehnici şi exemplificări
Orice intervenţie presupune în primul rând stabilirea unei
relaţii de comunicare deschisă, bazată pe încredere reciprocă,
respect, înţelegere faţă de toate problemele şi dificultăţile pe
care le întâmpină adolescentul din instituţie.
Pentru o intervenţie eficientă, membrii de personal au
nevoie de suportul psihologului, pedagogului şi trebuie să
colaboreze cu profesorii din şcolile în care învaţă tinerii
respectivi. În demersurile de educaţie a tinerilor, personalul din
casele de tip familial sau instituţii trebuie să fie sprijiniţi în
găsirea de soluţii de mediere şi de cooperare cu agenţii educativi
şcolari. Numai astfel se poate evita eşecul şi tânărul poate fi
ajutat să facă faţă dificultăţilor de adaptare şi integrare şcolară şi
profesională, pentru a deveni un adult responsabil în societate.
Amintim câteva metode tradiţionale care pot fi utilizate în
formarea acestor deprinderi:
Convingerea - prin expuneri cu caracter etic, explicaţii,
convorbire. Acestea au scopul de a aduce clarificări succesive,
pe baza unor situaţii concrete, fapte sau întâmplări trăite de ei
sau exemple personale ale celor care lucrează cu tinerii.
Explicaţia - pe un ton calm, ferm dar, în acelaşi timp
încurajator, asociată cu demonstraţia şi exerciţiul, are eficienţă
pentru formarea deprinderilor de igienă, autoservire şi autogospodărire, formarea deprinderilor de comportament.
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Pot fi de asemenea discuţii în grup sau individuale,
pornindu-se de la un film vizionat sau de la o lectură.
Exemplul - se porneşte de la o situaţie concretă pe care
adolescentul a trăit-o. Se discută despre acest aspect cu grupul şi
fiecare are dreptul să-şi spună propria părere în raport cu situaţia
prezentată apoi cu ajutorul adultului se extrag aspectele esenţiale
şi se trac concluzii practice care urmează a fi aplicate.
Îndemnul - prin sporirea încrederii în forţele proprii ale
adolescentului este un factor stimulativ şi duce la trăirea
satisfacţiei succesului, la depăşirea unor bariere şcolare şi
sociale.
Aprobarea, dezaprobarea - cu efect asupra trăirilor afective,
ce poate duce la consolidare a deprinderilor pozitive şi
eliminarea sau diminuarea celor negative. Tânărul este foarte
sensibil la opinia adultului şi a anturajului, în consecinţă
recunoaşterea şi aprecierea conduitei lui are o puternică
influenţă educativă.
Folosirea diferenţiată a formelor concrete ale aprobării, în
concordanţă cu faptele, condiţionează succesul în formarea
conduitelor morale şi integrării socio-profesionale.
Recompensa - (formă a aprobării) reprezintă recunoaşterea şi
aprecierea pozitivă a conduitei, a unor realizări sau succese
individuale şi colective. Poate fi materială (daruri, cărţi) sau
morală (lauda, recunoaşterea, încredinţarea unor sarcini de
răspundere).
Dezaprobarea.- Exprimarea aprecierii nefavorabile asupra
unei intenţii, acţiuni, comportări contrare disciplinei şcolare, a
casei sau normelor sociale unanim acceptate. Ca forme ale
dezaprobării amintim: reproşul, ironia, pedeapsa, atragerea
atenţiei .
Metoda exemplului - Exemplul personal al adultului, al unor
mari personalităţi, al unor modele comportamentale pe care
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adolescentul să dorească să le urmeze în mod intuitiv. Se pot
face întâlniri sub formă de mese rotunde, cu discuţii şi analiza
cazurilor prezentate.
Deşi se presupune că un tânăr la vârsta adolescenţei trebuie
să aibă cele mai elementare cunoştinţe şi abilităţi pentru un mod
de viaţă independent, de adult, tinerii care au crescut în mediu
instituţional prezintă grave carenţe la acest nivel. Făcând o
ierarhizare a tipologiei acestor deprinderi, am putea sa analiză
nivelul acestora, raportat la :
Individual
Igienă personală;
Pregătire a hranei;
Alegere şi întreţinere adecvata a ţinutei;
Alegerea unei ocupaţii în funcţie de abilităţile personale,
cunoştinţe şi calificări;
Organizarea timpului;
Folosirea dotărilor electrocasnice;
Asumarea şi îndeplinirea rolului de consumator de servicii;
Utilizarea banilor şi priorităţi în efectuarea cheltuielilor;
Întreţinerea locuinţei;
Grup,
Alegerea prietenilor;
Abilităţi de comunicare verbale şi nonverbale;
Implicare în activităţi extraprofesionale;
Organizarea timpului liber;
Pregătirea pentru viaţa de familie
Societate
Căutarea şi obţinerea unui loc de muncă;
Asumarea şi îndeplinirea sarcinilor de servici;
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Afirmarea, solicitarea acordării şi susţinerea drepturilor
personale;
Cunoaşterea căilor de adaptare la cerinţele situaţiilor reale
profesionale şi personale.
Este evident că în ceea ce priveşte igiena personală orice
program de îngrijire şi educaţie are ca scop primar dezvoltarea
acestor abilităţi. În mediul instituţional existent până acum însă
acest lucru a fost fie minimalizat fie imposibil de aplicat din
varii motive. Deşi cele mai multe motive erau independent de
cei care le aplicau (cum ar fi lipsa unei băi adecvat încălzite,
lipsa săpunurilor, şampoane, etc, lipsa instrumentelor de tăiat –
foarfeci, lipsa produselor cosmetice adecvate, unghiere,
detergenţi) de multe ori importanţa acestor activităţi era ignorata
şi din lipsa de preocupare sau lipsa de timp a celor abilitaţi.
Acceptarea de exemplu a unei simple clătiri a mâinii era
acceptată ca spălare „eficientă” şi îndepărtare a mizeriei vizibile
de pe mâini. Ulterior aceste abilităţi care s-au transformat în
deprinderi în aceste condiţii formează atitudini greşite ale
tânărului faţă de abilităţi simple şi fireşti. Se întâmplă ca
adolescentului să îi fie teamă, să se simtă inconfortabil atunci
când trebuie să deruleze aceste activităţi igienico sanitare din
motive are vine din trecutul său şi experienţele anterioare avute.
Ignorarea sau tratarea cu superficialitate a acestor deprinderi
poate face ca tânărul respectiv să fie respins din grupul în care
tocmai a intrat sau în care încearcă să se integreze. Din acest
motiv susţinem ca fiind absolut de baza conştientizarea
necesităţii acestei activităţi corect şi eficient făcute.
2.2.2. Planuri personalizate de servicii şi intervenţii
Planul personalizat se constituie doar într-o etapă / parte a
planului de servicii. Orice plan personalizat propune şi
direcţionează mai multe programe de intervenţie, prin implicarea
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practică a unor persoane calificate, care stabilesc un program
specific pentru domeniul lor de activitate; se formează astfel o
echipă, mai restrânsă decât în cazul celui de servicii, formată din
persoane calificate, implicate individual într-unul dintre
programele de intervenţie.
Un astfel de plan, personalizat, este şi cel de inserţie socioprofesională pentru tinerii care trebuie pregătiţi să părăsească
sistemul naţional de protecţie.
• Caracteristici

principale
Fixează scopurile generale şi stabileşte priorităţile
Vizează satisfacerea ansamblului nevoilor şi cerinţelor
beneficiarului
Se desfăşoară pe termen lung
Câmpul de cuprindere este foarte larg, înglobând mai multe
domenii (educaţional, administrativ, social, medical, legislativ
etc.)
Implică necesitatea formării unei echipe inter disciplinare.

• Elementele

unui program de intervenţie personalizat
Obiective, generale şi specifice – stabilite în concordanţă cu
necesităţile individuale ale fiecărui tânăr, resursele existente şi
cadrul legal.
Strategii de intervenţie corespunzătoare obiectivelor.
Stabilirea acestui ansamblu de acţiuni organizate pentru
favorizarea atingerii obiectivelor presupune identificarea celor
mai adecvate metode şi tehnici care să răspundă aspectelor
problematice identificate din culegerea, selectarea şi
interpretarea adecvată a informaţiilor specifice fiecărui caz în
parte.

Deşi se situează la două niveluri distincte de decizie şi de
planificare, aceste două instrumente sunt complementare şi fac
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parte din acelaşi proces ce constă din planificarea intervenţiei în
vederea pregătirii tânărului pentru viaţa independentă.
Mecanisme concrete şi obiective de evaluare pe parcurs a
eficienţei intervenţiei pentru fiecare dintre obiectivele
stabilite.
Mecanisme de revizuire a programului atunci când se impun
readaptări ale intervenţiei.
• Modalităţi

de intervenţie – tehnici şi exemplificări

Orice intervenţie presupune în primul rând stabilirea unei
relaţii de comunicare deschisă, bazată pe încredere reciprocă,
respect înţelegere faţă de toate problemele şi dificultăţile pe care
le întâmpină adolescentul sau tânărul din instituţie.
Pentru o intervenţie eficientă membrii de personal au nevoie
de suportul psihologului, pedagogului precum şi trebuie să
colaboreze cu profesorii din şcolile în care sunt tinerii respectivi.
În demersurile de educaţie a tinerilor personalul din casele de tip
familial sau instituţii trebuie să fie sprijiniţi în găsire de soluţii
de mediere şi de cooperare cu agenţii educativi şcolari. Numai
astfel se poate evita eşecul şi tânărul poate fi ajutat să facă faţă
dificultăţilor de adaptare şi integrare şcolară şi profesională
pentru a deveni un adult responsabil în societate.
Amintim câteva metode tradiţionale care pot fi utilizate în
formarea acestor deprinderi:
Convingerea – prin expuneri cu caracter etic, explicaţii,
convorbire. Aceste au scopul de a aduce clarificări succesive pe
baza unor situaţii concrete, fapte sau întâmplări trăite de ei sau
exemple personale ale celor care lucrează cu tinerii.
Explicaţia, pe un ton calm şi ferm, dar în acelaşi timp
încurajator, asociată cu demonstraţia şi exerciţiul, are eficienţă
pentru formarea deprinderilor de igienă, autoservire şi
autogospodărire, formarea deprinderilor de comportare.
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Discuţii în grup sau individuale pornindu-se de la un film
vizionat sau de la o lectură.
Exemplu: se porneşte de la o situaţie concretă pe care
adolescentul a trăit-o. Se discută despre acest aspect cu grupul şi
fiecare are dreptul să-şi spună propria părere în raport cu situaţia
prezentată apoi cu ajutorul adultului se extrag aspectele esenţiale
şi se trac concluzii practice care urmează a fi aplicate.
Îndemnul prin sporirea încrederii în forţele proprii ale
adolescentului este un factor stimulativ şi duce la trăirea
satisfacţiei succesului, la depăşirea unor bariere şcolare şi
sociale.
Aprobarea cu efect asupra trăirilor afective şi poate duce la
consolidare a deprinderilor pozitive şi eliminarea sau
diminuarea celor negative. Tânărul este foarte sensibil la opinia
adultului şi a anturajului în consecinţă recunoaşterea şi
aprecierea conduitei lui are o puternică influenţă educativă.
Folosirea diferenţiată a formelor concrete ale aprobării în
concordanţă cu faptele condiţionează succesul în formarea
conduitelor morale şi integrării socio-profesionale.
Recompensa (formă a aprobării) reprezintă recunoaşterea şi
aprecierea pozitivă a conduitei, a unor realizări sau succese
individuale şi colective. Poate fi materială (daruri, cărţi ) sau
morală (lauda, recunoştinţa, încredinţarea unor sarcini de
răspundere).
Dezaprobarea. Exprimarea aprecierii nefavorabile asupra unei
intenţii, acţiuni, comportări contrare disciplinei şcolare, a casei
sau normelor sociale unanim acceptate. Ca forme ale
dezaprobării amintim: reproşul, ironia, pedeapsa, metalimbajul
atragerea atenţiei.
Exemplul personal al adultului, a unor mari personalităţi a
unor modele comportamentale pe care adolescentul să dorească
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să le urmeze în mod intuitiv. Se pot face întâlniri sub formă de
mese rotunde cu discuţii şi analiza cazurilor prezentate.
Deşi se presupune că un tânăr la vârsta adolescenţei trebuie să
aibă cele mai elementare cunoştinţe şi abilităţi pentru un mod de
viaţă independent, de adult, tinerii care au crescut în mediu
instituţional prezintă grave carenţe la cest nivel. Făcând o
ierarhizare a tipologiei acestor deprinderi am putea sa analiză
nivelul acestor deprinderi raportat la:
Individual:
1.
Igienă personală;
2.
Pregătire a hranei;
3.
Alegere şi întreţinere adecvata a ţinutei;
4.
Alegerea unei ocupaţii în funcţie de abilităţile personale,
cunoştinţe şi calificări;
5.
Organizarea timpului;
6.
Folosirea dotărilor electro-casnice;
7.
Asumarea şi îndeplinirea rolului de consumator de
servicii;
8.
Utilizarea banilor şi prioritizarea cheltuielilor;
9.
Întreţinerea locuinţei;
Grup:
10. Alegerea prietenilor;
11. Abilităţi de comunicare verbale şi nonverbale;
12. Implicare în activităţi extraprofesionale;
13. Organizarea timpului liber;
14. Pregătirea pentru viaţa de familie.
Societate:
15. Căutarea şi obţinerea unui loc de muncă;
16. Asumarea şi îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
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17. Afirmarea, solicitarea acordării şi susţinerea drepturilor
personale;
18. Cunoaşterea căilor de adaptare la cerinţele situaţiilor
reale profesionale şi personale.
Este evident că, în ceea ce priveşte igiena personală, orice
program de îngrijire şi educaţie are ca scop primar dezvoltarea
acestor abilităţi. În mediul instituţional existent până acum însă
acest lucru a fost fie minimalizat, fie imposibil de aplicat din
varii motive. Deşi cele mai multe motive erau independente de
cei care le aplicau (cum ar fi lipsa unei băi adecvat încălzite,
lipsa săpunurilor, şampoane, lipsa produselor cosmetice
adecvate, detergenţi) de multe ori importanţa acestor activităţi
era ignorată şi din lipsa de preocupare sau de timp a celor
abilitaţi. Ulterior, aceste abilităţi care s-au transformat în
deprinderi în aceste condiţii, formează atitudini greşite ale
tânărului faţă de abilităţi simple şi fireşti.
Ignorarea sau superficializarea acestor deprinderi poate face
ca tânărul respectiv să fie respins din grupul în care tocmai a
intrat sau în care încearcă să se integreze.

2.2.3. Evaluarea potenţialului
resurselor personale

de

valorificare

a

Foarte important este ca fiecare individ să-şi poată evalua
profilul personal.
În mare măsură, răspunsul îl obţinem în urma rezultatelor
obţinute în rezolvarea unor situaţii, în răspunsurile pe care le
primim din partea celorlalţi.
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Fiecare dintre noi avem nevoie, pe parcursul dezvoltării
personale, să fim ajutaţi să ne identificăm propriile valori
personale.
Specialiştii care lucrează cu copiii din instituţii pot realiza o
evaluare a valorilor personale, folosind următoarele modalităţi:
Ierarhizarea unor valori date – se dă o listă de valori pe care
tinerii să noteze cu „+” valorile importante pentru sine şi cu „-„
pe cele neimportante. Se poate realiza apoi o ierarhie a
primelor 5 valori importante.
Analiza alegerilor anterioare – următoarele întrebări pot fi
utile pentru evaluarea valorilor implicate în alegerile
anterioare:
1.
Ce tip de activităţi preferi în timpul tău liber? De ce?
2.
Când îţi alegi prietenii ce caracteristici te aştepţi să aibă?
3.
Care a fost cea mai importantă decizie pe care ai luat-o?
Ce te-a ghidat în luarea deciziei?
4.
Care a fost cea mai rea decizie pe care ai luat-o? De ce?
5.
Care a fost cea mai bună decizie? De ce?
Utilizarea discreţionară a timpului – este un exerciţiu simplu
şi eficient în identificarea valorilor. Se poate pune următoarea
întrebare: Dacă ai avea doar câte o oră pe zi la dispoziţie, ce ai
alege să faci?
6.
O altă variantă a acestui exerciţiu este utilizarea
discreţionară a banilor. Ceea ce este foarte important la aceste
exerciţii este de a-i stimula pe tineri să determine valorile care
stau la baza alegerilor respective. Este bine ca fiecare dintre ei
să-şi identifice în mod individual valorile, iar discuţia de grup
să ajute la clarificarea/identificarea relaţiei dintre anumite
alegeri şi valorile personale.
Analiza fanteziilor personale legate de carieră – ele
reprezintă o sursă foarte bună de identificare a valorilor şi de
proiecţie în viitor
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Identificarea modelelor – persoanele pe care adolescenţii le
admiră reprezintă indicatori ai valorilor lor personale. Ei pot
realiza singuri liste cu persoane pe care le consideră importante
pentru sine sau pot să selecteze persoane relevante pentru ei
înşişi din liste cu personalităţi cunoscute. Motivul pentru care
adolescentul admiră o anumită persoană este legat de valorile
sale personale.
• Scopurile

demersurilor
Creşterea gradului de autonomie a tânărului şi
adolescentului;
Reducerea dependenţei de adult cu scopul modelării
personalităţii prin educaţie într-o primă etapă iar apoi prin
autoeducaţie.
Prevenirea stării de dependenţă, care se face prin cultivarea
încrederii în forţele proprii, a spiritului de independenţă, prin
punerea de timpuriu a tânărului în situaţia de a decide.
Copii şi adolescenţii trebuie să ajungă la concluzia că în viaţă
cel mai bine este să se recomande prin propria competenţă;
Diminuarea complexului de provenienţă.
Cultivarea preocupărilor tonice de învăţare, stimulându-lise interesele şi aptitudinile pentru preocupări ştiinţifice,
sportive, artistice şi perseverenţă în a reuşi în ceea ce-şi
propun.
Să fie ajutaţi să înveţe că este important să-şi stabilească
scopuri imediate a căror finalitate să o urmărească pentru a
putea trece la un scop imediat următor.

Toate demersurile făcute sub aspect decizional trebuie să le
ofere şansa acestor tineri să-şi găsească echilibrul în ei înşişi şi,
stimulându-le încrederea în forţele proprii, să-i motiveze în a
persevera în obţinerea performanţelor de învăţare. Să le cultive
111

preocupările, interesele şi aptitudinile, să fie încurajaţi în a-şi
exprima opiniile proprii, în a-şi formula scopurile şi idealurile,
să fie mobilizaţi în atingerea lor.
Comunicarea trebuie să fie deschisă, asertivă, adultul făcând
tânărului anumite concesii, dar fără a da dovadă de slăbiciune.
Modalităţi de intervenţie
Utilizarea unor metode de influenţare şi formare a
adolescentului pot declanşa, stimula şi direcţiona procesul de
asimilare şi organizare a experienţei. În acest fel este posibil ca,
ajutat de adult, adolescentul să reuşească un demers constructiv,
real în trasarea drumului de acces la învăţare: explicaţia,
convorbirea, dezbaterea, povestirea, exerciţiul, simularea prin
joc de rol.
O altă modalitate de intervenţie, ca răspuns la teama de
nereuşită şcolară şi profesională a copiilor şi adolescenţilor,
pentru diminuarea neîncrederii constă în discuţii şi analizarea
performanţelor obţinute în diferite situaţii.
Aprecierea sinceră şi concordantă din partea adultului cu
privire la progresele obţinute, încrederea în capacităţile de
învăţare ale tânărului sau adolescentului constituie factori de
stimulare şi creştere a încrederii în forţele proprii.
În formularea idealului de viaţă, a idealului profesional, o
sarcină importantă revine factorilor educativi cu care tânărul şi
adolescentul intră în contact pe parcursul vieţii.
Este esenţial ca demersurile întreprinse în acest sens prin
consiliere, de exemplu, să urmărească:
Rezolvarea dezacordului dintre aspiraţii, capacităţi şi exigenţe
sociale;
Identificarea de aptitudini speciale sau talente pe care tânărul
le are;
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Să surprindă starea latentă a vocaţiei profesionale;
Să consolideze nivelul de energie care să fie mobilizator
pentru atingerea scopurilor şcolare şi profesionale;
Identificarea obiectivelor ce trebuie atinse;
Trasarea împreună cu tânărului a unui drum de urmat în
atingerea obiectivelor fixate.
Procesul decizional contribuie la maturizarea psiho-socială a
adolescentului, poate prefigura realizarea prin profesiune şi este
un indicator al integrării sociale.
Chestionar de stimă de sine
Evaluează fiecare afirmaţie în funcţie de criteriile notate (sunt în
total dezacord – foarte de acord).
1. Simt că am multe calităţi
2. Câteodată mă simt nefolositor
3. Simt că sunt o persoană de valoare
4. Aş dori să am mai mult respect faţă de mine însumi
5. Sunt capabil să fac lucruri la fel de bine ca şi ceilalţi
oameni
6. Câteodată mă gândesc că nu sunt bun deloc
7. Am o atitudine pozitivă faţă de persoana mea
8. Simt că nu am prea multe motive să fiu mândru de mine
însumi
9. În general sunt satisfăcut de mine însumi
10.
În general sunt înclinat să cred despre mine însumi că
dau greş în ceea ce întreprind.
2.2.4. Evaluarea resurselor sociale ale tânărului aflat
în instituţii de protecţie
Circumstanţele plasamentului tânărului în instituţie:
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19. Care este durata de timp pe care tânărul a petrecut-o în
instituţie?
20. Unde a locuit tânărul înainte de a fi plasat în instituţie?
21. Cine a decis măsura de protecţie?
22. Cine a îndeplinit măsura de protecţie?
23. Internarea în instituţie a fost o măsură temporară sau
definitivă?
24. Care au fost motivele pentru care tânărul a fost plasat în
instituţie?
25. Familia biologică a tânărului a fost de acord cu această
măsură?
26. Familia biologică a tânărului a fost informată cu privire
la măsura de protecţie instituită asupra tânărului ?
Situaţia familială a tânărului:
27. Care este structura familială a tânărului (părinţi, fraţi,
surori membrii ai familiei extinse)?
28. Care sunt condiţiile de viaţă ale familiei tânărului?
29. Care a fost relaţia familiei cu tânărul înainte de plasarea
acestuia în instituţie?
30. Care este relaţia familiei cu tânărul?
Situaţia juridică a tânărului – Care este măsura de protecţie
instituită asupra tânărului?
Situaţia tânărului după ieşirea din instituţie
Care a fost măsura alternativă de protecţie?
Descrierea schimbărilor în conduita tânărului după aplicarea
măsurii alternative de protecţie.
Care este relaţia cu familia după aplicarea măsurii alternative?
Informaţii cu privire la starea fizică şi psihică a tânărului,
după aplicarea măsurii alternative, precum şi eventualele
rezultate şcolare ale acestuia.
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Comentariile tânărului cu privire la situaţia actuală
Atitudinea tânărului şi/sau a familiei sale faţă de asistentul
social care efectuează raportul.
Recomandările asistentului social şi evaluarea întocmită de
acesta.
Ancheta socială în vederea reintegrării în familie a tânărului
instituţionalizat
1. Cine a efectuat studiul.
2. Numărul şi datele vizitelor la domiciliu, în cadrul instituţiei
de protecţie şi/sau întrevederile la sediul serviciului
respectiv.
3. Natura raportului stabilit între persoanele intervievate şi
asistentul social care a realizat ancheta şi gradul de
colaborare a familiei şi tânărului pe parcursul
întrevederilor.
4. Persoane implicate.
5. Componenţa familiei tânărului.
6. Indicarea gradului de rudenie cu tânărul în cauză.
7. Menţionarea numelui, vârstei, studiilor şi profesiei fiecărui
membru din familia tânărului.
8. Adresa actuală a familiei.
9. Istoria familiei şi a tânărului în cauză.
10.
Descrierea împrejurărilor în care tânărul a fost separat
de familia sa (imposibilitatea părinţilor de a-l întreţine,
suspendarea drepturilor părinteşti, etc.)
11.
Descrierea raporturilor familiale anterioare separării
tânărului de familie.
12.
Gradul de şcolarizare atins de tânăr.
13.
Raporturile tânărului cu mediul social de origine.
14.
Condiţiile de viaţă ale familiei tânărului.
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15.
Descrierea locuinţei şi a condiţiilor oferite de aceasta
(natura mediului: agricol, industrial, cu o scurtă descriere a
resurselor locale).
16.
Numărul de persoane care trăiesc în cadrul familiei.
17.
Evaluarea situaţiei globale, conform condiţiilor locale.
18.
Situaţia economică.
19.
Salarii/dividende şi alte venituri, proprietăţi, datorii.
20.
Starea de sănătate
21.
Condiţiile de sănătate fizică şi mentală ale membrilor
familiei, în particular cele ale persoanelor în grija cărora se
află tânărul.
22.
Verificarea accesului la serviciile medicale (accesul
membrilor familiei la un medic de familie).
23.
Posibilitatea reinserţiei familiale sau studierea altor
alternative.
24.
Gradul de înţelegere de către membrii familiei, a
situaţiei tânărului.
25.
Atitudinea familiei faţă de o reintegrare a tânărului în
cadrul acesteia.
26.
Posibilităţile şi disponibilităţile familiei de a îngriji
tânărul (în special un tânăr cu probleme psihice sau/şi cu
dizabilităţi).
27.
Proiectele familiei pentru viitorul tânărului.
28.
În eventualitatea în care această măsură este necesară,
indicarea formelor optime pentru a oferi tânărului o
alternativă la mediul familial.
29.
Circumstanţe particulare.
Este importantă evidenţierea factorilor psiho-sociali şi a
elementelor obiective care ar reprezenta un grad ridicat de
risc pentru reintegrarea tânărului în familie.
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Factorii legaţi de un venit familial mic sau de sărăcie nu
constituie un obstacol pentru dreptul tânărului de a trăi în
cadrul familiei sale.

2.2.5. Proceduri de lucru în vederea integrării socioprofesionale a tinerilor
Integrarea în comunitate a tinerilor din centrele de plasament
presupune alungarea sindromului de dependenţă, sindrom ce
duce la diminuarea abilităţilor sociale ale tânărului
instituţionalizat, devenit tributar asistenţei, indiferent de natura
acesteia. În pledoaria pentru integrarea socială a beneficiarilor,
argumentul suprem îl constituie beneficiile psiho-sociale ale
incluziunii, care facilitează asumarea de roluri sociale proprii în
cadrul comunităţii.
Alternativele de reintegrare pentru tinerii ce urmează să
părăsească sistemul de protecţie sunt: familia adoptivă, familia
extinsă, familia naturală şi apartamentul social.
În ceea ce priveşte integrarea în cadrul unei familii adoptive,
practica arată că acesta este viabilă în cazul copiilor cu vârste
mici, până la 10 ani.
Pentru ca aceste alternative să aibă rezultatele scontate, este
necesară implicarea unor actori sociali, din cadrul unei reţele de
intervenţie. În această reţea de intervenţie, se vor conjuga
eforturile Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială, Consiliilor
Judeţene şi Locale, Inspectoratelor Şcolare, instituţiilor de
învăţământ, unităţilor sanitare şi ONG-urilor.
Actorii sociali interacţionează sub diferite forme cu tinerii
care au părăsit sistemul de protecţie, situaţiile problematice fiind
diagnosticate şi remediate în timp cât mai scurt, la nivel local.
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Astfel, în situaţii de risc, tinerii primesc sprijinul agenţilor
sociali, dar şi pe cel al membrilor comunităţii, care pot semnala
problemele şi pot chiar interveni în momente dificile.
Este important, pentru funcţionarea reţelei, ca actorii
implicaţi să deţină întotdeauna suficiente informaţii şi cunoştinţe
legate de situaţiile cu care se confruntă tinerii şi de modul
adecvat de intervenţie. Aceste situaţii problematice nu trebuiesc
ignorate, transferate la alt nivel sau abordate necorespunzător.
În acest sens, reţeaua de intervenţie are rolul de a facilita
cooperarea între diferiţi actori şi de a-i pregăti, ca persoaneresursă, la nivel comunitar. Dezvoltarea reţelei de intervenţie se
bazează foarte mult pe experienţele trecute ale actorilor sociali şi
pe informaţiile dobândite pe parcurs.
(A) Analizarea dosarelor sociale, psihologice si
medicale ale tinerilor
Este importantă cunoaşterea cât mai detaliată a tuturor
datelor despre tineri şi păstrarea acestor date în dosare. Aceste
informaţii importante sunt: data şi cauzele instituţionalizării,
istoricul fiecărui tânăr, relaţiile stabilite în perioada de
instituţionalizare şi natura acestor relaţii, profilul psihologic şi
comportamental, problemele medicale ale fiecărui tânăr,
aptitudinile, talentele, relaţiile de prietenie ale tinerilor, etc.
Analizarea acestor date poate indica resurse, relaţii,
experienţe din viaţa tinerilor ce pot fi exploatate.
Se poate urmări raportul cu familia naturală - gradul de
interes al acesteia pentru tânăr, vizite, contacte cu membri ai
familiei naturale, situaţia socio-materială a familiei naturale,
probleme/incidente care au marcat relaţia cu familia naturala.
Cunoscându-se astfel de indicii, se va putea decide modul de
abordare a familiei, ca potenţial punct de sprijin pentru tânăr în
direcţia inserţiei sociale şi profesionale. Se va putea observa
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dacă situaţia familiei naturale a fost sau nu monitorizată de
asistenţii sociali, dacă există date adunate în dosar despre
situaţia acesteia şi despre intenţiile membrilor acesteia
referitoare la tinerii din plasament. Pot exista situaţii în care
familia naturală să nu cunoască situaţia tinerilor, nivelul de
şcolarizare, nevoile de integrare socio-profesionala. Dacă se va
considera util, se va recurge la o reevaluare a situaţiei sociale a
familiei naturale şi extinse.
Se pot identifica relaţii pe care tânărul le-a avut cu alte
persoane pe parcursul perioadei de instituţionalizare.
Informaţiile psiho-comportamentale şi medicale pot sugera
modalităţi de abordare a tinerilor.
(B) Ascultarea opiniilor tinerilor cu privire la viitor
În procesul de integrare socio-profesională a tinerilor, se va
ţine cont întotdeauna de opiniile şi sugestiile acestora. Se vor
analiza intenţiile lor, potenţialele soluţii pentru obţinerea unui
spaţiu de locuit (pot indica familia naturală, alte rude sau familii
cunoscute cu care au menţinut legătura în perioada de
instituţionalizare, etc.), dorinţele lor profesionale (unde ar dori
să lucreze, ce ar dori să facă), temerile lor în faţa
provocărilor/responsabilităţilor vieţii independente.
Se vor putea identifica diferite probleme specifice fiecărui
tânăr în parte, în baza cărora se vor selecta modalităţi de
intervenţie potrivite.
(C) Medierea demersurilor de obţinere a drepturilor
legale
În funcţie de caracteristicile grupurilor ţintă, membrii
acestora se vor înscrie/înregistra la secretariatele instituţiilor
responsabile cu acordarea unor drepturi legale care se adresează
persoanelor defavorizate.
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Vor fi însoţiţi de asistenţii sociali responsabili cu procesul de
integrarea socio-profesională. Vor fi prezentaţi persoanelor de
contact din cadrul instituţiilor publice care gestionează
acordarea drepturilor legale de care pot beneficia tinerii
proveniţi din instituţii:
Primării
Pentru obţinerea ajutorului social;
Spaţii de locuit;
AJOFM
Pentru obţinerea/medierea unui loc de muncă,
Şomaj;
Participarea la cursuri de pregătire şi servicii de consiliere şi
mediere a muncii;
Tinerii vor fi asistaţi pentru redactarea cererilor de obţinere a
drepturilor;
Tinerii vor fi asistaţi să obţină acces la diferitele servicii oferite
de instituţiile publice.
Identificarea spaţiilor de locuit destinate tinerilor proveniţi din
centrele de plasament existente în comunitate şi procedurile de
acces;
Se vor contacta autorităţile publice locale şi ONG-urile existente
în comunitate pentru a identifica locuinţele sociale destinate
tinerilor proveniţi din instituţii şi gestionate de aceste instituţii
sau organizaţii. Se vor discuta şi formele de acces, specificul
grupurilor ţintă cărora se adresează, perioada şi condiţiile de
cazare, alte servicii aferente oferite tinerilor.
Există, de asemenea, posibilitatea obţinerii unei locuinţe din
partea Primăriei, situate în apropierea domiciliului părinţilor
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tânărului, pentru care acesta poate aplica, în funcţie de cerinţele
instituţiei respective.
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CAPITOLUL 3 – RESURSE CE POT FI UTILIZATE ÎN
INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALĂ A TINERILOR
O hartă a resurselor cuprinde informaţii de orice natură
(socială, psihologică, de sănătate, educaţională, profesională, de
istoric) legate de tinerii ale căror problematici sunt reprezentate
de inserţia socio-profesională şi adaptabilitatea la cerinţele
societăţii actuale.
Informaţiile despre tinerii care provin din instituţiile de
protecţie ar trebui să fie cât mai clare şi prezentate complet în
cadrul dosarelor sociale, psihologice şi medicale ale fiecărui
tânăr în parte.
Discuţiile cu personalul educator sau cu cel auxiliar din
cadrul centrelor de plasament, care cunosc tinerii de mulţi ani,
pot furniza o serie de informaţii (pe care nu le regăsim
întotdeauna notate în dosarele tinerilor) utile pentru obiectivul
urmărit. Membrii personalului au fost cel mai mult timp în
preajma tinerilor, cunoscându-le îndeaproape obiceiurile,
preferinţele, reacţiile, aşteptările, etc.
Informaţiile medicale pot furniza, adesea, indicaţii asupra
anumitor probleme de sănătate pe care le au tinerii şi care pot
influenţa deciziile în privinţa acestora. (ex. nu se va căuta un loc
de muncă într-o unitate de alimentaţie publică pentru un tânăr
care este diagnosticat cu hepatită).
Pornind de la informaţiile, notele, observaţiile cuprinse în
fişele de evaluare/reevaluare, în rapoartele de caz, în planurile
de protecţie, se pot desprinde intenţii, linii directoare sau
sugestii ale unor modalităţi de inserţie în comunitate sau într-o
profesie. Se cunoaşte, însă, că aceste dosare prezintă, în cele mai
multe cazuri, informaţii lacunare, seci, neactualizate, cărora le
lipsesc observaţii detaliate. Chiar şi în aceste condiţii, este
necesară o consultare atentă a acestor documente.
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Studiul de caz 18
Dosarul social al unui tânăr de 20 de ani nu conţinea
informaţii concrete asupra situaţiei actuale a familiei sale
naturale. Acesta nu îşi cunoştea familia, ea nefiind vreodată
contactată direct. Tânărul deţinea informaţii confuze, incerte
asupra situaţiei familiei naturale şi a motivelor
instituţionalizării sale. Pornind de la informaţii datând de
aproximativ 19 ani (de la data instituţionalizării tânărului), sa procedat la identificarea domiciliului şi a membrilor
familiei naturale şi, ulterior, la organizarea unor întâlniri ale
băiatului cu părinţii şi fraţii săi.
3.1. Potenţialul şi pregătirea profesională a tinerilor
Este importantă evaluarea pregătirii profesionale pe care
aceştia o urmează sau au urmat-o şi a calificărilor obţinute în
urma absolvirii unei unităţi de învăţământ. Totodată, este
necesar să fie identificate abilităţile deosebite, talentele sau
preocupările preferenţiale ale tinerilor. Toate aceste elemente
sunt deosebit de importante în procesul de inserţie socioprofesională a tinerilor. Ele vor acţiona ca indicatori de orientare
către locurile de muncă potrivite pregătirii şi abilităţilor tinerilor
(pentru un tânăr care a obţinut o calificare în domeniul zidăriei,
se vor identifica societăţile comerciale din sfera acestui domeniu
care i-ar putea oferi un loc de muncă).
Pot exista situaţii în care, după obţinerea unei calificări
pentru o anumită profesie, tânărul să indice că nu doreşte să fie
angajat în domeniul de calificare sau că nu are suficiente abilităţi
pentru a urma specializarea studiată. În aceste situaţii, este
necesară o reevaluare a potenţialului tânărului, pentru a
identifica abilităţile ce vor înlesni orientarea către o altă
specializare. În aceste situaţii, se poate recurge la urmarea unor
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cursuri de recalificare sau la angajarea ca muncitor necalificat,
cu posibilitate de calificare la locul de muncă.
Este foarte importantă opinia tânărului asupra vieţii
independente şi a domeniului profesional dorit, ca şi cunoaşterea
atitudinii tânărului faţă de eforturile necesare dobândirii
independenţei, a nevoilor şi temerilor sale privind dobândirea
independenţei, a domeniilor profesionale preferate de acesta. În
contextul unei lipse de spaţii sociale de cazare, precum şi a unei
pieţe a forţei de muncă destul de restrânse şi concurenţiale, este
dificilă asigurarea unor condiţii optime de viaţă şi integrare
profesională tinerilor ce părăsesc instituţiile. Din acest motiv, în
procesul de integrare, opiniile, sugestiile, preferinţele şi
abilităţile profesionale ale tinerilor au un rol decisiv.
Studiul de caz 19
Un tânăr absolvent de şcoală profesională, în domeniul
croitoriei, a fost angajat forţat în cadrul unei societăţi care
confecţiona articole de îmbrăcăminte, în baza strictă a
calificării pe care o deţinea, imediat după absolvire. S-a
observat curând că băiatul nu face faţă solicitărilor
profesionale. Ulterior, în cadrul unei discuţii, băiatul şi-a
dezvăluit dorinţa de a lucra în domeniul agriculturii
(abilităţile şi pasiunea tânărului pentru munca agricolă au
fost sesizate încă dinaintea angajării sale în domeniul
croitoriei, însă au fost ignorate). După o scurtă perioadă de
timp, a fost posibilă angajarea sa în domeniul agricol,
tânărul dobândind satisfacţia profesională de care fusese
privat.
Acesta este doar un exemplu care indică importanţa
evaluării potenţialului şi a dorinţelor tinerilor în sfera
integrării socio-profesionale.
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Aceşti tineri nu au interese conturate, motivaţiile pentru
alegerea unei anumite orientări sunt de ordin material. Alegerile
pe care le fac tinerii au un caracter vag şi tranzitoriu, acestea
sunt adesea abandonate în momentul în care apare o altă
alternativă, fără a fi evaluate avantajele şi dezavantajele alegerii,
costurile şi beneficiile deciziei.
O altă problemă care se iveşte adesea este lipsa asumării
responsabilităţilor pe care le presupune un loc de muncă, tânărul
abandonându-l imediat ce se confruntă cu un obstacol.
Stilul lor decizional nu este unul planificat, de cele mai
multe ori deciziile sunt amânate, tinerii sunt uneori impulsivi în
luarea unei decizii, alteori sunt foarte ezitanţi. Nivelul scăzut al
stimei de sine determină sentimentul de imposibilitate în
efectuarea unei anumite specializări.
O caracteristică preponderentă este tendinţa de a urma trasee
educaţionale scurte şi de a alege profesii care nu necesită o
pregătire şcolară de lungă durată. Chiar şi cei care înregistrează
rezultate şcolare bune preferă întreruperea studiilor în favoarea
unui loc de muncă prin intermediul căruia să obţină un venit
imediat şi care să le ofere sentimentul libertăţii şi al
independenţei. Unii dintre ei reuşesc să plece din ţară cu ajutorul
altor tineri din sistem, care lucrează ilegal peste hotare. Datorită
lipsei de informaţii referitoare la condiţiile de peste hotare, a
lipsei de maturitate şi responsabilitate pentru propriile decizii,
aceşti tineri cedează mirajului lumii de dincolo de graniţe, însă
adesea se întorc dezamăgiţi de realitate.
Majoritatea acestor tineri nu pot să îşi planifice cheltuielile
în perspectiva unei vieţi independente, nu pot să îşi ierarhizeze
necesităţile.
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Studiul de caz 20
M. este un tânăr de 21 de ani care a locuit în mai multe
instituţii. După terminarea liceului, şi-a continuat studiile în
cadrul unei şcoli tehnice postliceale, pe care a absolvit-o cu
succes. Imediat după finalizarea studiilor, cu ajutorul unui
grup de tineri care ieşiseră din sistemul de protecţie, el a
plecat în Cehia, unde a lucrat ilegal în condiţii foarte grele,
în cadrul specializării studiate. Patronul pentru care lucra
ilegal îl plătea atât cât să poată supravieţui, mult sub nivelul
de câştig din ţară. După mai bine de un an, tânărul s-a întors
în România fără nici o economie, deşi acesta fusese scopul
plecării. Ulterior, s-a angajat ca tehnician în domeniul în
care a obţinut calificarea, locuieşte la internatul unui liceu şi
reuşeşte să economisească lunar o sumă de bani.
3.2. Familia naturală sau extinsă
Pentru o parte dintre tinerii din instituţii relaţia cu părinţii,
fraţii sau cu alţi membri ai familiei extinse a fost menţinută în
perioada de instituţionalizare. Este posibil ca această relaţie să fi
fost încurajată în ultimii ani. Interesul membrilor familiilor
naturale sau extinse pentru tinerii aflaţi în cadrul diferitor
servicii de protecţie poate constitui un punct de plecare pentru
inserţia socială a acestora.
Există familii pentru care reintegrarea tânărului în cadrul lor
reprezintă un lucru firesc, acceptat şi aşteptat. Acestea sunt
familiile ale căror copii necesită educaţie specială şi pentru care
unităţile de învăţământ sunt plasate le distanţe destul de mari de
domiciliu, acest fapt determinând instituţionalizarea tinerilor în
centre de plasament aferente şcolilor speciale respective. În
astfel de cazuri, unde există o determinare a membrilor familiei
naturale sau extinse în sprijinirea integrării socio-profesionale a
tinerilor, o parte importantă din responsabilităţile acestei sarcini
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sunt preluate de către aceştia. Atât tinerii, cât şi părinţii (sau alte
rude), pot fi orientaţi, de către asistenţii sociali, către agenţiile
pentru ocuparea forţei de muncă, către diferite alte servicii
sociale de sprijin, însă dobândirea sprijinului stabil din partea
familiei naturale sau extinse este un element deosebit pentru
garantarea unei adaptări comunitar-profesionale a tinerilor. În
contextul unui sprijin din partea familiei naturale, orice posibil
eşec, profesional sau de altă natură, poate fi depăşit mai uşor.
Studiul de caz 21
F. era rezident al unui centru de plasament pentru copii cu
dizabilităţi în învăţare. A reuşit să promoveze opt clase la
vârsta de 20 de ani. S-a considerat că nu va mai putea urma
o şcoală profesională pentru a obţine calificarea într-o
meserie. Familia a înţeles acest lucru şi a fost de acord să-l
primească pe băiat. Ajutat de familie, în special de un frate
mai mare, F. a învăţat să îngrijească animale. Acum, F.
îngrijeşte animalele sătenilor împreună cu fratele său şi este
apreciat în comunitatea unde locuieşte.
Există şi familii pentru care reintegrarea poate reprezenta o
sarcină dificilă. Adesea, motivul principal al acestor familii este
de ordin material. Cu toate acestea, tânărul reintegrat în familie
poate contribui, prin muncă, la echilibrarea lipsurilor materiale.
Studiul de caz 22
A. a trăit, de-a lungul ultimilor 10 ani, într-o instituţie.
Acasă trăiau doar mama ei şi cei trei fraţi, într-o garsonieră.
La vârsta de 19 ani, A. a fost nevoită să părăsească sistemul
de protecţie. Sprijinită de asistentul social, A. a reuşit să
obţină un loc de muncă, însă nu avea locuinţă. La început,
mama lui A. s-a opus, acceptând să o primească doar pentru
câteva săptămâni. În acest timp, A. a reuşit să stabilească o
relaţie bună cu fraţii şi cu mama ei. Participa la
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cumpărăturile şi cheltuielile necesare întreţinerii şi, în cele
din urmă, a fost primită să locuiască în continuare cu
familia.
Trebuie să fie luat în considerare întregul sistem de relaţii de
rudenie ca potenţial sprijin pentru tinerii care părăsesc serviciile
rezidenţiale de protecţie.
Studiul de caz 23
La 18 ani, fiind elev în clasa a XI-a, L. a abandonat liceul şi
a fost nevoit să părăsească centrul de plasament unde locuia.
A fost primit în cadrul familiei naturale, însă, lipsindu-i o
calificare profesională, obţinerea unui loc de muncă era
dificilă pentru băiat. Asistentul social care a monitorizat
procesul de reintegrare a băiatului a aflat că un unchi al
acestuia era coordonator de echipă în cadrul unei societăţi de
construcţii. Acesta l-a ajutat pe băiat să obţină un loc de
muncă în cadrul echipei de muncitori pe care o coordona.
3.3. Organizaţii non-guvernamentale
ONG-urile pot oferi sprijin tinerilor proveniţi din forme
rezidenţiale de protecţie, venind în întâmpinarea problemelor de
integrare socio-profesională specifice acestei categorii de tineri.
După perioada de instituţionalizare, tinerii nu au abilităţile
sociale necesare pentru a lua decizii responsabile, pentru a
finaliza demersurile legate de găsirea unui loc de muncă. Astfel,
ei solicită ajutorul ONG-urilor în care au încredere. Dorinţa de
independenţă ulterioară părăsirii instituţiilor coexistă cu
incapacitatea acestor tineri de a se descurca singuri.
Exista organizaţii care au dezvoltat o serie de programe de
pregătire a tinerilor proveniţi din instituţii pentru viaţa
independentă. Acestor programe vizează instruirea tinerilor în
scopul dobândirii unor deprinderi necesare unei vieţi
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independente. Un exemplu de tematică a unui curs de pregătire
este:
Deprinderi pentru viaţa cotidiană;
Pregătirea alimentelor pentru hrana zilnică;
Deprinderi de igienă personală;
Purtarea şi întreţinerea hainelor;
Gestionarea banilor;
Deprinderi pentru folosirea resurselor comunităţii;
Cunoaşterea localităţii şi a împrejurimilor;
Deţinerea unei locuinţe proprii;
Modul de accesare a instituţiilor şi serviciilor publice;
Deprinderi pentru viaţa în cadrul societăţii;
Asumarea propriei identităţi;
Familia;
Controlul emoţiilor şi gestionarea conflictelor;
Comunicarea;
Activităţi pentru timpul liber;
Deprinderi pentru viaţa individuală şi pentru muncă;
Deprinderi de gestionare a timpului;
Deprinderi de învăţare;
Deprinderi de muncă;
Posibilitatea de a crea o afacere proprie.
Există organizaţii care au ca grup ţintă tinerii proveniţi din
sistemul de protecţie. Acestea pot fi apartamente sau garsoniere,
care sunt oferite tinerilor drept locuinţă pentru o anumită
perioadă de timp. Pot exista, totodată, o serie de pachete de
facilităţi de care tinerii pot beneficia: scutirea parţială de la plata
unor taxe de întreţinere, achitarea unei sume modice pentru
chirie, servicii de asistenţă socială în vederea obţinerii unui loc
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de muncă şi a păstrării acestuia, servicii de consiliere pe diverse
teme (gestionarea resurselor financiare, mariaj, deprinderi de
muncă, relaţii de prietenie, situaţii de eşec).
Aceste locaţii sunt extrem de necesare, îndeosebi pentru
tinerii care nu pot reveni în familia naturală. De obicei, aceste
locuinţe sunt concepute pentru doi sau mai mulţi (4-5) tineri.
Spaţiile pot fi dotate cu bucătărie şi baie proprii, sau acestea pot
fi situate comun, pe palier.
Perioada de locuire poate varia în funcţie de politicile
organizaţiilor care le gestionează. Tinerii pot beneficia astfel de
cazare şi alte servicii pentru perioade ce variază între câteva luni
şi câţiva ani. Aceste servicii asigură sprijinul de care aceşti tineri
au nevoie, dar constituie şi un element de pregătire pentru o
viaţă independentă. Aceste servicii reprezintă un element de
tranziţie de la viaţa dependentă din instituţii la viaţa
independentă ulterioară perioadei post-instituţionale.
Aceste servicii pot oferi sprijin atât tinerilor cu dizabilităţi
uşoare de adaptare, pentru care este nevoi de un sprijin
suplimentar, cât şi pentru tinerii cu un grad sporit de
adaptabilitate la condiţiile unui trai independent.
Studiul de caz 24
G. provine dintr-o instituţie pentru copii cu nevoi speciale
uşoare. A absolvit o şcoală profesională. Familia naturală nu
a menţinut legătura cu acesta niciodată pe parcursul
instituţionalizării şi nu a fost posibilă integrarea acestuia în
familia naturală după absolvire. Băiatul avea în continuare
nevoie de sprijin şi asistenţă, nefiind încă pe deplin
independent. Era riscant să fie lăsat împreună cu un alt grup
de colegi cu un nivel sporit de independenţă într-o
garsonieră închiriată. În această situaţie, a fost contactat
ONG-ul local, care deţinea câteva spaţii de cazare şi care
furniza asistenţă pentru beneficiarii cu nevoi speciale uşoare.
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Ulterior, G. a fost ajutat să se angajeze la un atelier de
tâmplărie şi a reuşit să-şi gestioneze singur resursele.
ONG-urile pot dezvolta o serie de programe de suport
material pentru tinerii din instituţii. După angajarea tinerilor,
există o perioadă în care aceştia nu deţin nici un fel de resurse
financiare pentru întreţinere. În acest context, este importantă
intervenţia temporară în plata chiriei, a taxelor de întreţinere sau
în acoperirea unor cheltuieli pentru alimentaţie.
Studiul de caz 25
Unui ONG i s-a solicitat sprijin pentru un grup de 14 tineri
proveniţi dintr-o instituţie. Asistentul social din cadrul
instituţiei a reuşit să le obţină acestora locuri de muncă în
cadrul unei societăţi comerciale şi locuinţe în cadrul unui alt
ONG. În baza solicitării şi evaluării situaţiei celor 14 tineri,
s-a oferit sprijin pentru o perioadă de trei luni, sprijin care
consta în asigurarea unei mese zilnice pentru fiecare tânăr şi
donarea săptămânală a unui pachet cu hrană rece pentru
micul dejun. Separat, fiecare tânăr primea lunar şi un pachet
cu articole de igienă (săpunuri, pastă şi perie de dinţi,
şampon, etc.). Sprijinul s-a dovedit foarte util pentru
perioada dificilă prin care au trecut tinerii la debutul
activităţii lor profesionale.
În cadrul ONG-urilor pot funcţiona şi reţele de voluntari
pregătiţi special pentru a oferi sprijin tinerilor care necesită
integrare socială. Pot fi organizate, cu ajutorul voluntarilor,
diferite activităţi pentru tineri: excursii la sfârşit de săptămână,
asistarea tinerilor la cumpărături, organizarea de baluri pentru
ocazii speciale, însoţirea la medic, etc.
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3.4. Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de
Muncă
Identificarea unui loc de muncă potrivit pentru tinerii ce
părăsesc instituţiile de protecţie este un proces dificil. Accesarea
serviciilor oferite de AJOFM poate fi extrem de utilă în
soluţionarea necesităţii de integrare profesională a candidaţilor.
Trebuie menţionat că AJOFM nu oferă doar o imagine de
ansamblu asupra bursei locurilor de muncă disponibile, ci un
pachet complex de servicii, cu o acoperire foarte largă asupra
necesităţilor de angajare. Astfel, pot fi utile serviciile de:
Informare, orientare şi consiliere profesională pentru
persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă. Serviciul
se constituie, la rândul său, ca un ansamblu de servicii de:
Furnizare de informaţii privind piaţa muncii si evoluţia
ocupaţiilor;
Evaluarea si autoevaluarea personalităţii în vederea
orientării profesionale;
Dezvoltarea abilităţilor şi a încrederii în sine;
Instruirea metodelor si tehnicilor de căutare a unui loc de
munca (de exemplu, prezentarea la un interviu sau
întocmirea unui CV);
Pentru acest lucru se folosesc mai multe instrumente care să-i
ajute pe beneficiari în luarea unei decizii în vederea viitoarei lor
meserii:
Profiluri ocupaţionale;
Vizionare de filmări cu diferite meserii;
Conceperea unui CV, a unei scrisori de intenţie sau de
mulţumire;
Chestionare referitoare la interese;
Căutarea unui loc de munca prin intermediul Serviciului
Electronic de Mediere a Muncii (SEMM);
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Medierea muncii - Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei
de Munca identifică locurile de muncă vacante; serviciile de
mediere a muncii reprezintă punerea în legătură a angajatorilor
cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea
stabilirii de raporturi de muncă.
Cursuri de calificare si recalificare - Agenţiile Judeţene
pentru Ocuparea Forţei de Muncă organizează, gratuit, cursuri
de calificare/recalificare pentru şomeri. Persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă li se oferă, astfel, posibilitatea de a
dobândiri cunoştinţele teoretice şi practice specifice unei noi
meserii, care să mărească şansele ocupării unui loc de muncă.
Stabilirea şi plata drepturilor de protecţie socială a
persoanelor neîncadrate în muncă şi a altor categorii socioprofesionale; prin intermediul acestui serviciu se pot întocmi
dosarele pentru obţinerea indemnizaţiei de şomaj, în condiţiile
în care integrarea profesională a tânărului imediat după
terminarea studiilor nu a fost posibilă.
Subvenţionarea locurilor de munca pentru absolvenţi Angajatorii sunt stimulaţi în vederea încadrării absolvenţilor
tuturor instituţiilor de învăţământ. Măsurile de stimulare a
încadrării în muncă a absolvenţilor constau în acordarea de
subvenţii, în cuantum de 1-1,5 salarii de bază minime brute pe
economie, timp de 12 luni, angajatorilor care încadrează
absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ şi îi menţin în activitate
pe o perioada de cel puţin 3 ani. Astfel, angajatorii primesc:
a) 1 salariu de bază minim brut pe ţară, în vigoare la
data încadrării în muncă, pentru absolvenţii şcolilor
profesionale sau ai şcolilor de arte si meserii;
b) 1,2 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare
la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de
învăţământ liceal sau postliceal;
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c) 1,5 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare
la data încadrării, pentru absolvenţii de învăţământ
superior.
De-a lungul celor 3 ani, absolvenţii pot urma o formă de
pregătire profesională, organizată de către angajator, iar
cheltuielile necesare pregătirii profesionale sunt suportate, la
cererea angajatorilor, din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
3.5. Societăţi comerciale angajatoare
Există societăţi care sunt deschise anual către astfel de
programe de angajare. Totodată, se va încerca menţinerea unei
bune relaţii cu personalul managerial al acestor societăţi, în
vederea sesizării unor oportunităţi de angajare, care pot fi
exploatate în cadrul integrării profesionale a grupurilor de tineri
proveniţi din sistemul de protecţie. Pot fi cunoscute/stabilite
persoane de contact din cadrul firmelor care pot fi contactate
periodic în vederea obţinerii informaţiilor cu privire la
posibilităţile de angajare.
Studiul de caz 26
Timp de trei ani, o societate cu activitate în domeniul
construcţiilor a oferit posibilitatea de angajare unor grupuri
de tineri (între 10-15 beneficiari/an) absolvenţi de şcoală
profesională, în domeniul zidăriei, vopsitoriei, proveniţi
dintr-un centru de plasament. Asistentul social a monitorizat
permanent integrarea profesională a tinerilor, păstrând
constant contactul cu membri ai grupului, cu maiştri, şefi de
echipă şi manager. Astfel, au putut fi identificate problemele
de integrare şi s-a putut interveni pentru soluţionarea
acestora. A fost o muncă susţinută, de parteneriat între
serviciul social, care s-a ocupat de asistarea tinerilor în
vederea angajării, responsabili ai societăţii angajatoare şi
tineri.
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3.6. Ateliere protejate
Pentru persoanele cu nevoi speciale, integrarea profesională
reprezintă un element important în crearea de contacte sociale.
De asemenea, obţinerea unor venituri proprii înlesneşte
construirea unui trai independent.
Atelierele protejate oferă posibilitatea integrării tinerilor cu
nevoi speciale sau cu dizabilităţi de adaptare în viaţa socială şi,
în acelaşi timp, permite dezvoltarea personalităţii acestora. De
multe ori, aceste grupuri sunt marginalizate, existând
întotdeauna un risc de excludere şi/sau autoexcludere socială.
Activitatea în cadrul acestor ateliere oferă o perspectivă
profesională şi de independenţă persoanelor defavorizate.
În activităţile acestor ateliere se produc, de obicei, articole
reale (care pot fi vândute). Aceasta este o cale prin care
persoanele defavorizate pot fi acceptate ca membri activi ai
societăţii.
3.7. Locuinţe protejate
Accesul tinerilor la piaţa locurilor de muncă este
condiţionata de o locuinţă stabilă. Lipsa locuinţei şi lipsa unui
loc de muncă se influenţează reciproc. Locuinţele protejate
(aflate de obicei în custodia unor ONG-uri) pot oferi tinerilor cu
nevoi speciale sau dizabilităţi de adaptare care nu au locuinţă un
loc stabil unde să înveţe să fie independenţi şi să întreţină o
gospodărie.
În cadrul acestor locuinţe protejate, împreună cu tinerii
locuieşte şi o persoană-asistent, pentru a răspunde la orice
întrebare sau problemă a tinerilor, pentru a-i îndemna să se
obişnuiască cu solicitările pe care le impune o viaţă
independentă. Astfel, tinerii fără familie au posibilitatea de a
învăţa multe lucruri practice, ca într-o familie.
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3.8. Autorităţile locale
Autorităţile locale (primării, consilii judeţene, direcţiile de
asistenţă socială) au obligaţia de a dezvolta măsuri de sprijin
pentru tinerii post-instituţionalizaţi.
Pot fi derulate programe de educaţie care au ca obiectiv
integrarea socio-profesională a tinerilor proveniţi din instituţiile
de ocrotire, proiecte ale locuinţelor sociale pentru tineri
(apartamente asistate, centre de tranzit, adăposturi de noapte),
cursuri de pregătire pentru un trai independent, pot exista bugete
speciale de sprijin pentru tineri în vederea inserţiei socioprofesionale sau servicii sociale (ex: cantine sociale) de care pot
beneficia tinerii proveniţi din sistemul de protecţie.
Prin legislaţia în vigoare, autorităţile de stat sunt obligate să
creeze un sistem complex de instrumente de sprijin şi servicii
pentru tinerii care părăsesc centrele de plasament şi care
reprezintă un grup ţintă prioritar.
3.9. Mass-media
Prin intermediul diferitelor forme de informare în masă pot
fi identificate oportunităţi de angajare sau locuinţe pentru tinerii
proveniţi din instituţiile de protecţie. De asemenea, mass-media
promovează diverse programe pentru tineri cu probleme de
integrare socio-profesională, elaborate/implementate de către
instituţii de stat sau ONG-uri, programe ce pot fi accesate de
grupurile de tineri cu care se lucrează.
Presa
Pagina de anunţuri poate reprezenta o sursă importantă de
informaţii referitoare la obţinerea unor locuinţe pentru
tinerii care nu pot fi reintegraţi în familia naturală;
În acelaşi mod se poate proceda şi pentru obţinerea unui
loc de muncă; au existat numeroase cazuri de tineri din
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sistemul de protecţie care s-au angajat în urma analizării
ofertei de muncă;
Internetul este, de asemenea, o sursă importantă pentru
identificarea oportunităţilor profesionale şi de găsire a unei
locuinţe pentru tinerii aflaţi în dificultate. Pot fi identificate
anunţuri de locuinţe de închiriat la preţuri acceptabile, locuri
de muncă potrivite, pot fi contactate diferite ONG-uri care
oferă servicii de sprijin în vederea inserţiei socio-profesionale
a tinerilor.
3.10. Modalităţi şi proceduri de inserţie socială a
tinerilor proveniţi din sistemul de protecţie
Pornind de la analizarea informaţiilor complexe despre
tinerii din grupul ţintă, precum şi de la identificarea resurselor
disponibile, se pot contura modalităţi de inserţie fie în
comunitate/societate, fie în forţa de muncă, modalităţi înţelese
ca forme-cadru prin care se urmăreşte scopul menţionat.
3.10.1. - Prin intermediul familiei naturale
Există tineri care, pe parcursul de instituţionalizare, au
menţinut legătura cu familia naturală - erau vizitaţi de membrii
acesteia, în vacanţe sau weekend-uri puteau pleca la familiile lor
etc. În continuare, pentru aceşti tineri, sprijinul familiei ar putea
fi exploatat. Se pot analiza posibilităţile de reintegrare în cadrul
familiei naturale sau extinse. Familia ar putea participa, de
asemenea, la identificarea unui loc de muncă pentru tânăr şi la
încurajarea acestuia în a-şi păstra locul de muncă.
Este important ca, acolo unde a existat o relaţie cu familia
naturală, această legătură să fie susţinută şi mai departe. Apare o
problemă atunci când distanţa dintre locul de muncă şi reşedinţa
familiei naturale este prea mare. În această situaţie, tânărului i se
va căuta o locuinţă în apropierea locului de muncă, însă relaţia
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cu familia naturală şi contribuţia tânărului la viaţa acesteia vor
continua să fie încurajate.
Şi pentru tinerii cu nevoi speciale reintegrarea în familia
naturală poate fi soluţia cea mai potrivită. Există tineri care au
fost integraţi în instituţii deoarece au fost orientaţi către unităţi
de învăţământ special, situate la distanţe mari de domiciliile
familiilor naturale. Prin urmare, motivul nu a fost nici
dezinteresul familiei faţă de tânăr, nici lipsa unor condiţii
potrivite de trai. O data cu finalizarea instrucţiei şcolare a
tinerilor (şcoli profesionale, de ucenici), familiile ar putea fi
receptive la reintegrarea acestora.
Membrii familiei naturale trebuie să fie implicaţi în
soluţionarea problematicilor de inserţie socio-profesională a
tinerilor. Responsabilitatea de a înlesni integrarea socioprofesională a tinerilor nu revine doar statului, ci şi familiilor,
deoarece influenţa familiei naturale poate fi, adesea, mai
puternică decât orice impuls venit din exterior.
3.10.2. - Prin intermediul altor membri ai comunităţii
Pe parcursul perioadei de instituţionalizare, există tineri care
dezvoltă relaţii constante/consecvente cu diferite persoane sau
familii din cadrul comunităţii. Ei petrec cu aceste familii
vacanţe, sfârşituri de săptămână şi diferite alte ocazii. Pentru
tineri, aceste familii/persoane sunt foarte importante, ei dorinduşi ca, la finalizarea perioadei de instituţionalizare, să poată fi
primiţi în cadrul acestora. Este nevoie să se discute cu membrii
acestor familii şi să se stabilească dacă au disponibilitatea pentru
a sprijini aceşti tineri pe viitor.
Pot fi identificate, astfel, intenţii favorabile din partea
acestor familii, eficiente pentru inserţia comunitară a tinerilor –
cazare permanentă sau periodică, masă, menţinerea unor relaţii
de familie, medierea unui loc de muncă, etc. Tinerilor li se poate
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solicita participarea la întreţinerea casei, la plata unei părţi a
taxelor. Pentru cazare li se poate percepe o taxa de chirie.
3.10.3. - Prin intermediul relaţiilor de prietenie
Există cazuri în care tineri/tinere din centrele de
plasament/alte forme rezidenţiale de protecţie au legat prietenii
care au evoluat în relaţii de cuplu, cu persoane de sex opus din
comunitate. Aceste relaţii pot să continue şi după încetarea
măsurii de protecţie.
În aceste situaţii, se pot lua în considerare diferite forme de
sprijin pe care persoana din comunitate şi familia acesteia
pot/sunt dispuse să le ofere tânărului/tinerei care provine din
instituţie. În perspectiva unei relaţii serioase (copii, căsătorie),
cuplul poate fi ajutat să locuiască împreună, să aibă un spaţiu
intim.
Tânărul/tânăra
poate
beneficia
de
sprijinul
partenerei/partenerului şi de cel al membrilor familiei
acestuia/acesteia, atât în vederea menţinerii unui loc de muncă,
cât şi referitor la responsabilităţile de adult. Se poate simţi
apreciat, dorit, iubit şi se poate bucura de un mediu familial.
3.10.4. - Prin accesarea unor programe de formare
derulate de autorităţile locale / ONG-uri
Pot exista diferite programe/proiecte concepute special
pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie sau urmează săl părăsească, prin care se urmăreşte dobândirea unor deprinderi
de trai independent. Au fost menţionate, la capitolul Resurse, o
parte dintre tematicile principale.
Tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecţie
trebuie să li ofere accesul la astfel de cursuri de pregătire pentru
un trai independent, desfăşurate în cadrul autorităţilor locale
(primării/consilii judeţene) sau organizate de ONG-uri. Este
important ca asistenţii sociali care se ocupă de consilierea
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grupurilor de tineri în vederea inserţiei sociale să cunoască
programele în curs de desfăşurare, pentru a putea să integreze
grupurile în cadrul acestora.
Participarea la astfel de cursuri favorizează accesul la
anumite cunoştinţe şi informaţii necesare pentru viaţa adultă.
Iniţiativa organizării acestor programe este destul de recentă în
domeniul protecţiei sociale.
Participarea la aceste programe este favorabilă şi eficientă
pentru oricare tânăr care urmează să părăsească sistemul de
protecţie, indiferent de calea prin care este reintegrat social
(chiar cei reintegraţi în familiile naturale, extinse). Fiecare
program de pregătire se adresează unui grup-ţintă de beneficiari
şi este determinat de o serie de indicatori (categorie de vârstă,
şcolarizare, provenienţă, nevoi speciale), în funcţie de care se
poate accesa.
Activităţile unui astfel de program trebuie să vizeze:
1. Cunoştinţe despre sine – care să ajute tânărul să-şi
identifice interesele, abilităţile, valorile; modalităţi de
investigare a intereselor şi valorilor:
reflectarea sistematică asupra alegerilor anterioare – poate
pune în evidenţă motivele care au dus la alegerea unor
anumite direcţii;
identificarea cauzelor care au dus la nemulţumiri sau
insatisfacţii;
explorarea opţiunilor educaţionale şi profesionale;
clarificarea/identificarea raportului dintre anumite alegeri
şi valorile personale;
identificarea modelelor;
2. Informaţii ocupaţionale – starea generală a pieţei
muncii, structura şi specificul unui anumit loc de muncă,
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oportunităţi de instruire şi calificare, starea generală a
economiei;
3. Luarea deciziei – ulterior obţinerii informaţiilor şi
evaluării alternativelor;
3.10.5. - Prin intermediul serviciilor de cazare şi
asistenţă dezvoltate de ONG
Există ONG-uri care derulează programe speciale de sprijin
pentru tinerii proveniţi din instituţii. Aşadar, adresarea se face
strict acestei categorii de beneficiari. În cadrul ONG-urilor pot fi
dezvoltate servicii sau game de servicii complexe, care pot veni
în sprijinul tinerilor care părăsesc centrele de plasament.
Se poate vorbi, ca game de servicii, despre: spaţii de cazare
gratuite sau disponibile la sume accesibile, servicii de asistenţă
socială şi psihologică de informare şi mediere pentru obţinerea
unui loc de muncă şi pentru viaţa independentă. Pentru tinerii
care nu au o alternativă de locuinţă, accesul la o gamă complexă
de servicii reprezintă o oportunitate pentru integrarea în
comunitate şi în muncă. În continuare, ei pot fi monitorizaţi de
către personalul organizaţiei, necesităţile lor pot fi identificate şi
pot beneficia de un sprijin potrivit. Perioada de cazare poate
varia, în funcţie de politica abordată de fiecare organizaţie în
parte - de la câteva luni, la un an sau doi. În aceste locuinţe, care
pot fi construite conform modelului garsonierelor, tinerii pot
experimenta responsabilităţile traiului independent, inclusiv
prepararea mâncării, gestionarea banilor, etc.
Alte ONG-uri pot derula programe de sprijin material, prin
care tinerii pot beneficia de suplimentarea resurselor alimentare,
articole de igienă, haine sau alte produse, pentru o perioadă de
timp, sau de achitarea taxei de chirie pentru o perioadă
determinată. Aceste forme de sprijin sunt extrem de utile în
perioada care precede obţinerea unor venituri proprii de către
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tineri. Există, de obicei, o perioadă „de tranziţie” de la viaţa total
dependentă din instituţii la viaţa independentă din comunitate, în
care tinerii au nevoie de sprijin material pentru a reuşi să-şi
organizeze viaţa independentă.
3.10.6. - Parteneriate inter-instituţionale de orientare a
tinerilor în scopul integrării socio-profesionale
Procesul de integrare socio-profesională este foarte complex
şi implică responsabilitatea şi colaborarea mai multor instituţii.
În acest sens, personalul (asistenţii sociali) a cărui sarcină o
reprezintă consilierea tinerilor în integrarea socio-profesională,
îşi va desfăşura activitatea prin interacţiune cu alţi parteneri din
mediile educaţionale, sociale (autorităţi locale), profesionale şi
ONG-uri. Asistentul social va funcţiona ca un agent de legătură
între instituţiile contactate şi implicate în soluţionarea
problemelor de inserţie socio-profesională a tinerilor. El va
identifica, prin colaborarea cu personalul de contact din cadrul
acestor instituţii, resursele şi serviciile disponibile pentru tineri
şi va elabora un plan de acţiune pentru grupurile ţintă vizate.
Succesul unor astfel de parteneriate constă în conjugarea
eficientă a serviciilor/resurselor, astfel încât acestea să poată fi
uşor accesate de către tinerii din grupurile ţintă.
Ex.: prin AJOFM se pot pune la dispoziţie locuri de muncă
în domeniul pregătirii profesionale a tinerilor, o anumită
primărie dezvoltă un proiect de spaţii de locuit închiriate pentru
tineri dezavantajaţi, în ONG se poate acorda sprijin material
(alimente) pentru o perioadă de trei luni după angajare.
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CAPITOLUL 4 – MODALITĂŢI DE INTERVENŢIE
PSIHOLOGICĂ, CONSILIERE ŞI TERAPIE
Psihologul are un rol esenţial în procesul de recuperare şi
reintegrare a tânărului dar, pentru alegerea unei metode de
evaluare şi consiliere cât mai adecvate, acesta trebuie să fie
familiarizat cu tehnicile şi procedurile conexe folosite de ceilalţi
specialişti din cadrul echipei pluridisciplinare şi să colaboreze
îndeaproape cu aceştia. Din păcate, în cele mai multe cazuri,
implicarea beneficiarilor în demersuri terapeutice de lungă
durată este aproape imposibilă. În aceste condiţii lucrul cu
beneficiarii trebuie să se axeze pe un număr limitat de şedinţe, în
care terapeutul să se centreze pe acuzele principale ale tânărului
şi pe marginea manifestărilor comportamentale, ca rezultat al
acestor acuze.
În ceea ce urmează, prezentăm un model de evaluare a
pacientului din perspectiva terapiei cognitiv comportamentale,
un model de abordare terapeutică, precum şi exerciţii şi tehnici
de abordare a beneficiarului în cadrul relaţiei terapeutice. În
unele cazuri speciale tinerii prezintă tulburări ce fac obiectul
nosografiei psihiatrice. În aceste cazuri, psihologul trebuie să
cedeze rolul psihiatrului pentru prescrierea tratamentului
medical, psihoterapia intervenind ca sprijin la tratamentul
medicamentos.
4.1. Reguli pentru terapia traumei
Acceptarea fără prejudecăţi a victimei. Victimele traumei
se simt adesea prinse în trauma lor ca într-o falie. Ele cred că
nimeni nu le poate înţelege, că nimeni altcineva, nici chiar
terapeutul, nu a împărtăşit experienţa pe care au trăit-o ele.
Dacă terapeutul reuşeşte să se elibereze de propriile tendinţe de
apărare, ca de exemplu culpabilizarea victimei sau critica faţă
de comportamentul potenţial greşit al victimei, atunci el poate
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dezvolta şi deschiderea şi disponibilitatea empatică de a asculta
istoria traumatică.
Intervenţia imediată şi ajutorul susţin procesul de
descărcare. Victimele traumelor au nevoie urgentă de cat mai
mult ajutor social, psihologic şi economic pentru a putea
restabili un sentiment fundamental de siguranţă.
Terapeuţii trebuie să se aştepte la reacţii sentimentale
puternice proprii şi adesea, la tendinţe de acţiune greu
controlabile.
Disponibilitatea de a se lăsa pus la încercare. Victimele
traumelor au pierdut adesea orice încredere în ajutorul
interuman. Înainte de a se confesa unui om neutru, ei întreprind
o serie de teste care trebuie să hotărască dacă acesta merită
încredere pentru ajutorul pe care îl oferă. Terapeutul care se
ocupă de victimele traumei trebuie să fie deschis, să comunice
într-un mod sincer şi adecvat, să asigure condiţiile dezvoltării
unei relaţii de încredere.
În terapia traumei, transferul este un proces de reluare a
legăturii şi în această măsură este legat de traumă. Transferul
va fi văzut ca un proces de reconstruire a relaţiilor distruse
de traumă.
Pornirea de la ipoteza că simptomul de supraîncărcare
psihotraumatică a fost provocat de evenimentul traumatic.
La punctul de plecare al terapiei traumei se află ipoteza că
simptomele actuale şi reacţiile de stres au fost provocate şi
determinate de situaţia traumatică trăită. Cu această ipoteză,
victima se poate simţi acceptată, se poate lansa în elaborarea
experienţei traumatice.
Informaţia despre natura şi dinamica reacţiilor traumatice
este o parte componentă a terapiei traumei. Ochberg, in 1993,
formulează trei principii ale terapiei traumei: normalitate,
cooperare şi fortificarea victimei şi individualitate. După
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principiul normalităţii, simptomele postexpozitorii trebuie
prezentate celor afectaţi ca o consecinţă normală a unei situaţii
anormale. Conform celui de al doilea principiu al lui Ochberg,
victima se simte ,,fortificata” dacă învaţă să îşi înţeleagă
simptomele ca o reacţie (paradoxală) la o situaţie care nu le
lasă nici o modalitate de stăpânire adecvată (situaţie
traumatică). În legatură cu principiul individualităţii, acesta
arată că terapeutul trebuie să accepte varianta individuală a
victimei.
Evenimentele traumatice pot sa ducă la alterări ale
dezvoltării Eu-lui şi identităţii la orice vârstă. Ele pot
urgenta, încetini, împiedica sau întrerupe procesele normale de
dezvoltare ducând, spre exemplu, la un clivaj între identitatea
de sine pretraumatică si posttraumatică. În literatură a fost
descrisă o tulburare posttraumatică a sinelui, care ia naştere
atunci când mediul social nu reacţionează destul de empatic la
leziunile traumatice. Printre consecinţe se află şi mania şi
vulnerabilitatea narcisică, autoapreciere scăzută, sentimente de
înstrăinare, idei paranoide, fantasme de răzbunare, ca o
sensibilitate sporită faţă de comportamentul nonempatic.
Negarea, clivajul şi formele de disociere aparţin
mecanismelor de apărare care urmează unei traume psihice.
Este necesar ca terapeuţii traumelor să ia poziţie faţă de
aceste reacţii de apărare, care sunt mai degrabă neglijate în
conceptele tradiţionale de apărare. Toate aceste mecanisme pot
duce la o alterare durabilă a personalităţii. Aşa zisul „doubling”
(Lifton 1993), tendinţa de a forma o nouă identitate după
traume severe, care, ca şi în diferenţierea pe care o face
Winnicott despre Eul adevărat şi Eul fals, este de aşteptat ca o
consecinţă frecventă la traumatizări severe.
Î ncercările de autovindecare prin alcool sau droguri sunt
răspândite, în cazul sindroamelor de suprasarcină
posttraumatică. Este absolut normal ca pacienţii să încerce sa
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reducă suprasarcina extremă prin alcool sau droguri, pentru a
menţine starea de extremă excitaţie a sistemului nervos
autonom în limite suportabile. Psihologii specializaţi în traume
trebuie să înţeleagă aceste fenomene, deşi adicţia de alcool sau
droguri interferează cu planul de tratament al terapiei. În
elaborarea traumei nu se recomandă utilizarea excesivă a
tranchilizantelor.
Transformarea cu succes a experienţei traumatice în
trăsături pozitive de caracter. Lupta pentru reformularea şi
transformarea traumei poate, după Wilson, să ducă la trăsături
de caracter ca: onestitate, integritate, sensibilitate pentru ceilalţi
şi eforturi puternice pentru egalitate, echitate, adevăr, interes
pentru valori spirituale.
Angajamentul social şi ”vorbitul” despre traumă
favorizează procesul de vindecare. Rezultatele cercetărilor au
arătat că procesul de vindecare poate fi ajutat de capacitatea de
a vorbi despre cele trăite, de a-şi reprezenta propriile
sentimente şi chiar de o angajare socială a celor traumatizaţi
pentru prevenţia traumatizării şi pentru ajutorarea altor
persoane traumatizate (Gleser, 1981; Kahana şi Harel, 1988).
Transformarea traumei este un proces de durata vieţii.
Chiar în cazul unui succes terapeutic, cel afectat rămâne cu
unele sechele pe viaţă. Evenimentele de viaţă care amintesc de
traumă, chiar şi de departe, pot sa determine nelinişte.
Identificarea legăturii între experienţa actuală şi trauma din
trecut este un proces terapeutic care îi poate ajuta pe
supravieţuitorii traumelor să relativizeze situaţia prezentă şi săşi regăsească echilibrul psihic.
În afară de temele menţionate mai sus, pentru pacienţii
traumatizaţi sunt importante sportul sau activitatea fizică pentru
demontarea reacţiilor fiziologice de stres. Plimbările sau
ascensiunile montane pot contribui la întreruperea, fie şi pentru
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scurt timp, a ciclului ruminaţiilor, a retrăirii experienţelor
traumatice sau a blocării şi retragerii.
Întrebările despre obiceiurile alimentare sunt de o
importanţă deosebită pentru ca victimele traumatizate încearcă
adesea să se consoleze în impasul lor emoţional, prin mâncare,
băutură sau droguri. În timp ce problemele legate de droguri şi
alcool se bucură deja de interes în practica clinică, atenţia este
mai puţin îndreptată spre alte obiceiuri alimentare.
Pentru a se lupta cu retragerea apatică, victimele se apucă
adesea de fumat şi dezvoltă uneori o dependenţă de cofeină, care
este însoţită de atacuri de anxietate, nelinişte, nervozitate,
iritabilitate, insomnie, tulburări gastrointestinale, aritmie
cardiacă, stări de epuizare şi agitaţie psihomotorie. Aceste
simptome sunt adesea foarte asemănătoare stărilor de anxietate
cu origine traumatică şi pot fi legate de acestea.
Obiceiurile alimentare nocive pentru sănătate pot să devină
atât de intense după o experienţă traumatică, încât riscurile
pentru sănătate ajung la suprasarcină psihică. Merwin şi SmithKutz (1988) accentuează pericolul unui consum excesiv de
zahăr, grăsimi şi cofeină. Un consum excesiv de zahăr şi
dulciuri poate să ducă, în combinaţie cu reacţia de stres, la
oscilaţii nocive ale glicemiei şi la simptomatologia
corespunzătoare fiziologică şi psihică.
Pentru a favoriza integrarea socială a pacienţilor
traumatizaţi, trebuie luate în considerare settinguri terapeutice şi
grupuri sociale foarte diferite, de exemplu familia, grupurile de
într-ajutorare sau serviciile sociale.
Familia poate oferi un ajutor valoros pentru depăşirea
traumatizării, dar numai atunci când structura familiei este
favorabilă. Mc Cubbin şi Figley enumeră unele criterii pentru un
mediu familial care să sprijine vindecarea traumei. Situaţia
traumatică trebuie să fie văzută clar de către membrii familiei şi
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să nu fie negată; Problema trebuie să fie suportată de familie şi
nu atribuită victimei ; abordarea familiei este mai degrabă
orientată spre găsirea de soluţii decât spre atribuirea de
culpabilităţi; există toleranţă ; un climat apropiat şi plin de
afecţiune; comunicare deschisă; unire, rolurile familiale sunt
mai curând flexibile decât rigide; sunt utilizate şi resurse din
afara familiei.
Terapia familială poate mobiliza resurse şi poate pregăti un
cadru de ajutor şi protecţie pentru eliminarea traumei. Un mediu
nefavorabil reprezintă o contraindicaţie pentru terapia familială.
În acest caz, trebuie acordată atenţie unor contacte sociale
corespunzătoare în afara familiei.
Activitatea grupurilor de ajutorare în domeniul traumei
a fost descrisă de Lieberman, Borman şi colegii lor (1979). Dar
şi aici sunt valabile aceleaşi precauţii ca şi în cazul terapiei de
familie. Grupurile de întrajutorare pot să fie foarte utile, ele pot
combate mai ales tendinţa victimelor de a se autoculpabiliza şi
de a se izola social, printr-un climat deschis şi liber. Sunt de
aşteptat însă şi efecte negative, dacă presiunea grupului este prea
mare. Unii membrii ai grupurilor joacă rolul unor lideri şi
autorităţi auto-proclamate, creând un climat paranoid şi pot
presa pe noii membrii să-şi comunice prematur experienţele.
Ochberg (1984) descrie experienţe pozitive cu grupuri de
auto-ajutorare didactice. Aici, vechii pacienţi traumatizaţi,
care s-au stabilizat bine în urma unei psihoterapii, îi pot ajuta pe
noii participanţi la grupurile de auto-ajutorare în a face faţă
problemelor de viaţă. Ochberg relatează experienţe favorabile,
dar şi probleme care rezultă în special din labilizarea pacientului
care ajută. Pentru ajutorul în stare acută, susţinere şi reorientare
a victimelor traumatizate, grupurile de ajutorare şi organizaţiile
care susţin victima traumatizată, de exemplu victima unei
infracţiuni, sunt recunoscute ca foarte importante. Prin contactul
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cu justiţia, victimele pot fi re-traumatizate dacă sunt confruntate
cu făptaşul şi sunt învinuite de partea adversă. Unele victime
sunt obligate să aştepte în aceeaşi sală cu făptaşul. Audierea
martorilor reprezintă adesea o a doua intimidare, înjosire şi
traumatizare. Astfel, victimele au nevoie de o susţinere socială şi
de o acompaniere comprehensivă de-a lungul fazelor procesului,
de o explicare independentă a modului de desfăşurare a
procedurilor juridice, despre drepturile şi obligaţiile lor şi,
eventual, de o acompaniere, care îndeplineşte cele mai
importante dintre principiile terapiei traumei enumerate mai sus.
4.2. Modalităţi şi tehnici de lucru în terapie
Tehnici de focalizare: Se bazează pe interogaţii-ghid şi pe
exerciţii (situaţii propuse spre experimentare tânărului, cel mai
frecvent bazate pe analogie şi metaforă, dar şi pe focalizare
perceptuală, aici şi acum).
Interogaţiile-ghid sunt simple, dar revelatorii pentru lucrul
beneficiarului cu sine, cele mai frecvent folosite fiind: Ce simţi
sau la ce te gândeşti tu acum? De ce anume îţi dai tu seama
acum? De ce eşti tu acum conştient? Ce crezi acum despre asta?
Exerciţiile sunt introduse prin formule de genul: ,,Încearcă
să faci asta şi vezi ce înţelegi sau ce înveţi din acest
experiment”.,,Încearcă acest experiment şi află ce poţi
conştientiza”. Sau ,,Experimentează acest lucru şi vezi ce îţi
trece prin minte sau ce simţi acum, în timp ce experimentezi”.
4.2.1. Tehnici experimentale
Exerciţiile de conştientizare corporală – conştientizarea
tensiunii musculare şi a relaxării psihomusculare,
conştientizarea ritmului respirator şi a modificării lui în
conexiune cu emoţiile sau cu retrăirea anumitor situaţii ori cu
imaginea altora, conştientizarea senzaţiilor proprioceptive care
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comunică stări de disconfort, conştientizarea ritmului cardiac în
conexiune cu stările şi gândurile asociate, conştientizarea
posturii mimicii şi pantomimicii, în conexiune cu stările
emoţionale sau cu gândurile beneficiarului, conştientizarea
rezistenţelor sau dependenţelor în contactul corporal, în directă
conexiune cu problemele spaţiului personal şi relaţia de
intimitate.
Exerciţiile de conştientizare afectivă şi relaţională, prin
tehnici specifice cum ar fi:
1.
Tehnica scaunului gol ca suport de dialog (prin joc de
rol cu persoane semnificative din viaţă beneficiarului), sau ca
suport pentru provocarea dialogului dintre ,,părţile Eu-lui
aflate în conflict”(lucrul cu polarităţile). Această tehnică
angajează un joc de rol prin care tânărul comunică cu sine pe
diverse teme generatoare de conflict între imaginea de sine
ideală şi imaginea de sine reală. El poate să-şi dezvolte, în
timpul acestei comunicări, o strategie de rezolvare a acestui
conflict, de unificare a polarităţilor. Tehnica este, totodată, şi
un bun instrument de diagnostic al perturbărilor şi al
blocajelor comunicării implicate în disfuncţionalităţi ale
personalităţii.
2.
Tehnica reprezentării spaţiului personal - este o tehnică
care, prin intermediul vizualizării şi descrierii ,,spaţiului
personal” aşa cum este experimentat aici şi acum, ajută
beneficiarul să-şi conştientizeze imaginea de sine în relaţiile
cu mediul, probleme legate de contact şi de graniţele
personale, dinamica internă şi orientarea spontană a persoanei
către trecut sau viitor, către interior sau exterior, sentimentul
de confort sau disconfort pe care îl trăieşte în legătură cu
propria persoană. Tehnica poate fi folosită şi ca o modalitate
de restructurare personală, fiind un bun suport pentru
rezolvarea unor conflicte existente în trecutul tânărului, prin
depăşirea polarităţilor şi prin reproiectarea la nivel mental a
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unei noi imagini de sine. Ea poate întrerupe cercul vicios al
translaţiei anumitor reziduuri relaţionale conflictogene, care îl
împiedică pe beneficiar să rezolve în prezent probleme
asemănătoare celor cu care s-a confruntat în trecut. Această
tehnică poate fi relevantă şi pentru observarea şi
conştientizarea relaţiei tânărului cu masculinitatea şi
feminitatea.
3.
Tehnica “menţine-te sau rămâi în starea respectivă”
este o tehnică de dialog, care încurajează beneficiarul să se
păstreze în trăirea pe care o experimentează, să se păstreze în
ceea ce simte şi ceea ce relatează că simte. Această încurajare
îl determină pe beneficiar să-şi adâncească trăirea unui
sentiment pentru a şi-l clarifica şi completa, pentru a putea
ulterior să-l depăşească prin propria opţiune, deci pentru a
putea prelua controlul asupra stării respective.
4.
Tehnica scenarizării sau punerea în scenă este o
tehnică bazată pe acţiune şi verbalizare şi se referă la punerea
în acţiune chiar a sentimentelor şi ideilor incomode, care nu
pot fi mărturisite, reţinute sau refuzate în mod conştient de a fi
comunicate. Tânărul este încurajat prin formula ,,spune-i-o”,
să verbalizeze toate acele sentimente şi idei la adresa unei
persoane sau a unui grup, pe care de obicei nu îndrăzneşte sau
se abţine să le comunice. O altă modalitate constă în a-i cere
tânărului să exprime în cuvinte deopotrivă ceea ce simte, ceea
ce trăieşte. De pildă, cuiva care plânge pe înfundate i se poate
cere să-şi ,,pună plânsul în cuvinte” să îl exprime prin vorbe,
adică să verbalizeze o stare emoţională greu traductibilă sau o
manifestare nonverbală. Se creează astfel, o legătură între
maniera verbală şi nonverbală, o continuitate şi o consonanţă
care pot servi în munca de conştientizare şi de autocontrol, în
mod iminent.
5.
Tehnica exagerării sau amplificării prin care i se cere
beneficiarului să exagereze anumite sentimente, idei sau
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mişcări pentru a spori efectul de dramatizare, de exprimare
subliniată intenţional, tocmai pentru a putea deveni mai
conştient de conţinutul acestora, pentru a simţi mai intens
scene fanteziste sau retrăite, reactivate.
Exerciţii de conştientizare cu suport imaginativ şi de
restructurare cognitivă:
6.
Tehnica fanteziei ghidate. Este utilizată în situaţiile în
care unii pacienţi îşi creează şi întreţin anxietăţi, neputinţe sau
evaluări eronate, ca urmare a unor evenimente cu mare
încărcătură emoţională. Ei nu sunt conştienţi de modul în care
îşi auto-induc unele comportamente ineficiente sau greşite,
fiind de fapt autorii sau programatorii inconştienţi ai acestora,
pe baza unor judecăţi sau evaluări pripite sau care le scapă de
sub controlul conştient, sau pur şi simplu le emit din inerţie
sau stereotipie cultural-emoţională. Tehnica fanteziei ghidate
poate reconstitui, focalizând pe detalii semnificative, cursul
evenimentelor experimentate de beneficiar, reintegrându-le
prin descoperirea înţelesului adevărat, care le explică şi care
poate crea o imagine acceptată a sinelui sau a cuiva, ca suport
pentru integrarea unei părţi respinse a Eu-lui.
7.
Tehnici de diminuare şi integrare. Foarte frecvent,
persoanele sunt constrânse de graniţele modurilor obişnuite de
a gândi, astfel încât în câmpul conştiinţei lor nu încape nici o
altă alternativă posibilă. Sunt implicate aici mecanisme de
negare şi reprimare, ca învăţarea, imitaţia şi modelele
culturale. Pentru a diminua sau atenua acest efect de ancorare
în modele rigide, beneficiarul este pus să-şi imagineze opusul
a ceea ce afirmă sau consideră a fi adevărat şi să
conştientizeze un anumit eveniment sau relaţie din această
nouă perspectivă. Efortul imaginativ îi poate releva aspecte şi
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semnificaţii noi, în raport cu care persoana se deschide şi re experimentează situaţia. Tehnicile de integrare aduc împreună
acele procese pe care tânărul le ţine activ separate, faţă de o
aceeaşi persoană. O astfel de tehnică solicită tânărului să
exprime sentimente pozitive şi negative în legătură cu aceeaşi
persoană, sau să exprime verbal stări negative inexprimabile,
cum ar fi tensiunea internă şi plânsul. O altă tehnică constă în
a-l ruga pe tânăr ca, atunci când relatează despre o anumită
emoţie, negativă sau pozitivă, să o localizeze în corp şi să
lucreze asupra ei.
Tehnica metapoziţiilor. Este o tehnică derivată din tehnica
scaunului gol şi este utilizată în scopul restructurări setului
cognitiv în lucrul cu polarităţile. Beneficiarul este antrenat întrun proces de autoconştientizare a naturii conflictului dintre
polarităţile sale (fie cu sine, fie cu altă persoană) şi de
autodescoperire a strategiei de integrare a polarităţilor, adică de
rezolvare a conflictului. Beneficiarul câştigă treptat distanţă şi
obiectivitate în înţelegerea şi rezolvarea problemei, prin
experimentarea succesivă a rolurilor altor persoane; mai întâi a
celei cu care se află în conflict, apoi a celei care asistă la
conflict, persoanei care aplanează conflictul şi apoi persoanei
care evaluează modul în care al treilea personaj a intervenit. În
general, experimentarea empatică şi evaluarea din perspectiva
fiecărei metapoziţii permite grade progresive de obiectivitate în
conştientizare prin câştigarea stării de martor a propriilor
manifestări, gânduri şi emoţii, ceea ce permite descoperirea unor
noi puncte de vedere. Tehnica metapoziţiilor este o cheie
psihologică oferită tânărului, pentru a lucra eficient asupra sa, cu
mijloace proprii autentice, ceea ce îi conferă un plus de
participare spontană şi de autonomie. Persoana ajunge astfel, nu
numai să se apropie mai mult de sine, ci să se descopere într-o
lumină pe care nu şi-o întrezărea, procesul fiind perceput ca o
cale de a deveni mai înţelept mai echilibrat şi mai împăcat cu
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sine, mai liniştit în faţa provocărilor vieţii şi mai deschis la
autotransformare creativă.

A.Model de abordare terapeutică a copiilor/tinerilor
proveniţi din sistemul de protecţie

Şedinţa I – întâlnirea
În lucrul cu beneficiarii este foarte important ca acestora să
li se acorde foarte multă grijă. De asemenea, este esenţial ca
între terapeut şi beneficiar să se stabilească o relaţie empatică,
pentru a-i permite terapeutului accesul la experienţele
beneficiarului. Acest lucru poate fi făcut în şedinţa de început în
scopul de a încuraja persoana să vorbească deschis şi fără
ocolişuri despre experienţa sa de viaţă şi urmăririle acesteia.
,,Ai putea să-mi spui despre momentele dificile prin care ai
trecut?”
,,Ai trecut prin multe.... Care a fost momentul în care ţi-a fost
cel mai greu?”
,,Ai suferit foarte mult si se pare că încă suferi. Ce anume te-a
ajutat să faci faţă acestor situaţii?”
În prima şedinţă, beneficiarul va fi îndrumat să descrie cu
lux de amănunte experienţa. O atenţie deosebită va fi acordată
metodelor de a face faţă situaţiei. De asemenea, se va acorda
atenţie modurilor în care beneficiarul a încercat să-şi integreze
suferinţa în experienţa de zi cu zi.
Aspecte de investigat
Natura experienţei:
- Când s-a întâmplat?
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- Care au fost circumstanţele în care s-a întâmplat?
Cum l-a:
- Perceput
- Interpretat
- Perceput din punct de vedere energetic.
Cum a afectat evenimentul:
- Felul de a simţi al beneficiarului.
- Felul de a funcţiona ca persoană al beneficiarului.
- Stilul de viaţă al beneficiarului.
Ce sentimente pot fi identificate
Cum a încercat să facă faţă situaţiei? Care sunt
mecanismele de coping sau non-coping faţă de:
- Eveniment
- După eveniment
- Integrarea în activităţile sociale după eveniment.
Care este intensitatea sentimentelor beneficiarului? Care
sunt aceste sentimente? Cât de mult se manifestă acestea? În ce
măsură se află sub controlul persoanei?
Care sunt comportamentele adaptative şi dezadaptative.
Care sunt mecanismele de coping şi comportamentele
regresive?
Care sunt,,produsele mentale” ale beneficiarului:
- Evaluări, înţelesuri şi interpretări
- Felul în care persoana minimalizează sau maximizează
evenimentele traumatice şi urmările acestora.
- Visurile din timpul zilei, imagini, amintiri, coşmaruri.
Care sunt dificultăţile majore pe care le prezintă
beneficiarul şi care sunt resursele pe care le are la dispoziţie.
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Care sunt resursele pe care beneficiarul le percepe ca
fiindu-i la dispoziţie şi îl pot ajuta.
Evaluarea problemelor declanşate de situaţia traumatică.
Evaluarea resurselor care pot fi relevante şi de ajutor.
Terapeutul va începe să facă o evaluare a mecanismelor de
coping sau non-coping ale beneficiarului, moralul acestuia şi o
apreciere generală asupra acestuia şi a sănătăţii sale.
Terapeutul va comunica beneficiarului aspectele principale
ale evaluării, pentru a obţine acceptul beneficiarului şi consensul
acestuia asupra evaluării.
Terapeutul va sublinia că poate oferi suport terapeutic,
pentru a ajuta beneficiarul să recunoască valoarea terapiei şi
acceptarea progreselor.
Sunt stabilite contractul terapeutic în funcţie de timp,
expectaţii şi eventual, costuri.
Terapeutul va reaminti care va fi elementul central al celei
de-a doua şedinţe, şi anume un mai bun control şi management
al anxietăţii pentru a reduce reacţiile psihologice,
comportamentale şi relaţionale disturbante. Terapeutul va
încuraja beneficiarul să monitorizeze câteva din efectele
anxietăţii, până la următoarea întâlnire. Terapeutul va arăta cum
anxietatea produce reacţii difuze şi apoi, adâncirea acestora. Prin
recunoaşterea anxietăţii şi adoptarea unor proceduri de control,
anxietatea generalizată poate fi controlată.
Încheierea şedinţelor trebuie pregătită şi adaptată
particularităţilor subiectului şi a stării psiho-emoţionale din acel
moment.
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Direcţii principale de intervenţie
Să-l ajute pe tânăr să identifice că scopul major al
intervenţiei terapeutice este dezvoltarea capacităţilor sale
de a face faţă situaţiilor.
Să ajute tânărul să atingă anumite obiective cu ajutorul
reacţiilor de după situaţia traumatizantă.
Ajutarea beneficiarului de a recunoaşte rolul principal pe
care îl joacă anxietatea în suferinţa şi dezorganizarea sa. O
reasigurare despre direcţia imediată pe care o va lua terapia va
ajuta persoana să vadă că managementul anxietăţii va fi prima
direcţie în următoarea sesiune de terapie.
Terapeutul va sublinia valoarea celor şase sesiuni de terapie şi
scopul acestora:
- Stabilirea unei structuri de bază pentru a face faţă mai bine
problemelor survenite după experienţa traumatică.
- Dezvoltarea deprinderilor de control a sentimentelor şi
reconstruirea stimei de sine.
- Centrarea pe sesiunea următoare şi scopul propus pentru
cele 6 şedinţe.
Şedinţa a II-a – întâlnirea, empatie şi intrare
Persoanele care au trecut prin experienţe traumatice găsesc
dificil de înţeles starea de confuzie şi agitaţie dată de
sentimentele pe care le au. Următoarea şedinţă, a III-a, se va
centra pe starea de confuzie şi agitaţie indusă de sentimentele
manifestate după experienţa traumatică.
Evaluare generală a reacţiilor manifestate în şedinţa 1 şi
cum au evoluat acţiunile propuse.
Stabilirea unui program, de câte trei minute, de două ori pe
zi, de exersare a unei strategii pentru stăpânirea anxietăţii
– este un pas major spre un mai bun management al anxietăţii.
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Tranziţia spre managementul şi controlul anxietăţii
Explorarea felului în care funcţiile generale ale corpului au
fost afectate;
Verificarea capacităţii de concentrare, de muncă şi a oricăror
reacţii exagerate;
Abilitatea de a-şi face singur(ă) cumpărăturile şi de a merge
neînsoţit(ă) la serviciu;
Simptome psihosomatice.
Întrebări explorative (exemple)
- „Ai observat că, în cursul primei şedinţe, am început să
stabilim o modalitate de control?”
- „Ai observat, în intervalul scurs de la prima şedinţă,
amănunte legate de anxietatea ta, pe care ai putea să mi le
împărtăşeşti?
Evaluarea felului în care au fost afectate funcţiile
cognitive:
- Imagini, amintiri, vise
- Distorsionări; credinţe, recurente iraţionale
- Convertirea micilor incidente la evenimente de proporţii
catastrofale
- Convertirea diverselor evenimente şi gânduri în preocupări
majore
- Pierderea controlului asupra minţii, în timp ce aceasta susţine
o activitate intensă
- Senzitivitate mărită şi agitaţie.
Evaluarea felul în care au fost afectate relaţiile sociale:
- Neîncredere; cerinţe excesive
- Stare generală de tensiune
- Dependenţă excesivă şi încercări de a se face plăcut
- Sentimentul de a fi prins în capcană
- Frica de ceea ce ar putea să se întâmple
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Nu este posibil să examinăm fiecare dintre aceste
manifestări specifice, dar terapeutul se va asigura că persoana
recunoaşte cum operează anxietatea. Terapeutul va alege
manifestări specifice ale anxietăţii pe care le va explora mult
mai în profunzime.
Explorarea unei manifestări anxioase
Cum este provocată,
Cum se manifestă,
Dacă şi cum afectează diverse funcţii şi imaginea de sine,
Metode ineficiente de administrare a anxietăţii,
Consecinţe,
Metode alternative de management ale anxietăţii,
Repetiţia acestor metode,
Formare pentru inocularea stresului.
Alte terapii
Desemnarea consecinţelor cu privire la explorarea
anxietăţilor;
Desenzitivizarea prin discuţii, simularea consecinţelor şi
dezvoltarea unui mecanism de control;
Repetarea strategiilor specifice pentru managementul
anxietăţii.
Şedinţa a III-a - tranziţia spre dezvoltarea controlului
sentimentelor
Terapeutul trebuie să identifice depresia, umilinţa,
remuşcarea, furia, mânia, sentimentele de pierdere, de
abandon, de neajutorare şi amorţire a sentimentelor. O
poate face spunând: ,,Astăzi aş vrea să mă centrez în mod
particular pe sentimentele tale. Tu ai descris sentimentele pe
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care le-ai experimentat. Care sunt sentimentele predominante şi
persistente pe care le ai?”
Terapeutul va încuraja tânărul să aleagă unul dintre cele
mai stresante sentimente şi să-i urmeze cursul. Pe măsura ce
acest lucru se desfăşoară, terapeutul va ancora acest sentiment
de realitate, de evenimentul traumatizant, de timp, de metode
de management al anxietăţii şi de resursele disponibile ale
clientului.
Terapeutul va ajuta beneficiarul să desemneze
consecinţele statutului său ca,,victimă”. Se va face distincţia
dintre sentimentele care sunt asociate amintirilor,
evenimentelor traumatizante şi sentimentele care sunt asociate
cu durerea prezentă, neajutorarea şi pierderea mândriei.
Beneficiarul va fi încurajat sa identifice deprinderile de
coping care sunt relevante pentru diversele sentimente şi
managementul sentimentelor.
Terapeutul va încuraja o discuţie cu privire la modelele
accesibile conştiinţei şi a modelelor subliminale de coping,
care sunt accesibile persoanei prin contactele actuale, amintiri,
conştientizare, literatură, imagerie şi fantezie.
Este indicat sa se încurajeze clientul să practice imageria
ca metodă de coping, de exemplu să-şi imagineze două aspecte
ale propriului sine, două animale, două frunze, două figurine una având dificultăţi iar cealaltă angajată în discuţii aducătoare
de resurse.
O altă strategie de coping prin imagine este ca beneficiarul
să se vadă pe sine într-o încăpere închisă: ,,este noapte şi este
linişte, dar cu venirea întunericului, o mică rază de lumină apare
printr-o mică gaură aflată într-un perete. Această rază de lumină
poartă cu sine o voce. Aceasta voce aduce un mesaj diferit
pentru fiecare zi care te va ajuta. Tu auzi ce îţi spune această
voce?”
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Terapeutul atrage atenţia asupra rolului sentimentelor în
coping si în non-coping, cu privire la imaginea de sine, la
propria identitate, stima de sine şi la pierderea acesteia.
Este uşor ca sentimentele unei persoane să devină parte a unui
proces de eroziune a stimei de sine, printr-un auto-atac şi un
proces de autodistrugere. Persoanele încep să recunoască că
există alegeri care se pot face şi mecanisme importante de
control care se pot exercita.
Starea emoţională va influenţa modul în care beneficiarul
percepe lumea, propriul Eu, resursele disponibile şi strategiile
unui mai bun auto-management. În acest segment al terapiei,
terapeutul va încuraja tânărul să practice zilnic o trecere în
revista a sentimentelor, începând cu sfârşitul zilei şi derulând
evenimentele înapoi în minte, ca un film care se rulează de la
sfârşit la început. Persoana este ,,instruită” să se vadă trecând
prin diverse sentimente pe durata zilei, dar fără a face nici o
evaluare. Această evaluare se va face la sfârşitul fiecărei zile. Se
poate da o asigurare că, practicând regulat acest lucru,
beneficiarul va începe curând să experimenteze un mai mare
control asupra sentimentelor disociate.
Priorităţi ale terapeutului
Dezvoltarea capacităţii tânărului de a identifica aceste
sentimente cu acurateţe,
Dezvoltarea unei capacităţi de a şti ce declanşează aceste
sentimente, cum se manifestă acestea şi consecinţele pe care
acestea le evocă,
Dezvoltarea sentimentul de control al acestor sentimente din
partea tânărului.

161

Şedinţa a IV-a - tranziţia la sistemul de credinţe, la
atitudinile şi modurile de gândire ale tânărului
Prezentăm în continuare cele mai importante şi frecvente tipuri
de atitudini şi credinţe care se pot releva terapeutului:
Lumea este un loc nedrept. Am primit ceea ce nu meritam. Nu
este drept.
Am fost un prost. Am primit ceea ce am meritat. Nu sunt bun,
nu merit nimic. La ce m-aş putea aştepta.
Am fost tot timpul o persoană slabă.
Uită-te la istoria mea de neajutorare, neadaptare şi
autodistrugere.
Întotdeauna a fost aşa. Nimic nu se va schimba. S-a întâmplat
odată, se va întâmpla din nou şi din nou.
Nu mi-am luat precauţii adecvate. Am uitat să respect regulile
pe care mi le-am stabilit. Data viitoare voi şti mai bine (Aici
persoana îşi atribuie victimizarea comportamentului şi nu o
trăsătură de caracter).
Aceste lucruri s-au întâmplat şi altor oameni. Gândeam că eu
sunt invulnerabil(ă). Acum trebuie să mă gândesc şi să fac faţă
pierderii credinţei în invulnerabilitatea mea. Câteodată gândesc
că este mai bine să trăieşti cu iluzia invulnerabilităţii.
Nu există nimic pe care altcineva să-l poată face. Sunt
terminat. Mă simt atât de neajutorat. Nu există nici o
modalitate prin care să schimb ceva.
Ceea ce văd acum este că aparţin unui grup de oameni care
sunt întotdeauna ţinte uşoare şi nimic nu se poate schimba.
Nu pot sa trec peste frica că ceva că ce s-a întâmplat,
inevitabil se va întâmpla din nou. Nu pot face faţă acestui gând.
De ce trebuie sa suport aceasta. Mă voi răzbuna. Ochi pentru
ochi dinte pentru dinte.
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Urăsc acest sistem care permite ca aceste lucruri să se
întâmple.
Putea fi şi mai rău.
- Ziua în care aceste lucruri s-au întâmplat a fost sfârşitul pentru
mine. Nimic nu va mai fi la fel.
Terapeutul poate selecta una sau mai multe opinii, care sunt
subliniate în mod repetat sau care apar mai des în comunicare.
Unele dintre aceste credinţe, opinii se referă la:
•Felul lumii în care trăieşte,
Eul persoanei - istoria de viaţă, statutul, personalitatea,
comportamentul; cine şi cum este responsabil, sentimentul de
neajutorare, furia şi dorinţa de a se răzbuna,
Natura şi dimensiunea traumei.,,Nimeni nu poate rezolva aşa
ceva, este mult prea teribil”,
Natura şi mărimea reacţiei.,,Sunt aşa confuz, este imposibil să
văd o cale de ieşire. Sunt atât de rănit, prea bătrân, prea
obosit”,
Temeri cu privire la trecut şi viitor,
Alţi oameni, comportamentul şi atitudinea acestora..
Terapeutul trebuie să sesizeze în ce mod
reevaluarea,
redefinirea, reintegrarea şi reetichetarea unui eveniment pot
începe să evoce o reacţie diferită. De asemenea, el trebuie să
indice tânărului cum este posibilă schimbarea atitudinii faţă de
lume, atitudinea faţă de sine, perspectiva asupra viitorului
modele de reacţie şi modele de auto management. Strategiile
diferite şi resursele vor încuraja persoana să facă faţă şi să fie
mai puţin copleşită de amploarea traumei.
Terapeutul trebuie să puncteze rolul încrederii de sine şi prin
reconstruirea stimei de sine, o persoană este capabilă să dezvolte
mai multe atitudini şi comportamente de a face faţă situaţiei.
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Prin corolar, pe măsură ce o persoană dezvoltă comportamente
şi atitudini de coping, încrederea de sine a persoanei este
sporită.
Terapeutul va încuraja beneficiarul să-şi dezvolte capacitatea
de a recunoaşte instanţele în care poate minimaliza, maximiza
sau reduce la zero situaţiile, resursele şi deprinderile sale de
coping, precum şi de a monitoriza aceste procese în fiecare zi.
Şedinţa a V-a – extinderea
managementului anxietăţii

practicii

asupra

Această şedinţă este centrată pe identificarea şi sublinierea
credinţelor si atitudinilor distorsionate şi distructive si pe
exersarea reconstrucţiei evenimentelor şi resurselor şi pe o
modalitate de a le redefini.
Această explorare poate fi extinsă în mod eficient, folosind
relaxarea şi image-ul. Beneficiarul este introdus într-o stare de
relaxare. I se cere să localizeze consecinţele gândirii sale
curente. În relaxare i se cere să-şi imagineze ce se poate
întâmpla dacă valorile sale de bază se schimbă. Ce se poate
întâmpla dacă prin anumite metode atitudinile şi credinţele sale
se schimbă. Ce se poate întâmpla dacă un factor mic din prezent
se schimbă.
Relaxarea şi image-ul sunt de asemenea folosite pentru a
atinge un mai bun management al amintirilor traumatizante.
Terapeutul ascultă cu atenţie ce cuvinte şi ce imagini pot fi
relevante şi pot avea un sens pentru persoana în cauză. Clientul
este invitat şi încurajat să exploreze diferite imagini în timp ce
apar anumite schimbări. De asemenea, persoana este încurajată
să-şi construiască imagini pozitive de a face faţă situaţiei.
Recapitularea capacităţii persoanei de a minimiza,
maximiza sau a reduce la zero experienţele şi amintirile
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provocatoare de anxietate şi deprinderile şi resursele de
coping
Tranziţia spre reconstruirea evenimentelor care
potenţează anxietatea. Redefinirea şi reetichetarea
evenimentelor, resursele personale şi atitudinile suportive pot
afecta managementul evenimentelor şi imaginea de sine şi
autoeficacitatea.
Terapeutul încurajează persoana să recunoască că imageul este o metoda de a mări încrederea în sine şi a
managementului de sine, iar repetarea este, prin ea însăşi,
o metodă de coping pozitiv.
Terapeutul atrage atenţia asupra suportului şi i se dau
reasigurări beneficiarului că acestea sunt resurse pozitive şi
realiste de coping. Tânărului i se cere să evalueze înainte de
ultima şedinţă, gradul în care resursele disponibile contribuie la
imaginea sa de sine şi auto-eficacitatea.
În mod frecvent, tinerii se definesc pe ei şi evenimentele trecute
în termeni negativi şi pesimişti:
- Nu am nici o speranţă, întreaga situaţie este fără speranţă.
- Ce s-a întâmplat nu poate fi schimbat.
- Pot să văd înainte de a începe să vorbesc că totul este atât de
plictisitor
- Am suferit şi nu este nici un mod de a trece peste asta
- Am cerut sfaturi de la mulţi doctori şi nu am ajuns nicăieri
- Nu mă pot încrede în nimeni. Nu pot merge nicăieri fără
această senzaţie teribilă de panică.
Fiecare dintre aceste opinii pot fi reconstruite, pentru acurateţe,
perspectivă, echilibru şi pentru căutarea unui optimism realist.
Terapeutul poate selecta una dintre acestea, pentru a ilustra cum
această opinie poate fi reconstruită în termeni care arată
acurateţea, perspectiva, echilibrul şi un optimism realist.
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Se face o tranziţie, pentru a articula valorile de bază ale
beneficiarului despre lume, relaţii şi resurse. Terapeutul începe
o anchetă ce încurajează felul persoanei de a gândi despre
valorile sale, de a le articula şi a le explora, pentru a vedea ce
consecinţe ar apărea dacă persoana schimbă aceste valori.
Terapeutul încurajează explorarea acestor valori şi a
nivelelor de flexibilitate care există. Acest lucru se face uzând
formule ca:
- ,,În principal ce este cu adevărat important pentru tine? Care
sunt cuvintele pe care le spui cu privire la tine, la alţi oameni şi
la lume?”
- În interiorul tău care sunt resursele tale disponibile? În
interiorul tău care sunt valorile pe care le pui în aceste
resurse?”
- ,,În interiorul tău care sunt acele valori şi cum le vezi tu ca
extensie şi puncte tari conectându-le cu propriul tău
comportament?”
Şedinţa a VI-a – semnificaţia unei evaluări pozitive sau
negative în termeni de expectaţii, nevoi, scopuri,
autoevaluare şi imagine de sine
Se recapitulează resursele- suport şi evaluarea acestora:
- „Tu gândeşti că ceea ce spui este corect…”
- „Meriţi ceea ce gândeşti…”
- „Oamenii ar trebui să facă pentru tine ceea ce gândeşti”.
Se face tranziţia la procesul în care persoana realizează
cum stima de sine, relaţiile de suport, valorile, filosofia de
viaţă şi deprinderile dobândite contribuie la sănătate şi la
imaginea de sine. Sănătatea şi stima de sine sunt susţinute sau
întărite în faţa situaţiilor stresante, a anxietăţii recurente, a
amintirilor şi eventual, a circumstanţelor ce evocă experienţa
traumatizantă.
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Beneficiarul este ajutat să identifice factorii care îi
măresc stima de sine şi care previn eroziunea acesteia:
- Recunoaşterea că abuzul şi pierderea sunt componente
permanente în biografia persoanei, dar nu pot fi privite ca o
afecţiune cronică.
- Evenimentele distructive din trecut şi memoriile care
erodează, precum şi încărcăturile negative, apar câteodată în
cadrul unor experienţe asemănătoare traumei. Este necesar ca
acest proces să fie întrerupt.
- Identificarea experienţelor şi a oamenilor din trecut şi prezent
şi evocarea acestora cu o conotaţie pozitivă.
- Evaluările negative despre sine au tendinţa de a creşte
probabilitatea de a face alegeri greşite şi de a accepta judecăţi
şi filosofii de viaţă negative.
- Identificarea imaginilor pozitive din natură, literatură,
simbolism şi religie.
- Selectarea relaţiilor specifice, care pot fi raţionale, pline de
compasiune.
- Practicarea relaxării şi a meditaţiei.
Beneficiarul este ajutat să identifice caracteristicile de a căuta
şi dezvolta relaţii de sprijin, de a identifica şi a face faţă cu
succes componentelor negative şi distructive dintr-o relaţie,
care poate părea în aparenţă o relaţie de suport şi care, prin
conţinutul acesteia, poate fi inadecvată sau contradictorie.
Relaţiile trebuie să fie evaluate cu atenţie pentru suportul lor
aparent sau pentru potenţialul caracter distructivi, atribuire
negativă, victimizare.
Relaţiile trebuie să fie de sprijin, iar persoana se poate simţi
acceptată.
Relaţiile libere de cereri şi confuzii contradictorii sunt cele
mai susceptibile de a fi de suport.
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Evaluarea modulului
Terapeutul va reaminti scopurile modulului – în mod
special cele cu privire la găsirea resurselor disponibile,
deprinderile şi auto-managementul. Scopul acestor şase şedinţe
este să asigure o bază solidă de pornire, pe care beneficiarul se
poate ancora în demersul acesteia de a face faţă situaţiei şi
dezvoltării personale. Terapeutul va încuraja beneficiarul să
evalueze utilitatea fiecărei şedinţe şi diferitele deprinderi care
au fost exersate în demersul terapeutic. De asemenea,
terapeutul va evalua stadiul imaginii de sine a tânărului şi dacă
un eventual demers terapeutic este oportun sau necesar.
Se explică rolul terapeutului, relaţia terapeutică. Se dau
asigurări beneficiarului despre progresul făcut.
Discuţiile vor avea loc pe marginea faptului că o terapie
ulterioară ar putea ajuta beneficiarul şi tipurile de grupuri
de suport care pot fi implicate în faza următoare.
Terapeutul se asigură că tânărul ştie ce să facă după ce
acest modul se va sfârşi.
Despărţirea.
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B. Evaluarea în terapia cognitiv-comportamentală
Sheldon (1995) subliniază că, în domeniul psihoterapiei - în
general şi al celei cognitiv comportamentale - în mod special,
Descrierea
generală a
problemei

Reducerea
problemei la părţile
ei componente şi
selectarea
principalilor
indicatori
comportamentali

Căutarea unor factori
inhibitori în mediul
ambiant

Stabilirea
ierarhiei
problemelor - cheie

Încercări de
evaluare
preliminară
a comportamentului
problematic

Decizia referitoare
la comportamentele
care vor fi eliminate
sau modificate ori
care vor constitui
criteriul ameliorării
terapeutice

Aplicarea unor metode terapeutice de control a stimulilor
Ex: tehnica întăririlor negative; tehnica întăririlor pozitive
Acestea reprezintă modalităţi de manipulare a stimulilor ambianţei în
vederea producerii unor modificări în plan comportamental.

DA

Se manifestă aceste
comportamente la un
nivel semnificativ

Tehnicile se utilizează
uneori combinat.

NU

Aplicarea unor metode terapeutice de control a răspunsurilor
(reacţiilor) subiecţilor.
Ex: Modelarea, antrenarea unor deprinderi de comportament social,
tehnici de expunere (rapidă, treptată) desensibilizarea şi tehnicile
cognitive propriu-zise.
Învăţarea unor noi tipuri
de comportamente

Acestea reprezintă modalităţi de a-l învăţa pe beneficiar noi modalităţi
de a reacţiona la mediul înconjurător.

evaluările de tip calitativ sunt considerate ca fiind mai eficiente.
Prima etapă a evaluării în cadrul terapiei cognitiv
comportamentale nu se deosebeşte esenţial de orice interviu
clinic.
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1.Aspecte de investigat
Obţinerea descrierii generale a problemei principale, văzută
din cât mai multe puncte de vedere.
Terapeutul trebuie să investigheze pe cine afectează cel mai
mult problema, în ce fel şi să obţină elemente concrete
(exemple).
Culegerea de informaţii cu privire la originile problemei şi
evoluţia acesteia în timp (când a apărut, ce modificări au avut
loc pe parcurs şi ce factori au afectat evoluţia acesteia).
Identificarea părţilor componente ale unei probleme mai
complexe, precum şi a modului în care acestea interacţionează
unele cu altele.
Evaluarea motivaţiei pentru schimbare. Terapeutul trebuie să
afle dacă beneficiarul sau familia acestuia, dacă există, au făcut
vreun efort pentru a rezolva problema lor şi dacă nu, atunci ce
i-a împiedicat să o facă.
Identificarea modelelor de gândire (gânduri, imagini, dialoguri
interioare), precum şi a reacţiilor emoţionale care însoţesc
problema - simptom.
Terapeutul trebuie să obţină şi o impresie cu caracter
subiectiv, în legătură cu ceea ce este în neregulă cu
beneficiarul.
2.Categorii de erori posibile în faza iniţială a evaluării
Centrarea excesivă pe sarcină – atunci când terapeutul
încercă să obţină cu orice preţ de la beneficiar date care să vină
în sprijinul modelului pe care acesta şi l-a format deja, fapt ce
poate contribui la alterarea informaţiilor reale.
Erori care apar atunci când beneficiarul nu oferă toate
detaliile problemei-simptom – fie pentru că le-a uitat, fie
pentru că le consideră irelevante sau inacceptabile sau pentru
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că are în minte modele teoretice pe care şi le-a fixat în urma
dialogului cu alţi terapeuţi.
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CAPITOLUL 5 - Cadrul legislativ
Aşa cum am văzut în introducerea acestei lucrări, sfârşitul
protecţiei oferite de sistemul naţional înseamnă începutul unei
perioade dificile datorate, în primul rând, lipsei unui venit. De
aici şi până la plasarea acestor adulţi la periferia societăţii, nu
este decât un pas.
În capitolul dedicat legislaţiei, vom vedea care sunt dispoziţiile
ce reglementează situaţia tinerilor care părăsesc sistemul
naţional de protecţie, ajutându-i să dobândească deprinderi de
viaţă independente. Normele aplicabile dau expresie drepturilor
fundamentale de care se bucură aceşti tineri. Nu avem în vedere
aici exclusiv respectarea drepturilor civile şi politice (ceea ce
numim drepturile de primă generaţie), ci şi drepturile economice
şi sociale (numite încă generic, drepturile din a doua generaţie).
Doar interpretând aceste norme într-o manieră interdependentă
(respectarea unui drept duce la crearea acelor condiţii ce
favorizează realizarea altui drept), am putea înţelege
complexitatea măsurilor necesare, atât pe plan legislativ, cât şi
administrativ, pentru realizarea conţinutului acestora.
Situaţia tinerilor care părăsesc instituţiile de protecţie o dată cu
împlinirea vârstei de 18 ani trimite, fără a se limita însă la acest
aspect, la o problematică mai generală ce priveşte accesul la
resursele elementare a unor categorii sociale. Ce înseamnă
resurse elementare? În mod evident un venit minim şi stabil,
care la rându-i să permită un acces la hrana, locuinţă şi îngrijiri
medicale.
Dar unde găsim aceste prevederi? Un prim document ar fi
Declaraţia Universala a Drepturilor Omului, ale cărei principii
au fost preluate, printre altele de Pactul internaţional relativ la
drepturile economice, sociale si culturale. Comitetul creat prin
acest tratat a interpretat o parte dintre dispoziţiile sale.
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Preocupările în domeniul prevenirii şi combaterii tuturor
formelor de marginalizare socială se regasesc şi la nivel
regional. Vom prezenta pe scurt principalele dispoziţii.
În a doua parte, ne vom opri asupra reglementărilor din
legislatia româna care îşi găsesc aplicarea în cazul tinerilor care
părăsesc instituţiile de protecţie a copilului. Putem spune, încă
de la acest punct, că avem o lege - cadru a tinerilor, ce ia în
considerare nevoile generale ale acestora şi o lege care se
adresează categoriilor vulnerabile. Între aceste două acte, ce
pleacă de la premise diferite, alte legi speciale şi acte ale
administraţiei publice centrale şi locale trebuie să răspundă
următoarelor probleme:
-

lipsa unui venit/ insuficienţa acestuia
lipsa unei locuinţe
lipsa unui loc de munca
insuficienta pregătire profesională
probleme emoţionale şi afective
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5.1. Privire de ansamblu asupra normelor juridice
aplicabile

5.1.1. Noţiunea de excluziune socială în dreptul
internaţional
Abordarea acestui aspect este strâns legată în textele
internaţionale de doctrina dreptului la dezvoltare. Nu vom
insista aici asupra discuţiilor legate de afirmarea acestui concept
(dacă este sau nu un veritabil drept) sau asupra incărcăturii sale
ideologice. Vom spune doar, chiar dacă poate părea paradoxal,
că dreptul la dezvoltare este atât un drept individual cât şi unul
colectiv. Prin urmare, respectarea acestui drept trebuie să ducă
nu doar la accesul la resurse, ci să se constituie şi într- un un
vector pentru celelalte drepturi. Luarea în considerare a acestor
aspecte are o importanţă fundamentală în realizarea personală a
fiecărui individ. Vorbim despre formarea deprinderilor de viaţă
independente. Dreptul la dezvoltare şi combaterea marginalizării
sociale înseamnă a oferi fiecărui individ acele pârghii sau
capacităţi (în engleză se vorbeşte despre capabilities) de a
exercita funcţii profitabile pentru dezvoltarea sa (adică de a avea
o stare de sănătate bună, de a fi educat, de a putea participa la
viaţa comunităţii; expresiile aparţinându-i lui Arjun Sengupta,
expert independent, căruia fosta Comisie ONU pentru drepturile
omului îi ceruse să redacteze un raport privind noţiunea de
“drept la dezvoltare”2). Despre legătura dintre aceste aspecte şi
marginalizarea socială trimitem şi la prevederile Planului

2

Étude sur l’état actuel des progrès dans la mise en œuvre du droit au développement, présentée par M. Arjun
Sengupta, expert indépendant, conformément à la résolution 1998/72 de la Commission et à la résolution 53/155 de
l’Assemblée Générale, E/CN.4/1999/WG.18/2, 27 iulie 1999
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Naţional de Acţiune pentru Tineret3 (documentul are caracter
programatic). De exemplu, în ceea ce priveşte relaţia dintre
educaţie şi sărăcie (implicit şi marginalizare socială) se arată:
“cel mai important predictor al riscului de sărăcie este stocul de
educaţie deţinut. Fiecare ciclu de învăţământ în plus absolvit
înseamnă o scădere abruptă a riscului de sărăcie, iar participarea
la o formă superioară de educaţie anulează aproape riscul
sărăciei”4. Acelaşi document arată şi modalitatea în care
şomajul, mai ales cel de lungă durată, afectează mai ales tinerii5.
Revenind la textele internaţionale, orice referire la măsurile
privind combaterea marginalizării sociale în dreptul
internaţional trimit la Pactul international relativ la drepturile
economice, sociale şi culturale6. Dificultatea realizării acestor
drepturi rezidă în bună parte în faptul că realizarea lor este
condiţionată de acţiunile Statului parte (vorbim aici de drepturi
cu realizare succesivă). Pentru a înţelege complexitatea acestui
aspect, ne vom referi la documentele Comitetului creat de acest
Pact. Ne vom opri asupra Observaţiei Generale nr.3 privind
natura obligaţiilor statelor părţi7. Comitetul face o netă
distincţie între obligaţiile subscrise în momentul semnării
acestui document:
“În particular, dacă Pactul prevede în mod expres că
exerciţiul drepturilor va trebui sa fie asigurat în mod efectiv şi
recunoaşte constrângerile decurgând din caracterul limitat al
3

Planul Naţional de Acţiune pentru Tineret, Autoritatea Naţională pentru Tineret, 2005, text disponibil la
http://www.caleidoscop.org.ro/resurse/legislatie/
4

Ibid, pag.22

5

Ibid., pag. .76 şi 81).

a.

6

Rezoluţia 2200 A(XXI) a Adunării Generale ONU din 16 decembrie 1966, în vigoare la 3
ianuarie 1966

7

La nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte), Observation générale no.3, E/1991/23, 14
decembrie 1990
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resurselor disponibile, el impune de asemenea şi obligaţii având
un caracter imediat, dintre care două sunt în mod particular
importante pentru a înţelege natura precisă a obligaţiilor Statelor
părţi. O obligaţie ....este aceea ca Statele părţi “se angajează să
garanteze” că drepturile “vor fi exercitate fără discriminare””8.
O a doua obligaţie imediată se găseşte în art.2 para.1 din Pact,
care arată că statele se angajează să ia masuri (obligatia de a
face):
“Astfel, dacă exercitarea deplină a drepturilor în cauză nu
se poate face decât în mod progresiv, măsurile ce trebuie luate in
acest scop trebuie să fie luate într-un termen rezonabil, scurt,
începând de la intrarea in vigoare a Pactului pentru Statele în
cauză”.
De asemenea, dacă pentru a face exercitiul acestor drepturi
efectiv schimbările legislative sunt de dorit, uneori fiind chiar
imperative, comitetul ţine “să sublinieze totuşi, că adoptarea
unor măsuri legislative....nu epuizează în nici un caz obligaţiile
Statelor părţi”9.
Expunerea naturii acestor obligaţii poate părea abstractă şi
irealizabilă în practică. De aceea, o noţiune fundamentală pentru
evitarea nerealizării obligaţiilor asumate, este “obligaţia
fundamantală minimă” în sarcina Statelor părţi:
“ Astfel, într-un stat în care sunt numeroase persoane care
duc lipsuri esenţiale, fie că este vorba de hrană, de îngrijiri
medicale primare, de locuinţă sau de educaţie, este un Stat care,
la prima vedere, îşi neglijează obligaţiile care îi incumbă în
virtutea Pactului. Pactul ar fi în mod clar lipsit de raţiunea sa de

8

Ibid., para.1

9

Ibid., para.4
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a fi dacă din lectura sa nu ar reieşi aceasta obligaţie
fundamentală minima.” 10
În continuare, comitetul arată că, fundamental în judecarea
responsabilităţii acestora,
este luarea în considerare a
constrângerilor care apasă asupra statelor în ceea ce priveşte
resursele. Statele trebuie sa probeze că au depus toate eforturile
necesare utilizării resurselor cu prioritate pentru îndeplinirea
acestor obligaţii fundamentale11.
În concluzie, deşi este dificil să vorbim de obligaţii de rezultat
chiar şi în cazul obligaţiilor fundamentale minime, este practic
recunoscut că orice persoană are dreptul la hrană, locuinţă şi
îngrijiri medicale, cel puţin de nivel primar.
Abordarea la nivel regional a acestei problematici ţine cont de
abordarea Comitetului drepturilor economice, sociale şi
culturale. Fără a intra în detaliile strategiei europene de
prevenire şi combatere a marginalizării sociale, putem spune că
modelul european tinde spre convergenţa abordării.
La nivelul Uniunii Europene, există politica socială (cap.XI al
Tratatului de instituire a Comunităţii Europene), in care statele
membre si Comunitatea Europeană deţin o competenţa comună.
Măsurile adoptate nu îşi propun uniformizarea legislativă, ci
crearea acelui cadru de cooperare între statele membre şi
degajarea unor standarde comune în anumite domenii sociale,
printre acestea aflându-se şi combaterea marginalizării sociale.
Principalele instrumente financiare sunt Fondul social european
şi iniţiativa comunitară EQUAL (aceasta are patru piloni:
capacitatea de inserţie profesională, antreprenoriatul, capacitatea
de adaptare, egalitatea şanselor).

10

Ibid., para.10

11

Ibid., para.11
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La nivelul Consiliului Europei, cel mai important document este
Carta socială europeană12 (care este unul dintre textele ce stă la
baza principiilor politicii sociale a Comunităţii Europene). Un
rol important în dezvoltarea unei interprtări unitare a
dispoziţiilor acesteia este Comitetul european al drepturilor
sociale, creat de Cartă (a se vedea în acest sens concluziile şi
recomandările formulate de Comitet României, în urma analizei
rapoartelor sale anuale şi care relevă carenţele sistemului de
protecţie socială. De exemplu, în urma analizei raportului pe
2006, comitetul se întreabă care sunt efectiv nevoile acoperite
prin venitul minim garantat şi arată că nu există un acces efectiv
la serviciile de consiliere a persoanelor care nu dispun de aceste
resurse financiare13.
Mai trebuie amintite şi recomandările Comitetului de Ministri
(de exemplu, Recomandarea (2003)19 privind îmbunătăţirea
accesului la drepturile sociale14) care reafirmă principiile
enunţate de-a lungul acestei prime subpărţi.
În concluzie, observăm că preocupările privind afirmarea şi
respectarea drepturilor sociale şi economice se fac pornind de la
premisa interdependenţei drepturilor omului, iar nerespectarea
drepturilor economice şi sociale duce la imposibilitatea
exercitării efective a drepturilor civile şi politice. De asemenea,
afirmarea preocupărilor acestor organizaţii internaţionale fie
universale, fie regionale, rămâne dependentă de mandatul
recunoscut, precum şi de obligaţiile asumate de statele membre
prin tratatele constitutive ale acestora.

12

Semnată la Torino la 18.10.1961, intrată în vigoare la 26.02.1965, revizuită la 03.05.1996, în vigoare la
01.07.1999, CETS No.: 163

13

Conclusions 2006 (Romania), Articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 and 20 of the Revised Charter, pag.37,

14

Recommendation Rec(2003)19 of the Committee of Ministers to member states on improving access to social
rights, (Adopted by the Committee of Ministers on 24 September 2003 at the 853rd meeting of the Ministers' Deputies)
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În continuare vom vedea care este transpunerea acestor principii
în legislaţia internă.
5.1.2.
intern

Transpunerea drepturilor sociale în dreptul

A. Prevederile de natura constituţională
Constituţia României prevede în capitolul dedicat “drepturilor şi
libertăţilor fundamentale” două dispoziţii care ne interesează cu
precădere. Mai întâi, art.47 vorbeşte de obligaţia statului de a lua
“măsuri de dezvoltare economică şi protecţie socială, de natură
să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent” (para.1).
Observăm că este vorba de o normă ce are caracter general şi
care transpune o parte a noţiunii din dreptul internaţional, aceea
a dreptului la dezvoltare. În al doilea paragraf al aceluiaşi articol
se detaliază conţinutul noţiunii de trai decent: “Cetăţenii au
dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă
medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte
forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege.
Cetăţenii au dreptul şi la măsuri de asistenţă socială, potrivit
legii.” Prin urmare vorbim de un drept complex, care include
dreptul la condiţii de viaţă rezonabile precum şi obligaţia
statului de a ameliora aceste condiţii, mai ales pe planul
dezvoltării economice şi al protecţiei sociale15.
Art.49, “Protecţia copiilor şi a tinerilor” vine in continuarea
prevederii amintite mai sus. De asemenea, prevederea se
constituie într-un “drept de sinteză”16, trimiţând şi la celelalte
15

Ioan Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Actami, Bucureşti, 1998, p.223

16

Ibid, p.225
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prevederi ce se referă la tineri. Aceştia “se bucură de un regim
special de protecţie si de asistenţă în realizarea drepturilor lor”.
Aceasta se materializează în primul rând, conform par.2 al
aceluiaşi articol, în măsuri de
asistenţă financiară. Dar
contribuţiile materiale nu constituie singura modalitate a
regimului special de protecţie: “Alte forme de protecţie socială a
copiilor şi a tinerilor se stabilesc prin lege”. Ne putem gândi la
formularea unor politici sociale coerente, la texte privind
orientarea şi consilierea profesională.

B. Tinerii ce părsesc sistemul naţional de protecţie prezumţia marginalizării sociale
Conform definiţiei oferite în primul capitol al acestei lucrări,
grupul ţintă este format din tinerii ce au beneficiat “de o măsură
de protecţie specială fie prin ocrotire din partea unui serviciu
rezidenţial, fie de o formă de ocrotire familială, dar nu au
posibilitatea revenirii în propria familie şi nu mai beneficiază de
alte măsuri de protecţie din partea statului, fiind confruntaţi cu
riscul excluderii sociale.” Care sunt acele dispoziţii normative
care împiedică excluziunea socială? Ne vom opri mai întâi
asupra dispoziţiilor ce se adresează tinerilor, oferind, conform
dispoziţiilor constituţionale, o protecţie specială. Apoi vom
analiza, în măsura în care normele acestor legi nu sunt destul de
cuprinzătoare, acele dispoziţii care ar fi mai protectoare pentru
o categorie socială căreia îi este recunoscută vulnerabilitatea.
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Legea tinerilor 350/2006
Avem, o dată cu adoptarea Legii nr.350/2006 o lege a tinerilor17.
Conform definiţiei legale, tinerii sunt cetăţenii români cu vârsta
cuprinsă între 14 şi 35 de ani.
Este vorba de o lege cadru, ce fixează direcţiile de acţiune ale
actelor normative sau politicilor sociale ce au ca destinatari
tinerii. Principalele axe de acţiune sunt următoarele :
- încurajarea iniţiativei, mai ales a celei antreprenoriale
(acordându-se în acest caz facilităţi şi scutiri de natură
fiscală)- art.18 din lege
- încurajarea participării tinerilor la viaţa socială
- strâns legată de această direcţie de acţiune este
favorizarea mobilităţii educaţionale (formală şi non
formală, pentru aceasta din urma un exemplu este
voluntariatul) şi profesionale.
- favorizarea accesului la informaţii şi tehnologii
informaţionale (preocupare ce se înscrie în cadrul
acţiunilor de eliminare a efectelor negative determinate
de “fractura informaţională” în cadrul unei societăţi).
Secţiunea a 4-a a legii vorbeşte de factori de risc specifici şi
măsuri sociale care se impun (art.21) pentru înlăturarea acestora.
Observăm că legislatorul a renunţat la a se mai referi la
noţiunea de marginalizare socială. S-a optat pentru o noţiune
mai largă , definită ca acele “fenomene[le], procese şi
comportamente care, prin acţiunea lor specifică, reduc sau
elimină şansele de dezvoltare şi formare a tinerilor aflaţi într17

Legea 350/2006- Legea tinerilor, Monitorul Oficial Partea I, nr.648 din 27.07.2006. actul va intra în vigoare la
25.09.2006
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un potenţial pericol de eşuare în procesul lor de integrare socioprofesională”. Acţiunile menite să combată acest fenomen se pot
împarţi în următoarele categorii:
- facilitarea şi stimularea inserţiei profesionale: de la
consiliere profesională, la stimularea angajatorilor şi
asigurarea reconversiei şi recalificării profesionale
(conform principiului învăţării continue)
- protecţia socială: de la consultanţă gratuită în domeniul
planificării familiale, la credite bancare, sprijinirea
construirii şi achiziţionării de locuinţe sociale
- măsuri specifice pentru anumite categorii de tiner i- de
exemplu, măsuri în favoarea persoanelor cu nevoi
speciale
Deşi legea nu face referire expresă la situaţia tinerilor ce
părăsesc instituţiile de protecţie, prevederile acesteia trimit
practic la legislaţia şi politicile existente. Preferarea noţiunii de
factori de risc în locul celei de marginalizare socială
demonstrează primordialitatea componentei de prevenire a
fenomenului plasării unor grupuri vulnerabile la periferia
societăţii. Ea se axează nu doar pe absenţa accesului la resurse
vitale (în special bunuri) pentru “trai decent”, ci ia în
considerare atât absenţa accesului la anumite servicii (educaţie,
formare profesională), dar şi acele comportamente sociale, care
duc în final la acelaşi rezultat . Legea 350/2006 îşi propune
crearea acelor condiţii care să permită autonomizarea tinerilor şi
care, la rându-i, să ducă la responsabilizare, implicare activă şi
participare. Dispoziţiile sale largi nu permit să ne construim o
imagine în detaliu despre politicile ce au ca destinatari tinerii în
situaţie de vulnerabilitate, şi avem în vedere aici categoria mai
sus citată. Dar putem afirma că Legea nr.350/2006 răspunde
standardelor europene Programului pentru tineret (al Comisiei
Europene), în cele 4 din 5 componente ale sale: educaţie non
formală (Acţiunea1), serviciul european de voluntariat (Acţiunea
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2), iniţiativele tinerilor (Acţiunea 3), stimularea iniţiativei
tinerilor (Acţiunea 5). Dar sunt măsurile înscrise aici suficiente
pentru categoria care ne interesează?
Din analiza acestei legi putem concluziona că ea nu ne răspunde
întru-totul la întrebarea noastră: care sunt acele prevederi ce
abordează nevoile tinerilor ce părăsesc sistemul naţional de
protecţie? Rezultă că trebuie să căutam acele dispoziţii deja în
vigoare, ce se referă specific la protecţia acordată unor categorii
sociale.
Legea 116/2002 privind prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale
Legea18 stabilieşte două reguli importante legate de accesul la
venituri. Prima se referă la faptul ca anual guvernul stabileşte
nivelul net lunar sub al cărui cuantum se consideră că o persoana
este marginalizată social (art.23). Trebuie observat că în
conformitate cu Legea nr.416/2001, este consacrat dreptul
fiecărei peroane la un venit minim garantat (art1), al cărui
cuantum este stabilit prin lege (art.4). Acesta are un caracter
complementar, pentru că ajutorul social acordat este diferenţa
dintre cunatumul legal si venitul net lunar al familiei (art.5
para.1).
O a doua dispoziţie introdusă de Legea nr.116/2002, de natură
sa faciliteze obţinerea de venituri, este contractul de solidaritate
(art.6 para.2). El materializează dreptul la asistenţă socială şi
dreptul la muncă Acesta se încheie între Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Agenţie) pe o durată de
18

Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, Monitorul Oficial Partea I, nr. 193
din 21.03.2002, în vigoare la 19.06.2002
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maximum doi ani şi permite plasarea la un angajator avizat de
Agenţie (denumit de lege angajator de inserţie). În baza acestui
prim contract tânărul va încheia cu angajatorul un contract de
muncă pe o perioadă egală cu cea a primei convenţii (art.7).
Legea prevede acordarea unor facilităţi fiscale acestui angajator,
atât pe timpul derulării contractului de solidaritate, cât şi după
încetarea acestuia, dacă tânărul este angajat în continuare în baza
unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată, dar nu mai
mult de 2 ani, şi până la împlinirea de către tânăr a vârstei de 25
de ani. Cum pentru contractele de solidaritate este prevăzută o
anumită sumă de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, încheierea
acestora se va face ţinând cont de anumite priorităţi, tinerii din
centrele de plasament fiind prima dintre acestea (art10 lita)).
Trebuie menţionat faptul că Legea nr.116/2002 este singura
care face referire expresă la tinerii din instituţii (art.10), dar în
practică prevederile legate de contractul de solidaritate au avut o
aplicare limitată.
Tot Legea nr.116/2002 prevede şi accesul acestor tineri la o
locuinţă, fie prin acoperirea integrală a avansului pentru
cumpărarea acesteia, fie prin plata chiriei pentru o perioadă ce
nu poate depăşi 3 ani (art. 14 si 15 lit.a.). Sumele sunt suportate
de Consiliile locale.
Responsabilitea primară a prevenirii cazurilor de marginalizare
socială şi a măsurilor de combatere a acesteia revine autorităţilor
locale. Dar, aşa cum am văzut din definiţia sistemului naţional
de asistenţă socială, un rol activ în combaterea acestui fenomen
revine comunităţilor din care aceste persoane fac parte şi
societăţii civile. Putem spune că acestea din urmă au o
responsabilitate complementară în acest sens, iar cea a
autorităţilor publice centrale este subsidiară.
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Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
Legea19 reglementează dreptul la subzistenţă recunoscut oricărei
fiinţe umane. Ea stabileşte cuantumul acestui venit precum şi
obligaţiile celor ce îl primesc. Rezultă că această lege îşi găseşte
aplicarea în cazul în care tinerii nu au un loc de muncă sau
veniturile obţinute sunt inferioare acestui prag de subzistenţă
recunoscut prin lege.
Nivelul lunar al venitului minim garantat pentru persoanele
singure este de 92 lei. Nivelul venitului minim garantat se
indexează anual prin hotărâre a guvernului, în raport cu evoluţia
preţurilor de consum.

Legea 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă
socială
Asistenţa socială este parte a sistemului naţional de asistenţă
socială definit ca “ansamblul de instituţii şi măsuri prin care
statul, prin autorităţile administrative publice centrale şi locale,
colectivitatea locală şi societatea civilă, intervin pentru
prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau
permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau
excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor sau
comunităţilor” (art.1 par.1)20.
Conform definiţiilor de mai sus, putem concluziona că tinerii
care părăsesc sistemul naţional de protecţie se află într-o situaţie
19

Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, Monitorul Oficial Partea I, nr.20.07.2001, în vigoare la
01.01.2001

20

Legea nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, Monitorul Oficial Partea I, nr.239 din
16.03.2006, în vigoare la 19.03.2006
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de nevoie socială, datorată unor factori economici, de exemplu
lipsa unei locuinţe şi a unui loc de muncă, de natură socială:
lipsa unei familii sau imposiblitatea întoarcerii în familie, de
natură psihică
Serviciile sociale pentru asistenţa şi consilierea tinerilor
proveniţi din sistemul de protecţie sunt o necesitate, cu atât mai
mult cu cât şi exercitarea altor drepturi sunt legate de venitul
minim garantat. Astfel, Legea 416/2001 privind venitul minim
garantat precizează că persoanele fără locuinţă beneficiază de
ajutor social numai în perioada în care se află în evidenţa
serviciilor publice de asitenţă socială din cadrul unităţilor
administrativ-teritoriale în care trăiesc.
Ordonanţa nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului
naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe
proprietate personală21
Tinerii sub 35 de ani care îşi construiesc prima locuinţă vor
primi o subvenţie de 20 la sută de la stat începând din 2007,
programul urmând să intre în vigoare în luna septembrie.
Statul, prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
(ANL), va subvenţiona o suprafaţă de maxim 81 de metri
pătraţi,
însă
casa
poate
avea
orice
dimensiuni.
Preţul pe metru pătrat construibil va fi anunţat anual prin
Hotărâre
de
Guvern.
Prin intermediul acestui program vor fi construite case şi pentru
persoanele evacuate din casele care cad sub incidenţa legii
retrocedărilor, dar şi pentru alte categorii de persoane
defavorizate, însă categoriile care ar mai putea beneficia de
subvenţii urmează să fie stabilite în funcţie de succesul
programului adresat tinerilor sub 35 de ani. De lege ferenda
21

Monitorul Oficial Partea I nr. 566 din 30.06.2006
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consideram ca ar putea fi menţionaţi expres şi tinerii care
părăsesc sistemul de protecţie.
Hotărârea 166/2003 privind acordarea unor facilităţi
fiscale studenţilor care doresc să înfiinţeze o afacere
proprie22:
Potrivit actului normativ, studenţii care urmează cursurile unei
forme de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată la o
instituţie de învăţământ acreditată beneficiază de acordarea unor
facilităţi fiscale la demararea unei afaceri. Studenţii trebuie să
fie este cel puţin în anul II de studiu, să fi promovat toate
obligaţiile prevăzute de senatul universităţii şi să nu fi depăşit
vârsta de 30 de ani.
Facilităţile de care beneficiază studenţii sunt taxele şi tarifele
pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate de Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului prin oficiile Registrului
Comerţului de pe lângă tribunale, tarifele pentru operaţiunile
efectuate de Biroul Unic din cadrul oficiilor Registrului
Comerţului, precum şi tarifele pentru serviciile de asistenţă
prestate de oficiile Registrului Comerţului la înregistrarea
constituirii comercianţilor.
De asemenea studenţii sunt scutiţi de taxele şi tarifele pentru
autorizarea funcţionării comercianţilor solicitate la constituire,
taxele şi tarifele pentru obţinerea de la administraţia publică
locală a autorizaţiei de desfăşurare a unor activităţi economice în
mod independent, precum şi taxele pentru publicarea în extras,
în Monitorul Oficial al României, a încheierii de înmatriculare
pronunţate de judecătorul delegat la Oficiul Registrului
Comerţului.

22

Hotărâre nr. 166/2003 privind acordarea unor facilităţi fiscale studenţilor care doresc să înfiinţeze o afacere
proprie, Monitorul Oficial Partea I, nr.114 din 24.02.2003
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De lege ferenda tinerii care părăsesc instituţiile de protecţie ar
trebui menţionaţi expres printre beneficiarii acestei legi.

Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea unei locuinţe proprietate
personală
Potrivit acestei legii23 tinerilor între 18-35 ani li se poate atribui,
la cerere, un teren în suprafaţă de 150-300 de m2 din terenurile
aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale,
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.
Atribuirea terenului se face în folosinţă gratuită pe durata
existenţei locuinţei proprietate personală, în limita suprafeţelor
disponibile, prin hotărârea consiliului local al comunei, oraşului,
municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti în care este
situat terenul.
Beneficiarii acestei legi trebuie să aibă la data depunerii cererii
cel puţin 18 ani şi să nu fi avut sau deţinut în proprietate o
locuinţă sau un teren destinat construirii unei locuinţe
proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită
atribuirea în folosinţă a unui teren, cât şi în alte localităţi.

Ordinul 535/2003 al Ministerului Lucrărilor
Publice, Transporturilor şi Locuinţei
Obiectul acestui Ordin24 este modalitatea prin care cantitatea
de masă lemnoasă pe picior din pădurile proprietate a statului,
23

Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală,
Monitorul Oficial Partea I, nr.34 din 22.01.2003
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Ordinul 535/2003 al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei privind aprobarea Normelor şi
procedurilor pentru punerea la dispoziţie, de către Regia Naţională a Pădurilor, a masei lemnoase pe picior ce se
alocă Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în scopul construiri de locuinţe pentru tinerii proveniţi din instituţii de
ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani, Monitorul Oficial Partea I nr.310 din 08.05.2003
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administrate de Regia Naţională a Pădurilor, alocate prin
hotărâre a Guvernului, se pune la dispoziţia Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe in scopul construirii de locuinte cu
caracter social , destinate închirierii de către tinerii proveniţi
din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18
ani, conform prevederilor art. 241 din Legea 152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
Exploatarea masei lemnoase se asigură de către Agenţia
Naţională pentru Locuinţe, care încheie în acest sens contracte
de prestări servicii cu agenţii economici atestaţi în activitatea
de exploatare a lemnului, conform prevederilor legale
referitoare la achiziţiile publice.
Legea 646/2002 privind sprijinul acordat de stat
tinerilor din mediul rural25
Familiile tinere în care cel puţin unul dintre membrii are
vârsta de până la 40 de ani, care au domiciliul sau care doresc
să-şi stabilească domiciliul în mediul rural şi în care cel puţin
unul dintre membrii deţine o calificare atestată ce îi permite
să dezvolte activităţi agricole sau ne agricole, specifice zonei
rurale în care locuiesc sau se stabilesc, pot primi în
proprietate, cu titlu gratuit, unele terenuri de până la 1000 de
metri pentru construirea de locuinţe şi anexe gospodăreşti. De
asemenea li se pot atribui în folosinţă terenuri agricole de
până la 10 ha şi sunt scutiţi de la plata taxei procentuale,
stabilită potrivit prevederile Legii 18/1991, pentru scoaterea
definitivă din circuitul agricol
De aceleaşi drepturi beneficiază şi persoanele în vârstă de
până la 40 de ani care conduc singure sau împreună cu mai
mulţi parteneri o exploataţie, o asociaţie agricolă, o societate
25

Legea nr.646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural, Monitorul Oficial nr.901 din
12.12.2002
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agricolă sau o societate comercială prestatoare de servicii din
domeniul rural.

Ordonanţa de urgenţă 73/2004 privind instituirea
subvenţiilor de sprijin pentru cazare pentru studenţii
care locuiesc în alte spaţii decât căminele instituţiilor de
învăţământ superior de stat26
Studenţii din învăţământul universitar de stat, cursuri de zi, pe
locuri finanţate de la bugetul de stat, care locuiesc în alte spaţii
decât căminele instituţiilor de învăţământ superior de stat pot
primi lunar o subvenţie individuală de sprijin pentru cazare în
vederea acoperirii parţiale a acestor cheltuieli.
Beneficiază de această subvenţie tinerii care nu au domiciliul
sau reşedinţa în localitatea în care se află instituţia de
învăţământ superior la care studiază, provin din familii cu
venituri brute lunare pe membru de familie ce nu depăşesc
salariul minim brut pe economie şi au vârsta de până la 29 de
ani.
Studenţii pot opta pentru subvenţie în cazul în care nu au primit
sau nu au solicitat un loc de cazare în căminele studenţeşti ale
instituţiei de învăţământ superior în care frecventează cursurile
Concluzie: Analizând legislaţia începând cu cea mai nouă
reglementare, observăm că sunt recunoscute în general nevoile
tinerilor de formare profesională, acces la resurse, educaţie şi
informaţie, dar şi cele ale unor categorii considerate ca fiind
vulnerabile, de exemplu tinerii ce au părăsit instituţiile de
ocrotire. Din interpretarea sistematică a acestor reglementări
26

Publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 915 din 07.10.2004
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rezultă că măsurile de protecţie socială ale acestor tineri, fie că
este vorba de măsuri de acompaniament sau de consiliere, cer
acţiuni complexe, implicând instituţii şi tipuri de acţiuni diverse.
Acestea sunt de competenţa administraţiei publice. Un rol
esenţial în elaborarea strategiilor pe baza nevoilor identificate,
începând cu nivelul local, revine autorităţilor publice centrale. În
a doua parte, vom vedea care este concret rolul acestora.
Trebuie spus deja că, actele adoptate sunt acte infralegislative,
de aplicare a legilor. Rămâne de analizat în ce măsură aceste
decizii administrative sunt de aplicare efectivă a obligaţiilor ce
le incumbă conform legii.
Considerăm că modalitatea în care este tratată problema tinerilor
care părăsesc sistemul de protecţie este adesea ineficientă,
pentru următoarele motive:
- Prevederile legislative privitoare la tinerii care provin din
instituţii sunt lacunare şi nu îi ajută la însuşirea
deprinderilor de viaţă independentă.
- Problema tinerilor care părasesc sistemul de protecţie ar
trebui să fie abordată de legislaţie în cadrul general al
problematicii tinerilor şi nu în mod separat.
- Beneficiarii facilităţilor acordate de stat tinerilor ar trebui
să fie cu prioritate tineri proveniţi din instituţii. De aceea,
propunem de lege ferenda ca toate legile prin care se acordă
facilităţi de orice natură tinerilor să cuprindă ca beneficiari
şi pe cei proveniţi din instituţii.
- Responsabilitatea implementării acestor drepturi acordate
tinerilor revine autorităţilor locale. Bugetele locale sunt
foarte diferite de la o zonă la alta şi de foarte multe ori în
zonele sărace, unde trăiesc cei mai mulţi dintre tinerii
proveniţi din instituţii, autorităţile publice locale nu au
resurse pentru acordarea acestora. Pentru aceste motive este
necesară existenţa unor programe naţionale care să
finanţeze exercitarea efectivă a acestor drepturi.
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5.2. Aplicarea acestor dispoziţii sau nevoia unor
“măsuri integrate”
Am ales pentru această parte două hotărâri de guvern care se
adreseaza direct tinerilor instituţionalizaţi care au împlinit 18
ani. Este vorba de Programul de implementare a Planului
Naţional antisărăcie şi promovare a incluziunii sociale
(PNAinc) şi Strategia naţională de incluziune socială a tinerilor
care părăsesc sistemul de protecţie a copilului (Strategia
Naţională). “Măsurile integrate” fac trimitere directă la evitarea
instalării situaţiilor de criză ce se prelungesc în timp ducând la
consolidarea efectelor marginalizării. Obiectivele ambelor
programe acoperă perioada 2006-2008. Analiza acestora se va
face în ordinea cronologică a adoptării acestora.

5.2.1. Sărăcia - efect
al marginalizării sociale a
tinerilor după instituţionalizare
Am văzut care sunt cauzele ce duc la sărăcie şi excluziune
socială şi care sunt dispoziţiile ce pot veni în ajutorul tinerilor ce
părăsesc sistemul naţional de protecţie. Tocmai de aceea merită
să ne oprim asupa strategiei guvernamantale de combatere a
sărăciei care ia în considerare, fără să aprofundeze, şi situaţia
tinerilor ce părăsesc sistemul de ocrotire.
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PNAinc27 se referă la două noţiuni conexe: sărăcie şi sărăcie
extremă. Capitolul 3 defineşte aceste două noţiuni în funcţie de
nivelul cheltuielilor aflate sub nivelul de sărăcie, respectiv
sărăcie severă, aşa cum este calculat conform formulelor înscrise
în Hotărârea de Guvern nr.488/200528. Sunt prevăzute obiective
generale şi obiective specifice precum şi natura activităţilor
pentru atingerea acestora, instituţiile de implementare şi
calendarul acestora. Unul dintre obiective se referă la tinerii
aflaţi în situaţie de risc (obiectivul nr.12). Iar una dintre aceste
categorii este formată din tinerii din instituţii.
PNAinc se opreşte asupra efectelor pe care marginalizarea
socială le are, vorbind de fenomene de dezagregare socială,
determinate de consumul de droguri sau trafic de persoane, de
exemplu, cele mai multe dintre aceste fapte având caracter
penal. Interesant este că această Hotărâre de Guvern nu optează
pentru aceeaşi definiţie a marginalizării sociale ca cea enunţată
în Legea nr.116/2002. Mai exact, se tinde spre specificarea
acelor privaţiuni care determină un individ să se afle la marginea
societăţii şi insistă mai puţin asupra percepţiei pe care societatea
sau comunitatea o are despre o anumită categorie socială,
identificabilă după anumite criterii (de exemplu tinerii care
provin din instituţiile de ocrotire despre care societatea are
percepţia că are un nivel de educaţie scazut, o adaptabilitate şi
deprinderi de viaţă limitate etc). Observăm deci că sărăcia se
defineşte mai mult prin lipsa unor resurse, şi mai puţin prin
absenţa unor capacităţi/deprinderi/abilităţi/ (capabilities, in
engleza).

27

Publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 64 din 24.01.2006
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Hotărâre nr 488/2005 privind aprobarea sistemului naţional de indicatori de incluziune socială, Monitorul
Oficial Partea I nr. 492 din 10.06.2005
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5.2.2. O strategie integrată, adresată unei categorii ale
cărei nevoi au fost în mod constant nesoluţionate
Noul act administrativ succede Strategiei guvernamentale în
domeniul protecţiei copilului aflat în dificultate (2001- 2004) şi
Planului operaţional pentru implementarea acesteia29. Trebuie
menţionat că instituţiile, obiectivele şi activităţile reflectă
sistemul naţional de protecţie a copilului anterior Legii
272/200430. Mai merită menţionat că unul dintre grupurile ţintă
este format din tinerii care împlinesc 18 ani pe parcursul
instituţionalizării (pctul 6). Ei sunt asimilaţi copilului aflat în
dificultate. Aici trebuie observat că noţiunea “copil aflat în
dificultate” reflectă protecţia fragmentară pe care legea
anterioară anului 2004 o oferea celor consideraţi a fi fără
protecţia familiei sau a unui reprezentant legal. Legislatorul
considera că un copil se poate bucura de drepturile sale
prevalându-se de normele generale ale protecţiei drepturilor
omului, deşi la nivelul Constituţiei existau şi atunci principii
care luau în considerare situaţia sa, iar România ratificase încă
de la începutul anului 1990 Convenţia ONU cu privire la
drepturile copilului31. În concluzie, fără a se adresa exclusiv
tinerilor ce împlineau 18 ani şi trebuiau să părăsească sistemul
de protecţie instituţionalizată, prin faptul că aceste dispoziţii
pregăteau cadrul legislativ de descentralizare a serviciilor în
domeniu, ele reprezentau şi premisele luării în calcul a situaţiei
dificile a acestor tineri în acel moment al vieţii acestora.

29

Documentele au fost incluse în Hotărârea de Guvern nr.539/2001, Monitorul Oficial Partea I nr.321 din
14.06.2001
30

Legea nr.272-2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Monitorul Oficial Partea I nr. 557 din
23.06.2004
31

Legea nr.18/1990 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului, republicat în Monitorul Oficial
Partea I nr. 314 din 13.06.2001
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Strategia naţională de incluziune socială a tinerilor care
părăsesc sistemul de protecţie a copilului32. Conform
definiţiei grupului ţintă, aceasta se adresează nu doar tinerilor
care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, ci şi tinerilor care
la vârsta majoratului se aflau într-un centru de reeaducare sau în
penitenciare, tinerii fără adăpost la împlinirea aceleiaşi vârste
(cap.V). Aceşti tineri sunt explicit identificaţi ca fiind o
categorie socială vulnerabilă.
În argumentarea acestei Strategii se arată că integrarea socială a
acestor tineri este imperativă, ea constituind unul dintre
parametrii unei dezvoltări durabile a oricărei societăţi.
Rezultatul pe termen mediu şi lung al unei astfel de Strategii
trebuie să se reflecte printr-o responsabilizare a comunităţii faţă
de aceşti tineri de natură să stimuleze o mai bună solidaritate şi
incluziune socială. Adăugăm noi că şi reciproca trebuie să fie
valabilă: o mai bună responsabilizare a tinerilor, evitarea unui
tip de dependenţă faţă de anumite servicii sociale. Prezentarea
contextului general în acelaşi document arată indirect că cei
aproximativ 5000 de tineri care părăsesc anual aceste instituţii
trebuie protejaţi împotriva unui nou abandon, de data aceasta din
partea societăţii. În plus, doar abordând aceste două dimensiuni
ale responsabilizării într-o manieră concordantă, noţiunea de
coeziune socială capătă sens.
Un punct important al Strategiei Naţionale îl constituie o
delimitare precisă a axelor oricărui program care se adresează
acestor tineri:
- asigurarea unei locuinţe (fie că este vorba de apartamente
asistate, centre de tranzit, de noapte sau locuinţe
protejate pentru tinerii ce au o formă de handicap)
- asigurarea unui loc de muncă
- la acestea se adaugă programele de consiliere
32

Document aprobat prin Hotărârea nr.669/2006, Monitorul Oficial Partea I nr. 479 din 02.06.2006
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Obiectivele generale (cap. VII) şi cele operaţionale (cap. VIII)
reafirmă exigenţele pe care orice acţiune în domeniu trebuie să
le îndeplinească:
- coerenţa sistemului de măsuri (pe plan administrativ,
instituţional şi financiar)
- reducerea riscului de marginalizare (prin învăţare non
formală, pregătire profesională, acces nediscriminatoriu
la servicii)
- integrarea tinerilor în comunitate (ceea ce va conduce la
combaterea violenţei şi a abuzului, facilitarea accesului
la o locuinţă şi un loc de muncă, întărirea capacităţii
instituţionale a comunităţilor locale).
În concluzie:
- din analiza prevederilor dreptului internaţional observăm
ca respectarea drepturilor omului trebuie să ducă la
afirmarea demnităţii individului, să creeze acele condiţii
care sa-i permită dezvoltarea personală conform
aspiraţiilor sale. Nu în ultimul rând, deşi statele păstreaza
o importantă putere de apreciere a măsurilor ce trebuie
luate pe plan intern, nu este mai puţin adevărat că lipsa
resurselor, în principal cele financiare, nu-l exonerează
de obligaţia de a identifica resursele disponibile şi de a le
utiliza conform unor priorităţi clar stabilite
- legislaţia internă se caracterizează prin complexitatea
prevederilor, preocuparea legislatorului faţă de situaţia
tinerilor ce părăsesc sistemul naţional de protecţie fiind
de dată relativ recentă
- deşi există premisele unui cadru normativ care să
permită luarea în considere a nevoilor specifice ale
acestor tineri, la nivel local nu exista resurse financiare
care sa susţină aceste politici sociale.
- de asemenea, observăm că există numeroase acte
legislative ce se pot aplica grupului nostru ţintă,
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prevederile cărora, fără a fi contradictorii, pot duce însă
la confuzii.
- din analiza legislaţiei, reies mai multe cercuri de
protecţie:
1. garantarea unui venit minim
2. existenţa unui contract de solidaritate în
vederea facilitării inserţiei profesionale
3. facilitarea obţinerii unei locuinţe sociale
4. servicii de consiliere
- este drept că deplina aplicabilitate a acestor norme
juridice nu se poate face ignorând contextul general al
societăţii româneşti caracterizată prin grave dezechilibre
sociale ( a se vedea în acest scop analiza mediului politic,
economic, social, şi tehnologic în Planul Naţional de
Acţiune pentru Tineret33).

33

Autoritatea Naţională pentru Tineret, Loc.cit. pag.130-134
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CAPITOLUL 6 - SUGESTII ŞI PROPUNERI
În organizarea actuală a direcţiilor de specialitate din
domeniul protecţiei drepturilor copilului, s-a înfiinţat şi
funcţionează, în scopul pregătirii pentru reinserţia socială a
tinerilor absolvenţi ai sistemului de protecţie specializat,
serviciul de reinserţie socio-profesională a tinerilor
instituţionalizaţi.
În baza noilor reglementări legale, prevăzute în Legea 272 /
2004, se fac menţiuni cu referire la inserţia socio-profesională a
tinerilor absolvenţi ai sistemului de protecţie. Astfel, unele
direcţii de specialitate judeţene şi-au format, pentru a veni în
întâmpinarea nevoilor tinerilor în cauză, centre de tranzit, iar
altele îşi menţin tinerii absolvenţi, în perioadele de inserţie, în
formele de protecţie de care beneficiază în prezent.
Astfel, se acţionează pentru a veni în sprijinul tinerilor, în
vederea atingerii obiectivului urmărit, al inserţiei şi re-inserţiei
profesionale, pentru a nu menţine dependenţa faţă de sistem.
6.1. Cadrul instituţional
Selecţia, calificarea şi structura personalului
Cooptarea în cadrul centrelor de plasament a psihologilor
capabili să antreneze beneficiarii în activităţi de consiliere
şi/sau terapeutice ( dacă este cazul), pe termen mediu şi lung.
Dezvoltarea de metode standardizate de evaluare şi diagnoză
psihologică a copiilor din instituţii.
Cooptarea în cadrul echipelor multidisciplinare din cadrul
centrelor de plasament a psihiatrilor care să abordeze probleme
psihologice acute şi cronice,manifestate în comportamentele
copiilor după ani lungi de instituţionalizare.
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Creşterea numărului de educatori specializaţi, care să
angreneze tânărul în activităţi de joacă şi studiu.
Creşterea numărului de asistenţi sociali specializaţi, care să
cunoască diversele probleme ale tânărului, pentru a conlucra şi
cu alţi membrii ai unei echipe multidisciplinare.
Evaluarea periodica a personalului
Formarea deprinderilor pentru o viaţă independentă
Dezvoltarea, în cadrul centrului de plasament, a unui sistem de
comunicare şi stimulare (bazat pe recompense şi sancţiuni),
care să regleze raporturile între copii şi personal .
Protecţia drepturilor tânărului, implicit luarea de măsuri de
prevenţie şi combatere a abuzului în instituţii.
Cooptarea copiilor în activităţile decizionale ce îi privesc.
Introducerea, cât mai timpurie, a beneficiarilor în programe de
formare a deprinderilor de viaţă independentă.
Implicarea copiilor în diferite activităţi administrative ale
instituţiei (curăţenie, pregătirea hranei, alte activităţi
gospodăreşti).
Consilierea, orientarea educaţională şi profesională a copiilor.
Menţinerea şi stimularea relaţiilor părinte-copil, inclusiv prin
înfiinţarea centrelor de zi, în care copiii din instituţii îşi pot
petrece o mare parte a timpului, beneficiind de asistenţă
completă (supraveghere, hrană, sprijin didactic).
Demararea de campanii de informare în centrele de plasament,
cu privire la contracepţie, consumul de droguri, traficul de
fiinţe umane, bolile cu transmisie sexuală şi HIV/SIDA,
adresate atât personalului, cât şi copiilor/tinerilor.
Pregătirea personalului
Dezvoltarea programelor de perfecţionare a personalului.
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Editarea unor ghiduri cu privire la abordarea tânărului
instituţionalizat
(caracteristici
psihologice,
probleme
legislative, modele de anchete sociale şi planuri de intervenţie,
drepturile copilului, tipuri de abuz caracteristice instituţiei),
adresate personalului din instituţii.
Pregătirea beneficiarilor
Implicarea copiilor în activităţi de petrecere a timpului liber.
Accesul la mijloacele de informare, inclusiv Internet.
Pregătirea suplimentară a beneficiarilor (meditaţii), pentru
promovarea examenelor şcolare.
Consiliere şcolară şi vocaţională.
Cursuri de educaţie civică, educaţie pentru sănătate
(HIV/SIDA, ITS, consum de droguri), trafic de fiinţe umane.
6.2. Strategii de dezinstituţionalizare
Stimularea agenţilor economici pentru angajarea tinerilor ce
provin din instituţii, prin aplicarea Legii nr. 116/2002 privind
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, în baza unor
acorduri între DGASPC şi AJOFM / AMOFM şi acordarea de
facilităţi fiscale angajatorilor.
Acordarea de burse sociale tinerilor din instituţii ce urmează
cursurile liceale si ale învăţământului superior, mergând în
unele cazuri până la achitarea integrală a taxei de studiu.
Evaluarea eficienţei măsurilor instituite, în vederea corectării
eventualelor deficienţe.
Campanii de informare, la nivelul populaţiei, privind
problematica copiilor din instituţii.
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Politici administrative
Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă din instituţiile de protecţie a
copilului, de tip rezidenţial şi monitorizarea permanentă a
acestora.
Atribuirea de servicii către ONG-uri si finanţarea acestora pe
perioade de minim 3 ani, cu dezvoltarea mecanismelor de
monitorizare.
Desfiinţarea instituţiilor de tip vechi şi înlocuirea acestora cu
servicii de tip familial.
Reducerea numărului de copii din instituţii.
6.3. Integrarea şi reintegrarea profesională
6.3.1. Formarea profesională
Calificarea tinerilor din cadrul instituţiilor ar trebui să se
realizeze ţinând cont de tendinţele de evoluţie de pe piaţa muncii
şi de aptitudinile şi dorinţele exprimate ale celor vizaţi.
Impunerea din afară a profesiei unui tânăr poate atrage după
sine, în momentul încadrării în muncă, frustrări si epuizări
profesionale, eşec în adaptarea lui la cerinţele postului.
Pe de altă parte, aptitudinile celor în cauză faţă de o profesie
sau alta constituie o cerinţă de bază în asigurarea succesului
profesional şi conturarea unei cariere.
Pentru tinerii calificaţi în domenii care nu sunt de actualitate
pe piaţa locurilor de muncă, un rol important îl au programele de
educaţie şi formare profesională continuă. În acest scop, este
necesară stabilirea unor contacte şi parteneriate cu ONG- urile
acreditate în acest domeniu şi Agenţiile Judeţeane pentru
Ocupare şi Formare Profesională.

201

6.3.2. Inserţia şi adaptarea profesională
Colaborarea cu AJOFM în vederea includerii în programele
lor de re-inserţie profesională a tinerilor absolvenţi; angajarea
prin agenţie, implică şi responsabilizarea angajatorilor în
privinţa drepturilor tinerilor încadraţi în muncă.
6.3.2.1. Identificarea potenţialilor angajatori şi a
locurilor disponibile pe piaţa muncii
- Promovarea la nivelul agenţilor economici a potenţialului
forţei de muncă a tinerilor instituţionalizaţi.
- Organizarea de acţiuni gen “târgul locurilor de muncă”,
acţiuni în cadrul cărora să se medieze contactul dintre tinerii
absolvenţi şi potenţialii angajatori.
- Dezvoltarea de proiecte şi programe de finanţare, care să
sprijine tinerii în iniţiative private.
- Familiarizarea tinerilor cu proceduri de accesare a
locurilor de muncă, instruirea în conceperea instrumentelor de
aplicare pentru un loc de muncă (C.V, Scrisoare de intenţie),
pregătirea în vederea susţinerii unui interviu pentru angajarea în
muncă.
6.3.2.2. Dezvoltarea de iniţiative şi servicii care să vină
în sprijinul adaptării tinerilor la responsabilităţile si
cerinţele locului de muncă
- Organizarea de întâlniri de lucru cu angajatorii, în care să
se aducă la cunoştinţa acestora problematica emoţională şi
comportamentală a tinerilor absolvenţi; sensibilizarea şi
familiarizarea acestora cu nevoile şi dificultăţile de adaptare a
tinerilor în cauză.
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- Dezvoltarea unui grup de suport, compus din tineri cu
preocupări şi probleme similare; organizarea, programarea şi
medierea întâlnirilor de către managerul de caz.
- Monitorizarea tinerilor la locul de muncă, dezvoltarea unei
echipe mobile de monitorizare şi intervenţie, formată din
asistent social şi psiholog, care să intervină, în funcţie de nevoi,
şi în medierea posibilelor conflicte la locul de muncă.
6.4. Integrarea socială
6.4.1. Integrarea în familie şi în comunitatea de
apartenenţă
Familia este principala sursă de inserţie socială pentru tinerii
care au menţinut, în perioada instituţionalizării, legătura cu
familia naturală sau extinsă. Sunt necesare :
- Sensibilizarea familiilor în vederea reintegrării lor
familiale şi prevenirea eşecului în relaţionare, prin pregătirea,
atât a familiei, cât şi a tinerilor pentru momentul revenirii în
familie.
- Identificarea, pentru tânărul în cauză, a unor oportunităţi de
angajare în comunitate, pentru a-şi câştiga independenţa la
nivelul familiei.
- Asistarea în obţinerea drepturilor financiare pentru tinerii
cu nevoi speciale, în scopul asigurării unei surse de venit cu
caracter permanent. Identificarea pe plan local a unor resurse
financiare în cazul celor fără venituri, instruirea lor pentru
obţinerea beneficiilor acordate de autorităţile locale şi prevăzute
de politicile sociale în vigoare.
- Responsabilizarea tinerilor în asumarea îndatoririlor
specifice familiei, consilierea în vederea asumării sarcinilor şi
datoriilor care le revin ca membri componenţi ai familiei.
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- Monitorizarea climatului familial şi a funcţionării relaţiilor
cu membrii familiei, medierea posibilelor conflicte.
6.4.2. Inserţia socială a tinerilor
Colaborarea cu autorităţile locale şi serviciile competente în
asigurarea unei locuinţe sociale pentru tineri ca bază de plecare
pentru inserţia în societate.
Familiarizarea tinerilor cu proceduri de accesare a unei
locuinţe sociale.
Contactarea şi implicarea ONG – urilor ce desfăşoară
programe pentru tineri în punerea la dispoziţie a unui spaţiu
locativ temporar şi servicii de monitorizare a modului de inserţie
socio–profesională.
Identificarea şi contactarea comunităţilor locale care au
dezvoltat proiecte PHARE destinate tinerilor ce urmează să iasă
din sistemul de protecţie al tânărului şi orientarea tinerilor spre
astfel de servicii.
Instruirea tinerilor cu privire la gestionarea resurselor
financiare şi a spaţiului locativ.
6.5. Centrele de tranzit
Reprezintă o soluţie pentru potenţialii beneficiari, care au
înregistrat eşecuri în urma accesării altor servicii oferite în
scopul inserţiei socio–profesionale.
Centrul de tranzit nu trebuie să creeze dependenţă faţă de
serviciile oferite, ci să contribuie la traversarea perioadei de
tranziţie, de la dependenţa de sistem a asistatului, la
independenţa socio–profesională. Centrul de tranzit nu trebuie
să dispună de personal care să asigure alt gen de activitate,
înafară de cea de monitorizare.
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Tinerii trebuie puşi în postura de a-şi asigura şi administra
singuri resursele, de a-şi gestiona şi întreţine spaţiul locativ, în
condiţii de igienă corespunzătoare.
Este important ca tinerii să conştientizeze caracterul
temporar al serviciilor oferite de centru. Şederea lor în centru
trebuie condiţionată de păstrarea locului de muncă, prin care să
fie asigurată independenţa financiară.
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ANEXE
FIŞA PRELIMINARĂ
Nr............../.....................
Nume .................................. Prenume .........................................
Porecla: ...................................................Vârsta: ........Sex: .....
Adresa declarata:
.......................................................................................................
Telefon: ..............................................
Mama: .........................................................Vârsta
Tata: ............................................................Vârsta
Alte persoane din familie:
.......................................................................................................
Locul/locurile în care a fost găsit:
.......................................................................................................
Motivul pentru care a fost instituţionalizat:
………………………………………………….……………...
Activităţile obişnuite ale tânărului:
.......................................................................................................
Referent:
.......................................................................................................
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Alte servicii apelate

Perioada

Problema pentru care se adresează: ..............................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Probleme medicale anterioare: ……..............................…………
……………………..............................................................…….
Medic de familie (dacă beneficiază sau nu de servicii medicale):
……………....................................................................…...........
Şcoala: ………………………………………………..…………
nr de clase absolvite: ……
Observaţii şi recomandări: ............................................................
.......................................................................................................
Examinator
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PLAN DE INTERVENŢIE SOCIALĂ
Numele tânărului: .................................... Vârsta..........................
Scurtă prezentare a situaţiei:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Activităţi
planificate

Activităţi
desfăşurate

Asistent social,
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Data/locul

MODEL DE CHESTIONAR CU RĂSPUNSURI
DESCHISE
Cine sunt eu ?
1. Numele meu este ...
2. Ochii mei au culoarea ...
3. Părul meu are culoarea ...
4. Eu îmi sărbătoresc ziua de naştere la data de ...
5. Mâncarea mea preferată este ...
6. Culorile mele preferate sunt ...
7. Sportul meu preferat este ...
8. Materiile mele preferate sunt ...
9. Eu ştiu cel mai bine să ...
10.

Nu îmi place deloc să ...

11.

Persoanele la care eu ţin cel mai mult sunt ...

12.

Două dintre calităţile mele sunt ...

13.
...

Cel mai bun lucru pe care l-am făcut până acum este

14.
Ultimul film pe care l-am văzut şi care mi-a plăcut
este ...
15.

Actorul meu preferat este ...

16.

Cântăreţul meu preferat este ...

17.

Cea mai fericită zi din viaţa mea a fost când ...

18.

Cea mai tristă zi din viaţa mea a fost când ...

19.

Dacă ai avea toată ziua liberă, ce ţi-ar plăcea să faci ...

20.

Cel mai urât lucru pe care-l ştiu ...
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21.
...

Spune două lucruri pe care ai dori să le schimbi la tine

22.

Mi-ar plăcea să fiu ...

23.

Pe sora mea o cheamă ...

24.

Pe fratele meu îl cheamă...

25.

Cel mai frică mi-e să ...

26.

Eu sunt fericit(ă) când ...

27.

Eu sunt supărat(ă) când ...

28.

Eu sunt speriat (ă) când ...

29.

Cea mai mare problemă a mea este că ...

30.

La televizor îmi place să mă uit la ...

31.
Partea corpului care îmi place cel mai mult la mine
este ...
32.

Cel mai mult mi-ar plăcea să fiu ca ...

33.

Primul lucru pe care aş dori să-l uit este ...

34.

Lucrul pe care nu aş mai vrea să-l fac niciodată este ...

35.

Dacă eu aş fi un anotimp , aş vrea să fiu ... pentru că ...

36.
Dacă ar veni acum un tren în gară, pe cine ai dori să
aducă la tine? ...
37.

Dacă ai avea o floare frumoasă cui ai da-o? …
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FIŞĂ DE OBSERVARE DOMENIUL SOCIO-AFECTIV
Itemi

Variabile

Intră în relaţie cu adulţii

Uşor

Moderat

Greu

Intră în relaţie cu colegii

Uşor

Moderat

Greu

Se antrenează în activitate

Uşor

Susţinut

Greu

Rezolvă o sarcină dată

Parţial

Integral

Singur

Cu sprijin

Lent

Normal

Repede

Iniţiază activităţi (în sens larg)

Da

„Poziţia” în grupul de prieteni

Izolat

Participant

Lider

Reacţia în situaţii frustrante

Violent

Normal

Pasiv

Reacţia în situaţii plăcute

Exploziv Normal

Indiferent

Diferenţiază binele de rău

Întotdea
una

Uneori

Niciodată

Respectă programul instituţiei

Da

Uneori

Nu

Subestimeaza greselile si actele
antisociale comise

Da

Nu

Manifestă indiferenţă şi dispreţ
faţă de muncă

Da

Nu

Manifesta tendinte egocentrice

Da

Nu

Utilizeaza un limbaj obscen si
violent

Da

Data: ...
Completat de: ...
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Nu

Uneori

Nu

PROIECT INDIVIDUALIZAT DE PROTECŢIE
Nume şi prenume: ....................................................................
CNP: ............................................
Data naşterii: ........................ Data instituţionalizării.................
Motivul instituţionalizării:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Adresa:...........................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Situaţia şcolară:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Mama:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Tatăl:
.......................................................................................................
Prezentarea problemei în rezumat:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Obiective pe termen scurt si mediu:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Obiective specifice medicale:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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Obiective specifice sociale:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Obiective specifice psihologice:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Obiective specifice din punct de vedere educaţional:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Intervenţii necesare
1. Medicale/psihiatrice necesare:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
2. Psihologice:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
3. Sociale:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
4.Educaţionale:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
5.Implicarea altor servicii în rezolvarea cazului:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
6.Evaluare:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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7.Monitorizare:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Psiholog:
.......................................................................................................
Asistent social:
.......................................................................................................
Educator:
.......................................................................................................
Data: ....................
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PROGRAM DE INTEGRARE / REINTEGRARE
FAMILIALĂ
Numele şi prenumele tânărului:
.......................................................................................................
Perioada derulării intervenţiilor:
.......................................................................................................

Puncte Puncte Obiective Intervenţii Rezultate
tari
slabe /termene
Situaţia
familiei
Relaţia
tânăr- părinte
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CHESTIONARUL ANSELL - CASEY
Dezvoltare morală:
Refuză activităţi periculoase, dureroase
Respectă proprietatea altuia
Respectă drepturile civile şi personale ale altuia
Respectă opiniile, stilurile de viaţă, atitudinile altora
Explică propriile credinţe/valori atunci când este
întrebat
Explică corect/incorect atunci când este întrebat
Ia decizii în baza propriilor credinţe
Vorbeşte cu prietenii despre ce simte
Ajută pe alţii
Este politicos cu alţii
Apreciază ceea ce fac alţii
Dezvoltare socială :
Menţine un echilibru între şcoală, muncă, familie,
prieteni şi distracţie.
Planifică activităţi de timp liber pe care şi le poate
permite
Se înţelege cu cel puţin un prieten
Se înţelege cu partenerii de locuinţă
Se înţelege cu un membru din familia naturală, extinsă
sau substitutivă
Îşi discută problemele cu un adult de care se simte mai
apropiat
Identifică/evită relaţiile periculoase
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Poate descrie calităţile dorite pentru un partener
Poate explica o atingere ,,în regulă” şi o atingere care
,,nu este în regulă”.
Poate refuza avansuri sexuale nedorite
Se poate prezenta unor persoane necunoscute
Interpretează comportamentul non-verbal
Ascultă la alţii şi pune întrebări
Încearcă să găsească compromisuri în neînţelegeri
Îşi prezintă ideile cu claritate
Îşi exprimă bine nevoile în scris
Cere ajutor când are nevoie de acesta
Explică cum se simte
Cere ajutorul dacă sentimentele devin prea apăsătoare
Acceptă laude fără să se simtă jenat
Poate accepta criticismul fără a dezvolta mânie, tristeţe
sau strategii defensive
Face faţă supărării/conflictului fără violenţă
Poate numi trei sau mai multe lucruri despre sine
Poate numi trei domenii în care s-ar putea
autoperfecţiona
Poate explica mediul său cultural
Poate povesti despre istoria propriei familii
Poate explica credinţele religioase/spirituale proprii
Poate explica responsabilităţile părinteşti
Poate explica despre îngrijirea tânărului mic
Poate explica ce este de făcut când un bebeluş plânge.
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Dezvoltare educaţională şi vocaţională
Poate descrie şi scrie trei sau mai multe
obiective/scopuri
Poate descrie paşii în vederea atingerii
scopurilor/obiectivelor
Poate explica punctele bune/rele ale unei
alternative/alegeri
Ia în considerare opţiuni multiple atunci când ia decizii
Se gândeşte la felul în care alegerile sale îi afectează pe
alţii
Se gândeşte la felul în care deciziile sale afectează
viitorul
Se consultă cu prietenii/familia când ia o decizie :
întreabă despre părerea altora
Poate descrie două cariere/opţiuni de angajare de
interes pentru el/ea
Poate explica educaţia necesară pentru a realiza
opţiunile de carieră indicate
Poate numi trei modalităţi de a afla despre locuri de
muncă
Poate completa o cerere de angajare
Poate pregăti un interviu pentru un loc de muncă
Poate afla informaţii referitoare la ajutoare financiare
Îşi poate obţine o copie după un certificat de naştere
Îşi poate obţine o copie după buletin/carnet de sănătate
Poate identifica/explica răspunsuri la discriminări sau
hărţuire sexuală
Îşi revizuieşte munca pentru a corecta greşelile
Se pregăteşte pentru examene şi prezentări
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Utilizează computerul pentru a-şi uşura munca la şcoală
sau la serviciu
Utilizează biblioteca sau ziarele pentru a obţine
informaţii
Lucrează bine pe cont propriu
Lucrează bine împreună cu ceilalţi
Îşi face treaba la timp
Este punctual la şcoală sau la locul de muncă
Urmează indicaţiile profesorului sau ale educatorului
Dezvoltare fizică şi autoîngrijire
Poate să îşi facă singur programările la medic
Ştie să obţină informaţii cu privire la sarcină sau cu
privire la sex.
Poate explica cel puţin două căi de prevenire a bolilor
cu transmisie sexuală
Poate face faţă unor accidente sau boli minore, care
necesită o oarecare îngrijire
Poate explica consecinţele fizice ale consumului de
alcool, tutun, droguri
Ştie să folosească extinctorul
Poate numi cel puţin două locuri în care poate fi în
siguranţă sau unde poate primi ajutor
Poate explica cum rămân fetele însărcinate
Recunoaşte semnele unei sarcini
Poate explica cum se previne o sarcină
Ştie de ce o femeie însărcinată are nevoie de mâncare
bună, exerciţii şi îngrijire medicală
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Poate explica efectele consumului de alcool, tutun,
droguri asupra fătului.
Bani, locuinţă, transport
Poate explica cum se folosesc serviciile bancare
Poate interpreta informaţiile dintr-o chitanţă
Poate interpreta informaţia conţinută într-o notă de
plată
Poate explica punctele bune sau punctele proaste ale
utilizării creditului
Poate numi două modalităţi de a economisi banii la
cumpărături
Poate contacta serviciile în drept pentru a căpăta
consiliere financiară
Bugetează banii pentru a-şi acoperi cheltuielile
Economiseşte banii pentru a cumpăra diverse lucruri
Rezistă presiunilor din partea colegilor şi a prietenilor
Îşi face declaraţiile de venit şi îşi plăteşte impozitele
Poate răspunde ofertelor de locuinţă dintr-un ziar
Poate spune dacă locuinţa este sigură
Poate dezvolta bugete lunare pentru o viaţă autonomă
Poate prefigura costurile începutului unei vieţi
independente
Poate încheia contracte pentru telefon şi pentru alte
utilităţi
Poate completa un contract de închiriere/leasing
Poate explica responsabilităţile asociate unor
înţelegeri/contracte de închiriere/leasing
Ştie unde să ceară ajutor în cazul unui conflict.
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Poate indica punctele bune şi punctele rele în a avea
colegi de cameră.
Spală hainele în acord cu indicaţiile de pe etichetă
Îşi repară aranjează hainele atunci când este nevoie
Îşi pregăteşte micul dejun, prânzul sau cina
Utilizează ustensile şi aparate de uz casnic în bucătărie
Păstrează mâncarea astfel încât să nu se altereze.
Urmează instrucţiunile de siguranţă şi prevenire a
accidentelor
Schimbă siguranţele sau repune circuitul electric în
funcţiune când acest lucru este necesar
Păstrează locuinţa curată
Previne sau minimalizează invazia de gândaci, furnici
etc.
Se protejează împotriva posibilelor spargeri
Poate da indicaţii în ceea ce priveşte domiciliul
Poate citi o hartă a oraşului sau a ţării
Ştie cum se preschimbă carnetul de conducere
Ştie cum să înregistreze un autoturism
Ştie să obţină o asigurare pentru maşină
Poate utiliza transportul public
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RAPORT DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ
Nume si prenume:
…………………………....................................................
Sexul: ………...….Data naşterii: ……....………..............
Adresa:
………........................................................................……
…………………………………………............................
............................................................................................
Caz referit de:……………………………………………
Motivul pentru care se prezintă:
............................................................................................
Nivel de educatie/instruire:
…………………………………........................................
Membrii familiei, vârsta, gradul de instruire, ocupaţia
fiecărui membru al familiei:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
Sistem de valori, convingeri religioase, atitudini faţă de
tânăr, evenimente:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
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Teste psihologice aplicate:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
Profil psihologic:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
Probleme identificate:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
Obiective terapeutice:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
Observaţii şi recomandări:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
Psiholog
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EXAMENUL CLINIC
Introducere generală
Scopul interviului diagnostic este culegerea informaţiilor
care îl vor ajuta pe examinator să formuleze diagnosticul.
Diagnosticul orientează tratamentul şi ajută la predicţia
(prognosticul) evoluţiei viitoare a pacientului.
Diagnosticele psihiatrice se bazează pe fenomenologia
descriptivă : semne, simptome, evoluţie clinică.
Examinarea psihiatrică are două părţi: istoricul, care
descrie evoluţia bolilor prezente şi trecute şi care
furnizează informaţii despre familie şi alte informaţii
personale şi examenul stării mentale care constituie
evaluarea
formală
a
gândirii,
dispoziţiei
şi
comportamentului curent al pacientului.
Istoricul psihiatric:
A.Identificarea
1. Intotdeauna – Vârsta sexul
2. Atunci când este cazul – ocupaţia originea etnică,
statutul marital, religia.
B. Motivul consultaţiei - cu cuvintele pacientului
C. Istoricul tulburării :
1. Cum şi cînd a început episodul prezent
2. Cum au progresat simptomele în timp
3. Tratamente urmate până în prezent
a. Medicamentoase – Medicamentele, dozele,
răspunsul, efecte secundare, complianţă.
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b. Alte terapii – Tipuri, frecvenţă, beneficiul
perceput.
4. Uzul curent de droguri şi alcool.
D. Antecedentele
psihiatric anterior)

psihiatrice

personale

(istoricul

1. Lista cronologică a tuturor episoadelor şi
simptomelor anterioare (tratate sau nu), începând cu
cele mai vechi şi înaintând către cele mai recente.
2. Descrierea simptomelor
3. Factori precipitanţi, dacă există.
4. Tratamente anterioare şi răspunsul la ele
5. Spitalizări psihiatrice : Perioada durata, motivele
spitalizării, tratamente şi răspuns, indicaţiile la externare,
complianţa.
Istoricul medical:
1. Condiţii şi tratamente medicale curente.
2. Boli şi tratamente majore anterioare.
3. Spitalizări medicale
4. Antecedente chirurgicale.
Istoricul familial:
1. Membri familiei – vârstă, sex
2. Membri ai familiei cu tulburări sau simptome
psihice – istoricul terapeutic (ca mai sus)
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G. Istoricul personal. Scopurile istoricului personal
sunt de a descrie evenimentele semnificative de pe
parcursul vieţii pacientului – în special acelea care
cauzează sau exacerbează simptomele psihice şi de a
evidenţia modificările capacităţii funcţionale de pe
parcursul timpului.
Descrierea integrală a celor de mai jos nu este decât
rareori necesară la fiecare pacient. De exemplu
indicatorii majori ai dezvoltării nu sunt decât rareori
importanţi la adulţii cu tulburări pe Axa 1 (vezi DSM III
şi DSM IV), dar sunt întotdeauna importante la copii şi la
adolescenţi.
1. Naştere şi tinereţe – uzul de droguri de către
mamă, complicaţii perinatale, temperament, mers,
vorbit.
2. Tinereţe – controlul sfincterian, toleranţa faţă de
separare,
prietenii,
şcolarizare,
activităţi
extraşcolare.
3. Adolescenţă – debutul pubertăţii, relaţiile cu cei
de aceeaşi vârstă, întâlniri şi activitate sexuală, uz
de droguri, dezvoltarea intenţiilor profesionale,
învăţământ, muncă, activităţi extraşcolare.
4. Vârsta şcolară - căsătorie şi alte relaţii
sentimentale, istoric sexual, istoric de muncă,
istoric militar, uz de droguri şi alcool, detenţii,
interese. Adesea este util ca beneficiarul să-şi
descrie activităţile dintr-o zi obişnuită.
Examenul stării mintale (ESM)
ESM este analogul examinării somatice; constituie o
schemă formală, sistematică de consemnare a
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constatărilor legate de gândirea simţirea şi
comportamentul bolnavului. Observaţiile sunt obiective
şi ne-inferenţiale (ceea ce vedem şi auzim nu ceea ce
credem că se petrece în spatele acestora). In ESM se
consemnează numai fenomenele observate în perioada
interviului. Celelalte date se consemnează la istoric.
A.Prezentare. îmbrăcăminte şi igienă, atitudine şi
comportament, semne somatice (de ex. tremor,
ataxie a mersului); trebuie acordată o atenţie
deosebită reacţiilor anormale şi excentricităţilor.
B. Vorbire. Producerea fizică a vorbirii, nu
conţinutul. Volum, viteză, articulare, vocabular.
C. Expresie emoţională.
D.Subiectivă – descrierea de către pacient a stării
sale emoţionale interne (de ex. mă simt trist).
E. Obiectivă - emoţiile comunicate prin expresia
facială, postura corpului şi tonul vocii.
F. ,,Afectul” se foloseşte frecvent pentru a descrie
următoarele.........................................
G.Componenta obiectivă, observată a emoţiei.
H.Variabilitatea emoţiei, odată cu schimbarea
gândurilor (spre deosebire de afect, dispoziţia
descrie tonul emoţional predominant, de fond ).
I. Gândire şi percepţie.
J. Forma gândirii – modul în care ideile se leagă
între ele. Sunt logice şi orientate către un scop?
Dacă nu, este posibil ca persoana să aibă o
tulburare a formei gândirii, o ,,tulburare formală
de gândire”
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K.Conţinutul
gândirii.
Anomaliile
includ
următoarele.............................................................
L. Delir – credinţe fixe, false, care nu sunt
împărtăşite de alţii..
M. Idei de referinţă – evenimente sau întâmplări
obişnuite de fiecare zi care au o semnificaţie
personală unică (de ex. un trecător care îşi suflă
nasul semnifică pericol iminent)
N.Obsesii – gânduri nedorite, intruzive (care
deranjează), adesea de natură neplăcută (de ex.
gânduri despre activitate sexuală dezgustătoare,
despre comportarea în moduri nepotrivite din
punct de vedre social) şi despre care se consideră
de regulă că sunt dincolo de capacitatea
pacientului de a le controla (ego -distonice)
O.Preocupări – gânduri predominante şi recurente,
care nu sunt considerate simptomatice sau ne
dorite (ego - sintonice)
P. Inserţia gândurilor – gânduri care sunt plantate
din afară.
Q.Furtul (extragerea gândurilor) – gândurile sunt
îndepărtate din mintea persoanei de către alţii.
R. Percepţia
S. Halucinaţii – percepţii senzoriale generate în
interiorul sistemului nervos central şi care nu sunt
declanşate de stimulii externi. Halucinaţiile pot să
se manifeste în orice modalitate senzorială, iar
modalitatea nu are semnificaţie diagnostică.
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T. Iluzii – percepţii senzoriale, declanşate de un
stimul extern, care este prelucrat sau interpretat în
mod greşit.
U.Sensorium. Această secţiune include evaluarea
câtorva funcţii cognitive, care descriu integritatea
generală a sistemului nervos, fiecare funcţie
referindu-se la o regiune diferită a creierului.
Anomaliile sensorium-ului se întâlnesc în
delirium şi în demenţă şi trezesc suspiciunea unei
cauze subiacente medicale sau legate de droguri a
simptomelor.
Multe dintre informaţiile despre sensorium pot fi culese
prin observarea clientului în cursul interviului general.
Pentru descrierea mai precisă a deficienţelor constatate se
pot folosi teste specifice ale funcţiunilor cognitive.

TESTE ALE FUNCŢIEI COGNITIVE FOLOSITE
ÎN SECŢIUNEA REFERITOARE LA SENSORIUM
A EXAMINĂRII STĂRII MINTALE
1. Alertă – Intensitatea stării de veghe, fluctuantă sau
constantă. Observaţi gradul de prezenţă în mediu al
pacientului şi modificările nivelului de activare.
2. Orientare la persoană (dacă pacientul ştie cine
este, dacă recunoaşte examinatorul, dacă îşi dă
seama de natura interacţiunii cu examinatorul), în
spaţiu şi timp. Dacă pacientul este dezorientat, se va
descrie amploarea dezorientării; pacientul ştie luna,
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dar nu ziua din săptămână? Numele oraşului, dar nu
cel al spitalului.
„Ştiţi unde vă aflaţi? Ce este clădirea aceasta ? In ce
oraş suntem ? Cine sunt eu ? de ce am această discuţie cu
dumneavoastră ? In ce dată suntem azi ? Luna, anul,
anotimpul? In ce perioadă a zilei ne aflăm? Este
dimineaţă sau seară?
3. Concentrare – capacitatea de a-şi focaliza şi
menţine atenţia. „Spuneţi pe litere cuvântul scaun.
Acum spuneţi-l pe litere de la coadă la cap,
număraţi de la o sută înapoi din şapte în şapte.
Spune-ţi lunile anului din decembrie înapoi”.
4. Memorie – Evocarea îndepărtată, recentă şi
imediată.
Memorie imediată – Repetaţi după mine numerele
următoare 7,3,1,8,6.
Memorie recentă – Vă rog să ţineţi minte
următoarele trei lucruri : Câine pekinez, creion
roşu şi frigider. După câteva minute am să vă trog
să le repetaţi. Ce aţi mâncat ieri seară? Ce aţi
mâncat azi dimineaţă.
Memorie pe termen lung – La ce adresă aţi locuit
atunci când eraţi în şcoala elementară? Cum îl
chema pe învăţătorul pe care l-aţi avut în clasa a
patra?
Indicaţie : Dacă veţi întreba despre lucruri hiperînvăţate cum ar fi data ale naşterii sau numere de
telefon sau seria buletinului de identitate, nu veţi testa
cu acurateţe memoria pe termen lung.
5. Calcul mintal – poate pacientul să facă în minte
operaţii aritmetice simple
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6. Fond de cunoştinţe – înregistrează pacientul
evenimentele din lumea exterioară cărora le este
expus ? (ex.: Care este capitala României? Care este
capitala Franţei? ... Care au fost ultimii patru
preşedinţi ai României? Cine este prim ministru în
România ?)
Indicaţie: Întrebările trebuie formulate ţinând seama
de vârsta, nivelul educaţional şi interesele pacientului.
7. Judecată abstractă – capacitatea de a trece de la un
concept general la altul şi înapoi cu exemple
specifice. (ex.: Care este diferenţa dintre un măr şi
portocală? Ce vor oamenii să spună atunci când zic
,,Să nu dai vrabia din mână pe cioara de pe gard?
Am să vă spun trei cuvinte: Care dintre le nu se
potriveşte cu celălalt : Piatră, copac, pasăre.)
8. Critica bolii – capacitatea de a-şi recunoaşte şi
înţelege propriile simptome.
9. Judecata – capacitatea de a lua hotărâri bune în
legătură cu sine, de a se comporta în moduri
acceptate social şi de a coopera la tratament.
ITEMI

TOTDEAUNA

DESEORI

UNEORI

NICIODATA

11. Prefer să fiu
singur.

4

3

2

1

12. Am tulburări de 1
somn.

2

3

4

13. Când am de luat 4
o decizie,

3

2

1
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TOTDEAUNA

DESEORI

UNEORI

NICIODATA

14. Sunt foarte
autocritic şi încep să
mă acuz.

1

2

3

4

15. Îmi fac cel mai
bine munca atunci
când ştiu că voi fi
apreciat.

4

3

2

1

16. Cred că oamenii 4
pot face mai multe
pentru mine, dacă
vor.

3

2

1

17. Am nevoie de
alţi oameni ca să mă
simt bine.

4

3

2

1

18. Mă simt
izolat/trist.

1

2

3

4

19. Sunt neliniştit.

1

2

3

4

20. Dezaprobarea
4
unei persoane de
care îmi pasă este o
pedeapsă foarte mare
pentru mine.

3

2

1

4

3

2

1

ITEMI
intotdeauna cer un
sfat.

21. Sunt repede de
acord cu opiniile
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DESEORI

UNEORI

NICIODATA

22. Mă simt rănit în 1
sentimente cu
uşurinţă.

2

3

4

23. Am încredere
numai în mine.

4

3

2

1

24. Aş fi complet
pierdut, dacă nu aş
avea pe cineva.

4

3

2

1

25. Devin neliniştit 4
atunci când cineva
descoperă o greşeală
pe care am făcut-o.

3

2

1

26. Îmi este greu să 4
cer cuiva o favoare.

3

2

1

27. Devin
4
descurajat cu
uşurinţă atunci când
nu pot obţine ceea ce
am nevoie de la alţii.

3

2

1

28. Am sentimentul 1
că oamenilor nu le
pasă de mine.

2

3

4

29. Sunt indiferent
în reacţii.

1

2

3

4

30. Simt nevoia de
l
iî

1

2

3

4

ITEMI

TOTDEAUNA

exprimate de alţii.
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TOTDEAUNA

DESEORI

UNEORI

NICIODATA

31. Mă enervez cu
uşurinţă.

1

2

3

4

32. Fac lucruri
stranii, fără raţiune.

1

2

3

4

33. Îmi schimb
1
dispoziţia fără motiv.

2

3

4

34. Nu am nevoie
de multe de la
oameni.

4

3

2

1

35. Trebuie să am
lângă mine o
persoana apropiată.

4

3

2

1

36. Când mă duc la 1
o petrecere, mă
aştept ce ceilalţi să se
comporte ca mine.

2

3

4

37. Simt nevoia ca
cineva să aibă
încredere în mine.

4

3

2

1

38. Niciodată nu mă 4
simt mai fericit decât
atunci când oamenii
spun că am făcut o

3

2

1

ITEMI
a lucra mai încet
pentru a-mi asigura
certitudinea.
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TOTDEAUNA

DESEORI

UNEORI

NICIODATA

39. Mă ocup cu
vreun hobby.

1

2

3

4

40. Am explozii de
temperament.

1

2

3

4

41. Îmi exteriorizez 1
sentimentele.

2

3

4

42. Sunt generos.

1

2

3

4

43. Îmi este greu
4
să-mi exprim părerea
cu privire la o
emisiune TV sau un
film până când nu
ştiu ce gândesc alţii
despre ele.

3

2

1

44. Acţionez ca şi
cum i-aş face pe
oameni suspicioşi.

1

2

3

4

45. Prefer
singurătatea.

1

2

3

4

46. Nu am nevoie
de nimeni.

4

3

2

1

47. Îmi este foarte
greu să iau singur
decizii.

4

3

2

1

ITEMI
treabă bună.
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NICIODATA

48. Îmi place să
argumentez.

1

2

3

4

49. Sunt
încăpăţânat.

1

2

3

4

50. Am tendinţa să 4
îmi închipui ce-i mai
rău dacă o persoană
iubită nu vine atunci
când o aştept.

3

2

1

51. Chiar când
lucrurile merg rău,
nu pot să cer ajutor
de la ceilalţi.

4

3

2

1

52. Am tendinţa să 4
aştept mai mult de la
alţii.

3

2

1

53. Tind să fiu
singuratic.

4

3

2

1

54. Atunci când mi 4
se cere o părere, mi-e
frică să nu
dezamăgesc.

3

2

1

55. Merg la vreo
biserica.

1

2

3

4

56. Îmi amintesc la
timp de lucrurile

1

2

3

4
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57. Nu mă
afectează ceea ce
gândesc oamenii
despre mine.

4

3

2

1

58. Mă plictisesc
uşor.

1

2

3

4

59. Sunt
responsabil.

1

2

3

4

60. Mă înţeleg bine 1
cu oamenii.

2

3

4

61. Uneori, mă
izolez.

1

2

3

4

62. Cred ca mulţi
4
oameni nu-si dau
seama cât de uşor pot
să jignească.

3

2

1

63. Sunt foarte
încrezător în
propriile judecăţi.

1

2

3

4

64. Am avut
4
întotdeauna o teribilă
frică că voi pierde
dragostea şi sprijinul
oamenilor de care
am nevoie.

3

2

1

ITEMI
importante de făcut.
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65. Îmi vizitez
prietenii.

1

2

3

4

66. Solicit multa
atenţie.

1

2

3

4

67. Eu nu am ceea 4
ce se cere pentru a fi
un bun conducător.

3

2

1

68. Acţionez fără
ajutor.

1

2

3

4

69. Sunt critic cu
alte persoane.

1

2

3

4

70. Simt, uneori, că 1
sunt nefolositor.

2

3

4

71. Cred în lucruri
stranii.

1

2

3

4

72. Oamenii şi
1
unele lucruri nu sunt
aşa cum aş vrea eu.

2

3

4

73. Ajut la muncile
casnice din centru.

1

2

3

4

74. Scriu scrisori.

1

2

3

4

75. Merg la
cinematograf.

1

2

3

4

76. Asist la lecturi
l

1

2

3

4
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77. Particip la
munca comunităţii
sau a bisericii.

1

2

3

4

78. Îmi place să
citesc.

1

2

3

4

79. Merg la
biblioteca.

1

2

3

4

ITEMI
sau la teatru.

INTREBARI

TOTAL
DEZACORD

1. Majoritatea
oamenilor pe care îi
cunosc sunt mai
înstăriţi ca mine.
2. I-am dezamăgit
pe cei care ţin la
mine.
3. Dacă nu poţi
face ceva bine, mai
bine nu faci deloc.
4. Cred despre
mine că sunt un/o
ratat/ă.
5. Ceea ce cred eu
despre mine e mult mai
240

DEZACORD

ACORD
PARTIAL

ACORD

ACORD
TOTAL

INTREBARI

TOTAL
DEZACORD

important decât opiniile
celorlalţi.
6. Cineva care mă
combate sau nu e de
acord cu mine poate
foarte bine, în acelaşi
timp, să mă placă şi să
mă respecte.
7. Un eşec minor e la
fel de grav ca un eşec
major.
8. Mă simt fără
valoare şi fără rost pe
lume.
9. Merit să fiu iubit/ă
şi respectat/ă.
10. Când mi se iveşte
o oportunitate o sondez,
o recunosc şi încerc să
profit de ea.
11. Îmi place să fiu eu
însumi/însămi şi să mă
accept aşa cum sunt.
12. În general, oamenii
îi respectă şi îi admiră pe
cei care arată bine, sunt
inteligenţi, spirituali,
talentaţi sau bogaţi.
13. Spre deosebire de
eil lţi
e i e
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DEZACORD

ACORD
PARTIAL

ACORD

ACORD
TOTAL

INTREBARI

TOTAL
DEZACORD

ceilalţi oameni, eu
trebuie să mă străduiesc
mai mult ca să-mi
găsesc un/o prieten/ă.
14. Dacă cineva s-ar
îndrăgosti vreodată de
mine, mă voi strădui din
răsputeri să-mi dovedesc
valoarea, fiindcă s-ar
putea să nu mi se mai
ivească niciodată o
asemenea ocazie.
15. Dacă tind să fiu eu
însumi/însămi, oamenii
vor începe să mă
displacă.
16. Nu sunt sigur/ă că
am făcut bine un lucru,
până altcineva nu îmi
confirmă aceasta.
17. Îmi provoacă
teamă ideea de a fi
respins de prietenii mei.
18. Dacă întâmplător
aş dispărea de pe faţa
pământului, nimeni nu
ar observa acest lucru.
19. Dacă nu am
performanţe la fel de
bune ca ceilalţi oameni,
înseamnă că sunt o
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DEZACORD

ACORD
PARTIAL

ACORD

ACORD
TOTAL

INTREBARI

TOTAL
DEZACORD

DEZACORD

ACORD
PARTIAL

ACORD

persoană inferioară.
20. Nu voi deţine
niciodată o funcţie
importantă.

Aş spune despre mine următoarele 5 cuvinte:
a) ............................. b) ............................. c) ...................
d) ............................. e) .............................
În momentul de faţă, priorităţile mele sunt:
……………………………………………………………
…………………………………………………………....
Consider că am următoarele probleme: …………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Cauzele acestor probleme sunt: ………………………
……………………............………………………………
……………………………………………………………
Cele 3 dorinţe ale mele sunt: 1) ......................................
2) .................................... 3) ..............................................
Sistemul de protecţie merge prost pentru că: ….………
………..……..…………………........................................
Dificultăţile pe care le întâmpină copiii/tinerii
instituţionalizaţi sunt: ……………………………………
............................................................................................
............................................................................................
Rezolvarea acestora depinde doar de: …….…………..
........................…………………........................................
............................................................................................
243

ACORD
TOTAL

Soluţiile acestor probleme din sistemul de ocrotire, după
opinia mea, sunt: ………….......………………………
…………………................................................................
Soluţiile privind tinerii care ies din sistem ar trebui să fie
următoarele:
1) .....................................................................................
2) ......................................................................................
3) ......................................................................................
4) ......................................................................................
5) ......................................................................................
6) ......................................................................................
7) ......................................................................................
8) ......................................................................................
9) ......................................................................................
10) .....................................................................................
Altele:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
VÂRSTA: ……………………
La chestionarul precedent au răspuns 92 de copii şi tineri
cu vârsta cuprinsă între 16 şi 25 de ani, din toată ţara.
Din aceste chestionare 2% nu au putut fi folosite,
deoarece conţineau alte informaţii. Din cele 98% rămase,
doar 18% au putut fi considerate ca provenind de la cei
cărora le fusese adresat chestionarul, celelalte fiind
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completate de/cu persoane angajate, din centrele de
plasament (se poate descifra, la unele chestionare ceea ce
era scris de tânăr, apoi şters şi modificat).
Aceştia au identificat următoarele probleme:
1. personal necalificat;
2. insuficienţa fondurilor alocate;
3. organizarea serviciilor este ineficientă;
4. ignorarea opiniilor copiilor şi tinerilor care pot fi,
uneori, “de bun augur”;
5. existenţa unui management prost la nivel de
direcţie.
La întrebarea “Ce dificultăţi întâmpină copiii/tinerii
instituţionalizaţi?”, aceştia au răspuns:
A.lipsa liberei opinii;
B. insuficienţa banilor de buzunar şi a celor alocaţi
pentru manuale şi cărţi;
C. uniformizarea personalităţii (copiii sunt „traşi la
xerox” – scrie un tânăr de 18 ani);
D.echiparea copiilor, nu după preferinţele lor, ci în
funcţie de costuri, iar raportul calitate – preţ este
unul foarte mic;
E. abuzul fizic;
F. copiii nu sunt ajutaţi să îşi găsească părinţii;
G.lipsa de atenţie;
H.lipsa de comunicare;
I. nu promovează deschiderea către societate;
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J. superficialitatea personalului;
K.marginalizarea;
L. de afirmare şi de asumare a responsabilităţilor;
M.

nerespectarea drepturilor.

Rezolvarea acestora depinde, după ei, de:
1. D.G.A.S.P.C.;
2. copiii şi tinerii instituţionalizaţi;
3. ONG-uri;
4. societate;
5. personalul angajat din centre;
6. Guvern;
7. nimeni.
Soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului de protecţie:
1. dezvoltarea unui cadru educaţional în fiecare centru,
care să ajute copiii în a-şi însuşi deprinderile de
viaţă independentă;
2. organizarea de cât mai multe activităţi de
socializare;
3. calificarea personalului angajat sau angajarea de
specialişti;
4. o creştere salarială motivantă pentru cei care
lucrează în sistem;
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5. eliminarea sau găsirea altei soluţii privind legea
aprovizionării;
6. re-acordarea statutului de persoană juridică centrelor
de plasament;
7. deschiderea către societate şi ONG-uri;
8. implicarea copiilor şi tinerilor în luarea deciziilor
importante;
9. dezvoltarea de cât mai multe case de tip familial, în
care copiii şi tinerii să se auto-gospodărească;
10.

eliminarea nepotismelor;

11.

unii au răspuns că nu există soluţii.

Tinerii care ies din sistem întâmpină următoarele
dificultăţi, după părerea lor:
1. lipsa unei locuinţe;
2. marginalizarea;
3. lipsa unor fonduri care să le permită să
supravieţuiască;
4. lipsa locurilor de munca ceea ce duce, în unele
judeţe, la o migraţie a acestor tineri către capitală
sau alte judeţe;
5. lipsa unei asigurări medicale;
6. imposibilitatea de a-şi face, în cazul în care nu o mai
au, carte de identitate, atunci când nu au nici o rudă
în viaţă sau pe care să o cunoască;
7. lipsa unei consilieri.
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