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Cercetarea a fost realizată de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în cadrul proiectului 

“ACTIN” – proiect pilot de cercetare şi formare pentru integrarea socială activă a tinerilor din 

sistemul de protecţie a copilului” finanţat de Uniunea Europeana în cadrul Programului 

„Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.03.03 - Integrarea în societate a tinerilor aparţinând 

minorităţilor şi grupurilor dezavantajate”.  

 

Proiectul ACTIN a fost implementat de asociatia Centrul de Resurse şi Informare pentru 

Profesiuni Sociale (CRIPS), în parteneriat cu FRDS, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, 

Asociatia pentru Dezvoltarea Programelor Sociale (ADPS) Iaşi, Asociaţia pentru Persoane 

Vârstnice şi Copii în Dificultate (APVCD) “Familia” 2004, Blaj, judeţul Alba. 

 

Scopul cercetării a fost acela de a evalua nevoile de suport ale tinerilor protejaţi în unităţi 

rezidenţiale din judeţele Alba şi Iaşi, în termeni de dezvoltare a abilităţilor de viaţă, educaţie, 

orientare profesională, incluziune şi implicare socială, respectiv modul în care furnizorii de 

servicii pentru aceşti tineri răspund acestor nevoi. 

 

Rezultatele studiului se adresează specialiştilor care lucrează cu copiii şi tinerii din serviciile 

rezidenţiale, precum şi tuturor persoanelor implicate în educaţia acestora sau ale căror acţiuni 

afectează, într-o anumită măsură, beneficiarii acestor servicii. 
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Capitolul 1. EVOLUŢII ŞI STRATEGII ACTUALE ÎN DOMENIUL OFERIRII DE 

SERVICII SOCIALE PENTRU COPIII ŞI TINERII PROTEJAŢI ÎN UNITĂŢI 

REZIDENŢIALE 

 
 

 

1.1. Introducere 

 

Până în decembrie 1989, politica regimului comunist a fost una vădit „pronatalistă”. Măsurile de 

încurajare a natalităţii şi de interzicere a avorturilor au condus însă în câţiva ani la creşterea 

semnificativă a numărului de copii abandonaţi şi, implicit, la nevoia preluării îngrijirii acestora de 

către stat, în aşa-zisele „case de copii”. S-a creat în acest fel o reţea de instituţii rezidenţiale care 

ar fi trebuit să asigure un mediu propice, similar celui familial, pentru dezvoltarea copiilor. Din 

păcate, în condiţiile lipsei din ce în ce mai acute a resurselor materiale şi financiare şi a 

privaţiunilor de tot felul care au caracterizat ultimii ani ai regimului comunist, viaţa copiilor şi 

tinerilor instituţionalizaţi a devenit din ce în ce mai grea. Insuficienţa şi calitatea proastă a hranei, 

personalul insuficient şi/ sau nepregătit corespunzător, spaţiile prost întreţinute şi dotate, 

abuzurile şi tratamente umilitoare şi degradante la care erau supuşi copiii sunt doar câteva dintre 

elementele care defineau starea serviciilor destinate copiilor aflaţi în dificultate înainte de 

decembrie 1989. 

 

Până nu demult, instituţionalizarea a constituit cea mai frecventă măsură de ocrotire a copilului 

aflat în dificultate din România. Începând cu anul 1997, când au fost puse bazele noului sistem de 

protecţie a copilului, s-au produs însă schimbări semnificative ale condiţiilor oferite copiilor şi 

tinerilor protejaţi în unităţi rezidenţiale. Centrele de plasament au fost restructurate (s-au închis 

majoritatea instituţiilor mai mari de 150 de locuri), s-a diversificat oferta de servicii (de exemplu, 

copiii sunt sprijiniţi pentru reintegrare în familie sau au la dispoziţie alternative de tip familial – 

plasament în familii, case de tip familial, apartamente protejate; se oferă servicii complementare 

care să sprijine integrarea lor socială şi profesională), s-au format profesionişti în meseriile 

specifice îngrijirii copilului, s-au adoptat standarde minime obligatorii pentru cea mai mare parte 

a serviciilor existente, a fost modificat corespunzător cadrul legislativ şi administrativ etc. 

Campaniile naţionale şi locale privind situaţia copilului instituţionalizat au avut rezultate pozitive 

atât în ceea ce priveşte sensibilizarea populaţiei, cât şi în ceea ce priveşte conştientizarea faptului 

că toţi copiii au nevoie de protecţia adulţilor pentru a-şi exercita drepturile şi libertăţile lor civile.  

 

1.2. Situaţia actuală 

 

Câteva date statistice. Potrivit datelor EUROSTAT, la 1 ianuarie 2010, populaţia totală a 

României era de aproximativ 21.466.174 locuitori (în scădere constantă din 1999), dintre care 

aproximativ 4,4 milioane erau copii. La 31 decembrie 2006, aproximativ 2% din populaţia totală 

de copii beneficiau de servicii sociale în cadrul sistemului naţional de asistenţă socială şi 

protecţia copilului. În perioada 2000 - 2006, numărul copiilor protejaţi în centre de plasament 

publice a scăzut de la 53.335 la 21.198, iar numărul copiilor protejaţi la asistenţi maternali a 

crescut de la 5.157 la 19.809. În ceea ce priveşte serviciile de protecţie specială a copiilor separaţi 

de părinţi, la sfârşitul anului 2006 funcţionau 1.140 centre de plasament publice şi 405 centre de 

plasament private. Centrele de plasament publice cuprindeau 467 de apartamente, 361 de case de 

tip familial, 132 de instituţii modulate şi 180 de instituţii organizate clasic. Referitor la această 

ultimă categorie, 30 de instituţii aveau peste 100 de copii, din care 22 erau foste internate ale 

şcolilor speciale, 6 protejau încă peste 150 de copii (instituţii aflate în judeţele Iaşi şi Vâlcea) iar 
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două dintre ele aveau peste 200 de copii – limita maximă înregistrată fiind 282 (instituţii aflate în 

judeţul Iaşi)
1
. 

 

Cele mai recente date furnizate de Agenţia Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

(ANPDC) ne arată că, la 30 septembrie 2009, 23.590 de copii şi tineri beneficiau de servicii de 

protecţie specială în sistem rezidenţial (din care 19.359 în servicii publice şi 4.231 în servicii 

private). Majoritatea copiilor aflaţi în prezent în sistem, în servicii de tip rezidenţial, au vârsta de 

peste 12 ani. 

 
Tabel 1. Numărul de copii din serviciile de tip rezidenţial, pe grupe de vârstă, la 30.09.2009 

 

Servicii de tip 

rezidenţial 

sub 1 

an 
1-2 ani 3-6 ani 7-9 ani 

10-13 

ani 

14-17 

ani 

peste 18 

ani 
TOTAL 

Publice 211 305 1.483 2.221 4.338 5.997 4.804 19.359 

Private 7 36 490 815 1.122 1.064 697 4.231 

TOTAL 218 341 1,973 3,036 5,460 7,061 5,501 23.590 

Procentaj 0.9% 1.4% 8.4% 12.9% 23.1% 29.9% 23.3% 100.0% 

Sursa: ANPDC, http://www.copii.ro/ 

 
După cum se observă, un număr de 5.501 tineri cu vârsta de peste 18 ani sunt protejaţi în centrele 

de plasament, în condiţiile legii (legea permite ocrotirea tinerilor peste 18 ani în sistemul de 

protecţie specială, indiferent dacă îşi continuă studiile sau nu, pentru o perioadă de 2 ani). 
 

Instituţii responsabile. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC)
2
 

este cea care asigură respectarea, pe teritoriul României, a drepturilor copilului, prin intervenţia, 

în condiţiile legii, în procedurile administrative şi judiciare privind respectarea şi promovarea 

drepturilor copilului. Instituţia este constituită în baza prevederilor Legii nr. 275/2004 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie şi este organizată şi funcţionează ca organ de 

specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului 

Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. Conform Hotărârii Guvernului României nr. 1432/2004 

privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului, cu modificările şi completările ulterioare, ANPDC îndeplineşte atribuţii în următoarele 

domenii principale: (1) protecţia şi promovarea drepturilor copilului; (2) prevenirea separării 

copilului de părinţi şi protecţia specială a copilului separat temporar sau definitiv de părinţi. 

 

Alte instituţii cu responsabilităţi în protecţia copilului sunt autorităţile administraţiei publice 

locale - judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale (fie că este vorba despre autorităţi 

deliberative precum Consiliul Local, Comisia pentru Protecţia Copilului, fie de autorităţi 

executive precum Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, primarul, respectiv 

instituţii ale administraţiei publice centrale de specialitate - de exemplu, Ministerul Muncii, 

Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Ministerul Sănătăţii 

Publice, Secretariatul General al Guvernului şi instituţiile subordonate acestora). 

 

Un rol important în creşterea calităţii serviciilor oferite copiilor în dificultate din România l-au 

avut şi îl au organizaţiile neguvernamentale. Încă din 1989, acestea au luat iniţiativa rezolvării 

situaţiei copiilor abandonaţi în instituţii, numeroase organizaţii internaţionale oferind fonduri 

                                                 
1 Strategia Naţională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013 
2 în prezent, direcţie în cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 

http://www.copii.ro/
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pentru dezvoltarea unor servicii alternative. Organizaţiile neguvernamentale sunt cele care au 

creat, pilotat şi transferat servicii către autorităţile administraţiei publice locale, expertiză în 

domeniu, programe de profesionalizare a resurselor umane, de implicare a comunităţii etc. 

Totodată, au contribuit la redefinirea sistemului de protecţie a copilului, prin structuri înfiinţate 

prin intermediul unor proiecte pilot, care, ulterior, au stat la baza înfiinţării Direcţiilor pentru 

protecţia copilului. De la înfiinţarea sistemului, organizaţiile neguvernamentale şi-au perfecţionat 

metodele de dialog cu autorităţile centrale şi locale, precum şi metodologiile de implementare, în 

parteneriat, a strategiilor în domeniu. 

 

Printre organizaţiile neguvernamentale care au dezvoltat servicii inovatoare şi au promovat bune 

practici în domeniul dezvoltării abilităţilor de viaţă pentru tinerii instituţionalizaţi se numără 

Asociaţia Serviciul APEL (a dezvoltat, în Bucureşti şi alte oraşe din ţară, proiecte pentru tineri, în 

domeniul educaţiei şcolare şi formării profesionale, integrării sociale şi profesionale, deprinderii 

abilităţilor de viaţă în comunitate, dezvoltării unor reţele instituţionale şi comunitare de susţinere 

a acestor tineri etc.; a acordat consultanţă şi asistenţă instituţiilor, în managementul de caz al 

fiecărui tânăr); Fundaţia pentru copii Pestalozzi (a oferit programe alternative de formare în 

domeniul muncii sociale - în special pedagogie socială -, care au vizat atât formarea iniţială şi 

continuă a personalului care lucrează în special în sistemul de protecţie al copilului - educatori, 

asistenţi sociali, psihologi, personal de conducere, autorităţi -, cât şi intervenţia directă în sprijinul 

copiilor şi tinerilor defavorizaţi, în special al celor instituţionalizaţi; programele au avut în centru, 

ca persoană de referinţă pentru copii şi tineri, educatorul, atât în calitate de părinte social, cât şi în 

calitate de partener cu experienţă în lucrul cu copiii. Fundaţia Pestalozzi a contribuit la 

legitimarea, profesionalizarea şi afirmarea profesiei de pedagog social); Fundaţia Prison 

Fellowship (a acordat asistenţă tinerilor peste 18 ani care părăsesc centrele de plasament – 

adăpost temporar, sprijin pentru dezvoltarea deprinderilor pentru o viaţă independentă, consiliere 

şi orientare profesională etc.); Asociaţia pentru Sprijinirea Integrării Sociale (ASIS) (a dezvoltat, 

în Bucureşti, activităţi de suport social derulate în centre de plasament, atât activităţi de susţinere 

a tinerilor pentru dezvoltarea unor abilităţi de viaţă, cât şi de activităţi de suport a personalului 

din centrele de plasament, care a beneficiat de instruie şi asistenţă pentru îmbunătăţirea calităţii 

serviciilor pe care le furnizează). 

 

În general, ONG-urile au grupuri-ţintă relativ bine definite, iar proiectele dezvoltate sunt 

relevante pentru nevoile acestora (se adresează în general unor nevoi neacoperite de asistenţa 

socială). Rezultatele se constituie într-o ofertă de modele de integrare şi reintegrare socială a 

persoanelor cu probleme, de servicii noi, de modele de bună practică, în care activităţile sunt 

transparente, monitorizate, evaluate, raportate. Este şi o ocazie de inovaţie socială, de prezentare 

a unor noi moduri de lucru şi de acţiune în plan local
3
. 

 

Deşi a crescut nivelul de colaborare şi transparenţă între autorităţile locale şi organizaţiile 

neguvernamentale, iar suportul financiar de la bugetul de stat şi bugetele locale este tot mai 

consistent, serviciile dezvoltate sunt, în general, sub nivelul nevoilor comunităţilor şi al 

capacităţii ONG-urilor de a le satisface. 

 

Politici şi strategii actuale. Politicile şi legislaţia naţională în domeniu recunosc în mod clar 

dreptul copilului de a creşte în mediu de familie, favorizând susţinerea familiilor biologice şi 

copiilor în dificultate, prioritizând  îngrijirea substitutivă faţă de cea rezidenţială şi susţinând 

                                                 
3 Bălaşa, A., Contribuţia sectorului neguvernamental la realizarea unor obiective ale politicilor sociale şi la ameliorarea calităţii 

vieţii populaţiei, 2004 
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reforma instituţiilor. Au fost efectuate schimbări legislative pentru a ajusta legislaţia naţională la 

Convenţia cu privire la Drepturile Copilului. Importanţa îngrijirii copilului este recunoscută ca 

prioritate şi se fac eforturi pentru creşterea eficienţei serviciilor furnizate acestora, într-un mediu 

cât mai apropiat de cel familial. 
 

Un document important, care îşi propune să coordoneze eforturile acelor instituţii responsabile şi 

persoanelor cu atribuţii în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului este Strategia 

Naţională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013, pentru care 

ANPDC are rol de coordonare şi monitorizare. Printre grupurile ţintă ale strategiei se numără 

copiii separaţi de părinţi (de exemplu, copii aflaţi în plasament la o persoană sau familie, la 

asistent maternal sau într-un serviciu rezidenţial) şi tinerii beneficiari ai unei măsuri de protecţie. 

 

Strategia a determinat câteva domenii principale de interes şi direcţii aferente de acţiune, prin 

adresarea cărora se aşteaptă, printre altele: creşterea capacităţii copiilor/ tinerilor de a lua decizii 

cu privire la orientarea şcolară şi profesională şi dezvoltarea unei cariere corespunzător calităţilor 

şi preferinţelor exprimate de aceştia; diversificarea şi adaptarea modalităţilor de petrecere a 

timpului liber pentru copii; direcţionarea educaţiei, în special a celei timpurii, către dezvoltarea la 

potenţial maxim a personalităţii copilului, a talentelor şi abilităţilor sale fizice şi mentale; 

definirea ariei ocupaţionale, a calificărilor şi ocupaţiilor specifice, precum şi a standardelor 

ocupaţionale din domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului; promovarea sistemului 

de evaluare şi certificare a competenţelor dobândite în contexte nonformale şi informale de 

învăţare; existenţa unui sistem naţional de formare iniţială şi continuă a profesioniştilor care 

interacţionează cu copilul. 

 

Strategia naţională face referiri la importanţa organizaţiilor neguvernamentale, care pot avea un 

rol esenţial în promovarea inovaţiei şi a bunelor practici. În acest sens, se urmăreşte facilitarea 

obţinerii statutului de utilitate publică de către acestea şi clarificarea aspectelor care ţin de 

drepturile conferite de acest statut, care le-ar permite accesul transparent la contractarea de 

servicii cu autorităţile responsabile. De asemenea, se urmăreşte promovarea parteneriatului şi cu 

alţi parteneri importanţi din domeniul protecţiei copilului, precum Biserica Ortodoxă Română şi 

celelalte culte religioase recunoscute de lege. Pentru implementarea acestei strategii, s-au avut în 

vedere trei etape, care se vor concretiza în tot atâtea planuri operaţionale pentru următoarele 

perioade de timp: 2008-2009, 2010-2011 şi 2012-2013. 

 

Eşecurile integrării sociale şi profesionale a tinerilor care au părăsit, de-a lungul anilor, centrele 

de plasament din România au început să preocupe factorii de decizie din sistem, astfel că s-a 

dezvoltat tot mai mult un cadru legal care să reglementeze dezvoltarea şi diversificarea serviciilor 

care să conducă la pregătirea tinerilor pentru o viaţă independentă. 

 

Prin Hotărârea nr. 1.438 din 2 septembrie 2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi 

a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi, 

se enunţă, printre principiile care stau la baza furnizării  serviciilor, următoarele: asigurarea unei 

ingrijiri individualizate si personalizate a copilului; asigurarea în mod adecvat a unor modele de 

rol şi statut social, prin incadrarea în unitate a unui personal mixt şi deschiderea centrului către 

comunitate; asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare. Aceste 

principii se traduc prin: asigurarea accesului beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;  

asigurarea educaţiei informale şi nonformale a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor 

şi a deprinderilor necesare integrării sociale; asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltării 
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relaţiilor cu comunitatea; asigurarea climatului favorabil dezvoltării personalităţii copiilor prin 

participare la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi 

caracteristicilor lor. 

 

Intervenţia  de specialitate este prevăzută a se realiza prin contribuţia mai multor profesionişti 

printre care:  personalul de educare si ingrijire (educator, educator puericultor, educator 

specializat, pedagog social), personalul de specialitate (psiholog, medic, asistent social, 

kinetoterapeut, logoped, fizioterapeut, psihopedagog, instructor de educaţie, asistent medical). 

 

Au fost elaborate de asemenea, în concordanţă cu dispoziţiile legale, standarde de calitate pentru 

serviciile sociale, cum ar fi: standardele minime obligatorii pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial, standarde minime obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi 

copii, standarde minime obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării şi 

integrării copilului în familie. Prin Ordinul nr. 14 din 15 ianuarie 2007 pentru aprobarea 

Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă 

independentă şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde s-a dispus 

înfiinţarea Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă (SDDVI), care are 

drept misiune crearea, dezvoltarea şi aplicarea unui ansamblu de măsuri şi proceduri menite să 

ducă la formarea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea deprinderilor de viaţă independentă pentru copiii şi 

tinerii aflaţi în evidenţa sistemului de protecţie a copilului. Funcţiile esenţiale ale SDDVI sunt 

următoarele: evaluarea deprinderilor, aptitudinilor şi resurselor înnăscute şi/sau dobândite ale 

copilului/tânărului; elaborarea şi monitorizarea implementării programului de intervenţie 

specifică, denumit în continuare PIS, pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă; 

consultanţă în domeniul dezvoltării deprinderilor de viaţă independentă pentru persoanele fizice 

şi juridice interesate, cu precădere la cererea furnizorilor de servicii pentru activităţile de 

dezvoltare a deprinderilor de viaţă, care se derulează în cadrul altor servicii pentru protecţia  

copilului. 

 

Acelaşi document prevede standarde legate de recrutarea, angajarea şi ponderea personalului din 

instituţiile de ocrotire, precum şi de formarea iniţială şi continuă a acestuia, astfel încât să se 

asigure servicii de calitate si personalizate din partea unor profesionişti bine pregătiţi. Spre 

exemplu, la angajare, fiecare profesionist beneficiază de minimum 60 de ore de formare în 

domeniul dezvoltării deprinderilor de viaţă independentă şi al managementului de caz, precum şi 

de cel puţin 60 de ore pe an de formare continuă, toate asigurate din bugetul angajatorului. În 

plus, specialiştii din cadrul SDDVI sunt încurajaţi să participe la diverse cursuri de formare, care 

îi pot ajuta în optimizarea muncii lor, inclusiv seminarii şi conferinţe. De asemenea personalul 

poate beneficia de supervizare, care să îi permită funcţionarea sa la randament optim.    

 

În concluzie, cadrul legislativ este mult îmbunătăţit faţă de anii precedenţi şi permite asigurarea 

unor servicii care să conducă la crearea unor deprinderi de viaţă utile tinerilor, care să le permită 

un trai independent. Din păcate, din diverse motive, modalitatea de aplicare a prevederilor legale 

lasă încă mult de dorit. 

 

Probleme cu care se confruntă sistemul. În general, sistemul de asistenţă socială din România 

se confruntă şi astăzi cu mari dificultăţi
4
. La nivel instituţional principala problemă o reprezintă 

rezistenţa la descentralizare a structurilor administrative, până la nivelul autorităţilor publice 

locale, motivată de lipsa experienţei acestora din urmă în managementul şi organizarea serviciilor 

                                                 
4 Strategia Naţională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013 
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sociale. La nivelul resurselor umane se aduc în discuţie cel mai adesea sistemul actual de 

salarizare, care facilitează migraţia către alte domenii de activitate, rezistenţa la schimbare a 

personalul preluat din vechile instituţii de ocrotire şi educare, lipsa unui sistem coerent de 

formare profesională continuă şi, respectiv, slaba ofertă existentă pe piaţă, în acest domeniu. În 

fine, la nivelul finanţării sunt amintite ritmul lent al reformelor economice, care determină 

menţinerea la cote ridicate a ratei de sărăcie, respectiv incapacitatea consiliilor locale de a face 

plăţi în mod constant şi integral către beneficiari. 

În prezent, acest sistem este puternic afectat de criza economică şi financiară prin care trece 

România. Ministerul Muncii anunţă disponibilizarea în 2010, la nivelul întregii ţări, a cca. 3.000 

de angajaţi din sistemul de protecţie socială, din totalul de 32.000, după stabilirea noilor 

standarde de cost pentru serviciile sociale. Standardele de cost adoptate de Guvern prin 

Hotărârea nr. 23 din ianuarie 2010 impun, totodată, reducerea cu 26% a costurilor în domeniul 

protecţiei copiilor pentru anul 2010, în comparaţie cu anul 2009
5
. Toate acestea vor afecta 

negativ calitatea serviciilor oferite, mai ales că sistemul de asistenţă socială lucra deja cu personal 

mult sub standardele existente, ca număr şi nivel de pregătire. Şi asta în condiţiile în care criza a 

condus la creşterea numărului de copii abuzaţi şi neglijaţi din punct de vedere al educaţiei, 

sănătăţii şi îngrijirii, copii pe care autorităţile sunt nevoite să îi protejeze în instituţii
6
. 

Chiar dacă, în ultimii ani, în toate instituţiile de protecţie a copiilor şi tinerilor s-au introdus unele 

schimbări, care au îmbunătăţit condiţiile de viaţă ale copiilor, numărul celor care au reuşit să 

realizeze schimbări profunde şi complexe este destul de mic. Numeroase programe au asigurat 

reabilitarea serviciilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în centrele de plasament, dar au făcut 

prea puţin pentru integrarea socială şi profesională a beneficiarilor. La nivelul personalului care 

lucrează cu aceşti copii şi tineri se remarcă o slabă cunoaştere a metodelor profesionale prin care 

beneficiarii pot fi educaţi în spiritul participării la viaţa socială, al valorilor democratice. O 

analiză realizată de CRIPS în iulie 2007
7
, în 15 judeţe, a documentat faptul că personalul educativ 

din centre nu are cunoştinţe şi competenţe de acest gen. Concluzia studiului a fost că, dacă 

educaţia pentru integrare socială a copiilor şi tinerilor institutionalizaţi este în continuare 

neglijată, şansele lor de integrare la vârsta adultă vor fi minime.  

 

Potrivit unui studiu de caz
8
 realizat în 2003 de FRDS, pentru majoritatea tinerilor care părăsesc 

centrele de plasament dobândirea unor abilităţi de viaţă, de autonomie individuală, respectiv 

medierea integrării lor în colectivitate sunt cele mai importante obiective. Aceste nevoi indică 

dificultăţile pe care le întâmpină tinerii în adaptarea la un stil de viaţă independent, lor 

adăugându-li-se lipsa de cunoştinţe solide şi practice în meseriile pentru care s-au pregătit în 

şcoală, fapt ce-i pune, adesea, în situaţia de a accepta locuri de muncă necalificate sau care 

necesită o “calificare la locul de muncă”, situaţie care generează un pronunţat sentiment de 

discriminare. 
 

Răspunsul sistemului de protecţie la aceste probleme este însă adesea unul inadecvat. Serviciile, 

atât cele publice, cât şi cele private, se confruntă cel mai adesea cu personal insuficient pentru 

susţinerea unei intervenţii individualizate, cu o implicare redusă şi pe termen scurt a 

                                                 
5
 Perhaiţă, A., articol presă publicat în 4.03.2010, pe http://www.cugetliber.ro  

6 ***, Efectul crizei: A crescut cu 50% numarul copiilor abuzati si neglijati, România Liberă, 21 Iunie 2009, 

http://www.romanialibera.ro/a157627/efectul-crizei-a-crescut-cu-50-numarul-copiilor-abuzati-si-neglijati.html  
7 ***, Analiza nevoilor de formare a personalului educativ din servicii de tip rezidențial și a asistenților sociali/ persoanelor cu 

atribuții de asistență socială din serviciile publice de asistență socială SPAS, CRIPS, iunie 2007 
8
 Câmpean, C., Criza dezinstituţionalizării tinerilor din centrele de plasament, FRDS, 2003 

http://www.romanialibera.ro/a157627/efectul-crizei-a-crescut-cu-50-numarul-copiilor-abuzati-si-neglijati.html
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profesioniştilor cu experienţă în munca cu această categorie de tineri, respectiv cu imposibilitatea 

asigurării unei instruiri permanente şi de calitate a personalului existent. În aceste condiţii, 

eficienţa serviciilor furnizate acestor tineri, atât înainte cât şi după părăsirea centrelor de 

plasament sau a caselor de tip familial, este limitată. Intervenţia, în aceşti parametrii şi îndeosebi 

la nivelul activităţii educatorilor şi a lucrătorilor sociali, nu reuşeşte să fie una personalizată, care 

să asigure o individualizare a serviciilor oferite, adaptarea lor la nevoile şi particularităţile lor 

psiho-intelectuale. Plaja de responsabilităţi a acestei categorii de personal este adesea extrem de 

diversă: de la consiliere în domeniul abilităţilor de viaţă, până la furnizarea de informaţii şi de 

suport în găsirea unui loc de muncă, respectiv păstrarea legăturii cu angajatorul în vederea 

monitorizării şi sprijinirii inserţiei tânărului în colectivul de muncă. Dezavantajele unui asemenea 

tip de intervenţie privesc oferirea unei asistenţe fragmentate, cu o adresabilitate redusă nevoilor 

individuale ale fiecărui beneficiar, respectiv diluarea responsabilităţii specialiştilor
9
. 

 

În concluzie, România a înregistrat în ultimii ani progrese importante în definirea şi 

implementarea unor politici publice axate pe protecţia copilului despărţit de familie, însă fără a 

putea considera că s-a ajuns la consolidarea unui sistem eficient de rezolvare a tuturor 

problemelor cu care se confruntă copiii aflaţi în dificultate. 

 
 

                                                 
9
 Câmpean, C., Criza dezinstituţionalizării tinerilor din centrele de plasament, FRDS, 2003 
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Capitolul 2. ASPECTE METODOLOGICE ALE CERCETĂRII 

 

 

 

1. Obiectivele şi componentele cercetării 

 

Cercetarea sociologică întreprinsă în cadrul proiectului ACTIN a avut drept obiectiv evaluarea 

nevoilor de suport ale copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi în unităţi rezidenţiale din judeţele Alba 

şi Iaşi, în termeni de dezvoltare a abilităţilor de viaţă, educaţie, orientare profesională, incluziune 

şi implicare socială, respectiv a modului în care furnizorii de servicii pentru aceşti tineri răspund 

acestor nevoi.  

 

Cercetarea s-a derulat în perioada februarie – iunie 2010, în două etape succesive: una cantitativă, 

care a constat într-o anchetă pe bază de chestionar, urmată de o etapă calitativă, în care au fost 

organizate focus-group-uri cu tinerii şi personalul educativ al serviciilor rezidenţiale, abordare 

care a permis aprofundarea rezultatelor cercetării cantitative. 

 
1.1 Dimensiunea cantitativă a cercetării 

 

Pentru realizarea studiului cantitativ au fost utilizate ca instrumente de lucru două tipuri de 

chestionare: unul pentru tineri şi unul pentru educatori/ personalul cu atribuţii educative. 

Chestionarul pentru tineri (prezentat în Anexe) a conţinut 56 de itemi şi a vizat, pe de o parte, 

identificarea principalelor probleme şi nevoi de suport ale copiilor şi tinerilor protejaţi în unităţi 

rezidenţiale, pe principalele direcţii care definesc competenţele de bază/ abilităţile de viaţă 

independentă (educaţie şi orientare şcolară, orientare profesională şi pe piaţa forţei de muncă, 

incluziune şi implicare socială), respectiv, pe de altă parte, autoevaluarea copiilor şi tinerilor în 

raport cu abilităţile de viaţă dobândite (abilităţile cognitive, comportamentale, emoţionale, 

sociale), care îi ajută să facă faţă diverselor situaţii de viaţă. 

 

Chestionarul pentru educatori (prezentat de asemenea în Anexe) a conţinut 42 de itemi, care au 

vizat, pe de o parte, identificarea nevoilor de suport ale copiilor şi tinerilor aflaţi în sistemul de 

protecţie de tip rezidenţial, din perspectiva personalului cu rol în educarea acestora şi a motivaţiei 

copiilor şi tinerilor de a deprinde abilităţi de viaţă, respectiv, pe de altă parte, analiza modului în 

care personalul unităţilor rezidenţiale răspunde nevoilor copiilor şi tinerilor, dar şi identificarea 

nevoilor de instruire ale educatorilor/ personalului cu atribuţii educative, pentru creşterea calităţii 

serviciilor pe care aceştia le oferă copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi. 

 

Ambele chestionare au conţinut mai multe tipuri de întrebări: întrebări cu variante de răspuns, 

întrebări cu răspuns unic, cu alegere multiplă sau cu răspuns liber; întrebări cu răspunsuri de tip 

scală. 

 

Culegerea datelor cantitative s-a desfăşurat în perioada aprilie - mai 2010 şi a constat în aplicarea 

unui număr total de 300 de  chestionare. Un număr de 250 de chestionare au fost aplicate copiilor 

şi tinerilor cu vârsta de 12 ani şi peste, protejaţi în servicii de tip rezidenţial din judeţele Alba şi 

Iaşi, alte 50 de chestionare fiind aplicate personalului cu responsabilităţi în educaţia acestor copii 

şi tineri. Culegerea proporiu-zisă a datelor a avut loc în urma unei etape de testare a 

instrumentelor, derulată în martie 2010, care a permis adaptarea metodologiei, a instrumentelor şi 

a procedurilor de culegere a datelor la realitatea din teren. Aplicarea chestionarelor s-a realizat (în 

principal) în cadrul unor întâlniri directe, organizate la nivelul instituţiilor de unde provin/ 
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lucrează respondenţii şi a fost asigurată de către operatori de teren instruiţi în acest sens de 

membri echipei de cercetare. 

 

 

1.2. Dimensiunea calitativă a cercetării 

 

Pentru culegerea datelor calitative au fost organizate, pe parcursul lunii iunie 2010, 4 focus-grup-

uri, câte două în fiecare judeţ (unul la care au participat copii şi tineri, celălalt adresat 

educatorilor). Întâlnirile s-au desfăşurat în cadrul celor patru workshop-uri destinate dezbaterii 

rezultatelor cercetării cantitative şi au permis aprofundarea acestor date.  

 

La nivelul judeţului Alba, au participat la discuţii un număr de 16 copii şi tineri, respectiv 21 de 

educatori, iar la nivelul judeţului Iaşi, 18 copii şi tineri, respectiv 20 de educatori. În vederea 

susţinerii discuţiilor din cadrul focus-group-urilor, echipa de cercetare a elaborat ghiduri de 

discuţii specifice, adaptate pentru cele două tipuri de grupuri ţintă (prezentate în Anexe).  

 
2. Eşantionarea 

 

După cum a mai fost precizat, grupurile ţintă ale cercetării au fost reprezentate de copii şi tineri 

cu vârste de 12 ani şi peste, protejaţi în servicii de tip rezidenţial din judeţele Alba şi Iaşi, 

respectiv de personalul cu responsabilităţi în educaţia acestor copii şi tineri, selectaţi din rândul 

celor care lucrează direct cu ei, în cadrul serviciilor rezidenţiale (în continuare, aceştia vor fi 

numiţi generic educatori). 

 

2.1. Populaţia de tineri 

 

Potrivit datelor puse la dispoziţia echipei de cercetare de către DGASPC, la data realizării 

cercetării, în judeţul Alba existau 38 de unităţi de tip rezidenţial (un centru modulat, un serviciu 

de dezvoltare a deprinderilor de viaţă – SDDVI - şi 36 de case/ apartamente de tip familial), care 

aveau în îngrijire un număr de 295 de copii şi tineri cu vârste de 12 ani şi peste. Dintre aceştia, 

doar 250 au fost luaţi în calcul în eşantionare, restul de 45 fiind excluşi din populaţia totală 

datorită deficienţelor mintale severe pe care le prezentau şi care ar fi făcut imposibilă aplicarea 

chestionarelor. 

 

La aceeaşi dată, potrivit DGASPC, la nivelul judeţului Iaşi existau 33 de unităţi de tip rezidenţial 

(între care 21 de centre rezidenţiale de tip clasic, 6 unităţi de tip modulat şi 6 case/ apartamente 

de tip familial), care adăposteau un număr total de 1.346 de copii şi tineri cu vârste de 12 ani şi 

peste. Dintre aceştia, doar 1.091 au fost luaţi în considerare în stabilirea eşantionului, restul de 

255 având diverse deficienţe (retard mintal sever, deficienţe de vedere/ nevăzători). 

 

În consecinţă populaţia totală avută în vedere s-a ridicat, la nivelul celor două judeţe, la 1.341 de 

copii şi tineri. Structura populaţiei totale avute în vedere în procesul de eşantionare, pe judeţe, 

stare de sănătate şi grupe de vârstă este prezentată în continuare, în Tabelul 2. 
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Tabel 2. Populaţia totală de copii/ tineri, pe judeţe, stare de sănătate, grupe de vârstă şi sex 

 

Judeţ 

Nr. de copii şi tineri* Categorii de vârstă şi sex** 

Total 
Cu 

deficienţe 

Luaţi în 

calcul în 

eşantionare 

12-13 ani 14-15 ani 16-17 ani 18 ani şi peste 

M F M F M F M F 

Alba 
Nr 295 45 250 35 24 28 33 29 29 41 31 

% 17,9% 15,0% 18,6% 14,0% 9,6% 11,2% 13,2 % 11,6% 11,6% 16,4% 12,4% 

Iaşi 
Nr 1.346 255 1.091 121 59 135 110 160 81 243 182 

% 82,0% 85,0% 81,4% 11,1% 5,4% 12,4% 10,1% 14,7% 7,4% 22,3% 16,7% 

Total 
Nr 1.641 300 1.341 156 83 163 143 189 110 284 213 

%    11,6% 6,2% 12,2% 10,7% 14,1% 8,2% 21,2% 15,9% 

 

* procentul a fost calculat cu raportare la numărul total al populaţiei de copii şi tineri, pe categoriile respective 

** procentul a fost calculat cu raportare la numărul total al populaţiei de copii/ tineri din care s-a selectat eşantionul pentru studiu 

 

Metoda de eşantionare folosită a fost eşantionarea simplă aleatoare, pe baza evidenţelor 

DGASPA privind copiii şi tinerii de 12 ani şi peste protejaţi în servicii rezidenţiale publice şi 

private din cele două judeţe, la data de 1 februarie 2010 (în total, 1.341 de copii şi tineri). 

Structura eşantionului rezultat, pe judeţe, vârstă şi sex este prezentată în Tabelul 3. 

 

Tabel 3. Populaţia de copii şi tineri cuprinsă în eşantion, pe judeţe, categorii de vârstă şi sex 

 
 

Judeţ 

Nr. copii şi 

tineri incluşi 

în eşantion 

Categorii de vârstă şi sex 

12-13 ani 14-15 ani 16-17 ani 18 ani şi peste 

M F M F M F M F 

Alba 
Nr. 48 3 4 4 9 5 6 10 7 
% 19,2% 6,3% 8,3% 8,3% 18,8% 10,4% 12,5% 20,8% 14,6% 

Iaşi* 
Nr. 202 17 11 29 17 13 28 43 35 
% 80,8% 8,4% 5,4% 14,4% 8,4% 6,4% 13,9% 21,3% 17,3% 

Total 
Nr. 250 20 15 33 26 18 34 53 42 

% 100% 8,0% 6,0% 13,2% 10,4% 7,2% 13,6% 21,2% 16,8% 
 

* 9 respondení din judeţul Iaşi nu şi-au precizat sexul şi vârsta. Diferenţele în ceea ce priveşte proporţia tinerilor 

din eşantion, pe categorii de vârstă şi sex, faţă de populaţia totală pot fi generate tocmai de lipsa acestor date 

 

2.2. Populaţia de educatori 

 

Potrivit datelor furnizate de DGASPC, la 1 februarie 2010 în judeţul Alba îşi desfăşurau 

activitatea un număr de 217 ”educatori” (categorie în care au fost incluşi şi asistenţi sociali, 

psihopedagogi, învăţători, psihologi, pedagogi sociali şi „referenţi”, în măsura în care aceştia 

aveau atribuţii educative cuprinse explicit în fişele de post). Dintre aceştia, au fost selectaţi ca 

populaţie ţintă 156 de persoane (au fost eliminate din calcule 58 de persoane, ce activau în case 

de tip familial care îngrijeau copii şi tineri cu handicap, respectiv alte 4 persoane aflate în 

concediu de maternitate).   

 

La aceeaşi dată, potrivit DGASPC, în judeţul Iaşi lucrau în cadrul unor servicii rezidenţiale 

publice sau private un număr total de 379 de ”educatori” (categorie în care au fost încadraţi atât 

educatori specializaţi, cât şi pedagogi, psihopedagogi, asistenţi sociali, psihologi, profesori, 

asistenţi medicali, mame sociale, îngrijitori cu atribuţii educative explicite), dintre care au fost 

luaţi în considerare ca populaţie ţintă a cercetării un număr de 282 de persoane (fiind de 

asemenea eliminaţi 97 de educatori care activau în servicii ce îngrijeau exclusiv copii şi tineri cu 

handicap mental sever). 
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Prin metoda eşantionării simple aleatoare, din populaţia totală de 438 de educatori aflaţi în 

evidenţele celor două DGASPA la data de 1 februarie 2010, au fost selectaţi 50 de educatori (18 

din judeţul Alba şi 32 din judeţul Iaşi), care au fost incluşi în eşantionul aferent cercetării 

cantitative. Structura eşantionului de educatori, pe judeţe, categorii de vârstă şi sex este 

prezentată în anexe. 

 

3. Culegerea datelor de teren 

 

Aplicarea chestionarelor s-a realizat în perioada aprilie-mai 2010 de către doi operatori de teren 

ai FRDS, câte unul pentru fiecare din cele două judeţe. Operatorii de teren au primit instrucţiuni 

scrise, detaliate şi au fost instruiţi cu privire la activitatea pe care urmau să o desfăşoare în teren, 

atât înainte de etapa de testare a instrumentelor, cât şi înainte de etapa propriu-zisă de culegere a 

datelor. Aplicarea chestionarelor s-a făcut la nivelul a 20 de servicii rezidenţiale din judeţul Alba 

şi a 24 de servicii rezidenţiale din judeţul Iaşi. 

 

4. Testarea instrumentelor de cercetare 

 

Înainte de demararea propriu-zisă a etapei cantitative a cercetării, a fost făcută testarea 

instrumentelor elaborate (a chestionarului pentru copii şi tineri şi a celui pentru educatori). În 

această etapă operatorii de teren au aplicat un numar de 18 chestionare, din care 10 tinerilor (5 de 

la Alba şi 5 de la Iaşi), respectiv 8 educatorilor (4 de la Alba şi 4 de la Iaşi). 

 

În urma testării instrumentelor de cercetare a fost elaborată forma finală a acestora, respectiv a 

ghidului de instrucţiuni de culegere a datelor, ghid care a fost utilizat ulterior, în etapa de 

cercetare propriu-zisă. 
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Capitolul 3. COPIII ŞI TINERII INSTITUŢIONALIZAŢI: PROBLEME, NEVOI, 

AŞTEPTĂRI 

 

 

3.1. Profilul respondenţilor 

 

Tineri. Cei 250 de copii şi tineri care au răspuns întrebărilor chestionarului provin din 44 de 

unităţi rezidenţiale de pe raza judeţelor Alba şi Iaşi. Eşantionul a fost stabilit proporţional cu 

populaţia totală de copii şi tineri din fiecare judeţ, astfel că în final au fost intervievaţi 48 de copii 

şi tineri (19,2%) proveniţi din 20 de unităţi rezidenţiale de pe raza judeţului Alba, respectiv 202 

copii şi tineri (80,8%) proveniţi din 24 de unităţi rezidenţiale de pe raza judeţului Iaşi. Pe medii 

de rezidenţă, situaţia se prezintă astfel: la data derulării anchetei, 210 dintre copiii şi tinerii 

chestionaţi (84,0%) locuiau în unităţi rezidenţiale amplasate în mediul urban şi numai 40 (16,0%) 

în unităţi amplasate în mediul rural.  

 

Cei mai mulţi dintre copiii şi tinerii chestionaţi (36,8%) locuiau la data anchetei în unităţi 

rezidenţiale clasice. În centre modulate locuiau 28,4% iar în cadrul unor servicii dedicate 

dezvoltării abilităţilor de viaţă (SDDVI) alţi 2,0%. Doar circa o treime (32,8%) dintre copiii şi 

tinerii intervievaţi locuiau în unităţi (case sau apartamente) de tip familial. Din acest punct de 

vedere, diferenţa dintre cele două judeţe este majoră. Unitate SDDVI există doar în judeţul Alba, 

judeţ în care peste 80% dintre copiii şi tinerii chestionaţi (81,3%) locuiau la data anchetei în 

unităţi rezidenţiale de tip familial. Dacă în judeţul Alba nici un copil sau tânăr nu locuia în unităţi 

rezidenţiale clasice şi doar 8,3% locuiau în centre modulate, în judeţul Iaşi situaţia era diametral 

opusă. Aici majoritatea respondenţilor (45,5%) locuiau în unităţi rezidenţiale clasice, o treime 

locuiau în centre modulate şi doar 21,3% în case sau apartamente de tip familial. 

 

Jumătate dintre cei chestionaţi erau băieţi iar 47,2% fete (în condiţiile unui număr de 7 non-

răspunsuri). Din punct de vedere al vârstei, cea mai bine reprezentată grupă în eşantion (38,4%) a 

fost cea a tinerilor de 18 ani şi peste, urmată de grupa de vârstă 14 - 15 ani (24,4%), respectiv de 

categoria 16 – 17 ani (21,6%). Majoritatea covârşitoare a respondenţilor (89,2%) s-au decarat 

români, 7,2% romi, 1,2% maghiari şi 0,8% de altă naţionalitate. 

 

În ce priveşte nivelul de educaţie, 4,8% dintre respondenţi urmau încă şcoala primară. Pentru 

ceilalţi, ultima şcoală absolvită era şcoala primară (23,6%), gimnaziul (30,0%), şcoala de arte şi 

meserii (14,4%), ciclul inferior (9,2%) sau cel superior al liceului (10,4%), o şcoală postliceală 

sau tehnică (0,8%) sau facultatea (0,4%). Nu au fost înregistrate diferenţe importante între cele 

două judeţe în ce priveşte distribuţia respondenţilor pe nivele de educaţie. 

 

Din punct de vedere al ocupaţiei, constatăm că 45,6% erau elevi ai unor şcoli/ clase normale, 

40% ai unor şcoli/clase speciale, 6,4% erau studenţi, 3,6% şomeri sau în căutarea unui loc de 

muncă, 0,4% erau salariaţi şi tot atâţia fără ocupaţie (3,6% nu au răspuns întrebării). Comparativ, 

în judeţul Iaşi erau mai mulţi tineri înscrişi la şcoli/ clase speciale (45%, faţă de 18,8% în Alba), 

dar şi la facultate (6,9%, comparativ cu 4,2% în Alba), în timp ce diferenţa între numărul 

şomerilor/ al celor în căutarea unui loc de muncă era de 9 (4,5%) la 0.  

 

Educatori. Dintre cei 50 de educatori care au participat la studiu, 18 (36%) îşi desfăşurau 

activitatea în unităţi rezidenţiale din judeţul Alba iar ceilalţi 32 (64%) în unităţi din judeţul Iaşi. 
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Jumătate dintre ei lucrau în unităţi de tip familial, 36,0% în unităţi clasice şi alţi 14,0% în centre 

modulate. Pe medii rezidenţiale, situaţia este următoarea: 80% dintre educatori activau în unităţi 

din mediul urban şi doar 20% în mediul rural.  

 

Au răspuns chestionarului un număr de 39 (78%) de femei şi doar 11 (22%) bărbaţi. Pe 

ansamblu, cei mai mulţi dintre respondenţi (60%) erau adulţi din categoria de vârstă 36-50 de ani, 

24% intrau în categoria 26-35 de ani, 10% în categoria 51-65 de ani şi numai 6% în categoria 18-

25 de ani. 94% dintre cei chestionaţi s-au declarat români şi doar 4% de altă naţionalitate. 

 

Din punct de vedere al nivelului de educaţie, cea mai largă categorie a fost cea a absolvenţilor de 

liceu (44%), urmată de cea a absolvenţilor de facultate (38%), respectiv de colegiu (10%) sau de 

şcoală postliceală, tehnică sau de maiştri (6%). Cei mai mulţi (58%) erau încadraţi ca educatori 

specializaţi, 34% ca referenţi educaţie, 4% ca asistenţi sociali, 2% ca psihologi şi 2% ca 

învăţători. 

 

3.2. Aprecieri generale privind situaţia copiilor şi tinerilor din unităţile rezidenţiale  

 

Probleme ale copiilor şi tinerilor din mediul rezidenţial şi posibile soluţii 

 

Opinia copiilor şi a tinerilor. La nivelul aprecierilor generale, majoritatea copiilor şi tinerilor se 

declară foarte mulţumiţi (38%) sau destul de mulţumiţi (47%) de felul în care trăiesc. De partea 

cealaltă, 8% se declară destul de nemulţumiţi iar 3% foarte nemulţumiţi, în timp ce 4% au 

preferat să nu se pronunţe. Se observă o pondere mai mare a celor mulţumiţi în rândul copiilor şi 

tinerilor care locuiesc în case de tip familial/ apartamente protejate/ SDDVI (96,6% se declară 

foarte mulţumiţi şi destul de mulţumiţi, doar 2,3% declarându-se destul de nemulţumiţi), 

comparativ cu cei care locuiesc în centre de ocrotire clasice sau modulate (unde 79,2% se declară 

foarte sau destul de mulţumiţi, 10,4% destul de nemulţumiţi, iar 4,9% foarte nemulţumiţi).  

 

Potrivit respondenţilor, problemele cele mai importante pe care le întâlneşte un copil sau tânăr 

care trăieşte într-un serviciu rezidenţial privesc 3 domenii majore: condiţiile de viaţă, relaţiile 

interumane şi activitatea personalului din cadrul serviciului rezidenţial. 

 

Legat de condiţiile de viaţă, pe primele trei locuri în răspunsurile copiilor şi tinerilor se înscriu 

calitatea mâncării (13,2% dintre respondenţi), veniturile băneşti insuficiente (9,6%), condiţiile de 

igienă şi curăţenie, respectiv gradul redus de libertate/ regulile stricte impuse de conducerea 

serviciului rezidenţial (cu câte 3,6%). Mai puţin de 2% dintre respondenţi reclamă lipsuri 

materiale, neacordarea permisiunii de a-şi vedea familia sau programul încărcat/ lipsa timpului 

liber.  

 

În ceea ce priveşte relaţiile interumane, cele mai importante aspecte negative semnalate de 

respondenţi sunt problemele de comportament ale anumitor copii şi tineri (6% dintre 

respondenţi), actele de violenţă fizică între copii (5,2%), respectiv lipsa familiei sau a afecţiunii 

părinteşti (4,8%). 

 

Cele mai neplăcute aspecte ale activităţii personalului care lucrează în serviciile rezidenţiale 

observate de copii şi tineri sunt legate de faptul că aceştia fac diferenţe între copii (2%), sunt 

situaţii în care nu îşi fac datoria (1,6%) şi nu sunt preocupaţi să organizeze suficiente activităţi de 

socializare şi loisir (1,2%). 
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Alte aspecte importante menţionate de participanţii la studiu se referă la nesiguranţa viitorului 

(3,2%), dificultăţi de integrare în societate/comunitatea locală (1,2%). Un număr important de 

tineri (32,4%) nu a răspuns la această întrebare (deschisă). 

 

Puşi să numească factorii de care depinde rezolvarea acestor probleme, cei mai mulţi copii şi 

tineri sunt de părere că rezolvarea depinde atât de factorii responsabili de la nivelul serviciului 

rezidenţial, şcolii, primăriei, guvernului, cât şi de interesul şi implicarea tinerilor (28%), 18,8% 

consideră că nu depinde de ei, ci exclusiv de factorii de decizie enumeraţi anterior, 8,4% cred că 

depinde exclusiv de implicarea tinerilor, iar 42% nu răspund. 

 

O bună parte dintre respondenţi (44,4%) a ales să nu răspundă sau să spună că nu are idee care 

sunt măsurile cele mai potrivite pentru rezolvarea de către factorii responsabili (guvern, serviciul 

rezidenţial, primărie etc.) a problemelor identificate. Dintre ceilalţi, cei mai mulţi (8,8%) 

consideră că aceştia ar trebui să se implice mai mult în rezolvarea problemelor, 7,6% cred că ar 

trebui alocate mai multe fonduri serviciilor rezidenţiale şi 7,2% că trebuie alocaţi mai mulţi bani 

care să fie la dispoziţia tinerilor (alocaţii, bani de buzunar etc.). Printre celelalte soluţii invocate 

se numără: îmbunătăţirea calităţii mâncării, mai multă comunicare, oferirea de ajutor şi de 

suport/grijă, luarea de măsuri împotriva celor care fac probleme, un comportament adecvat – mai 

multă atenţie, încredere, răbdare, dragoste – îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în centre, sprijin 

după absolvire. 

 

Opinia educatorilor. Invitaţi să numească principalele trei probleme cu care se confruntă în 

prezent tinerii din centrele de plasament/ serviciile rezidenţiale în care îşi desfăşoară activitatea, 

educatorii au invocat: lipsa/ insuficienţa banilor (24% din răspunsuri), lipsa/ insuficienţa 

legăturilor cu familia (18%) şi lipsa dotărilor/ facilităţilor pentru derularea anumitor activităţi (de 

exemplu, atelier, club de activităţi recreative, parc/ loc de joacă etc. - 16%). Alte probleme 

menţionate au fost: discriminarea/ marginalizarea/ stereotipiile (14%), accesul limitat la surse/ 

mijloace de informare (12%), condiţiile proaste de viaţă din centru, deficienţe în inserţia pe piaţa 

muncii şi în integrarea socială a tinerilor, lipsa interesului/ motivării tinerilor (pentru şcoală, 

formare profesională etc.), respectiv lipsa materialelor didactice necesare pentru derularea 

activităţilor cu tinerii (câte 10%). 

 

Educatorii chestionaţi consideră că principalele măsuri care ar trebui luate de către factorii 

responsabili (de la nivelul şcolii, serviciului rezidenţial, al autorităţilor locale sau centrale) în 

sensul rezolvării acestor probleme ar fi: alocarea mai multor fonduri pentru susţinerea activităţii 

acestor servicii (30%), creşterea accesului tinerilor la programe/ servicii de formare, orientare şi 

ocupare profesională, dezvoltare de relaţii de colaborare/ parteneriat între instituţii, ONG-uri etc. 

pentru sprijinirea tinerilor (18%), precum şi alocare de fonduri suplimentare pentru tineri (de 

exemplu, burse, bani de buzunar etc.), respectiv organizarea mai multor activităţi de socializare 

(14%).  

 

Concluzii. În privinţa principalelor probleme cu care se confruntă copiii şi tinerii care locuiesc în 

unităţile rezidenţiale, atât educatorii, cât şi tinerii au pus pe primul plan condiţiile de viaţă din 

centru (determinate mai ales de lipsa fondurilor necesare pentru asigurarea unui mediu 

corespunzător, atât pentru desfăşurarea activităţilor educative, cât şi a celor pentru asigurarea 

unui trai decent). În acest sens, calitatea hranei reprezintă cea mai frecvent menţionată problemă 

de către copiii şi tinerii chestionaţi (întrebarea a fost una deschisă). Alte impedimente majore au 

fost considerate de către educatori a fi lipsa familiei şi/sau insuficienţa contactelor cu familia sau 
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cu rudele beneficiarilor, respectiv discriminarea şi marginalizarea de care se lovesc aceşti copii şi 

tineri în afara centrelor, în comunitate. Tinerii însă par mai curând afectaţi de comportamentul 

nepotrivit al celor din jurul lor (anturaj, alţi copii şi tineri din unitatea în care locuiesc), decât de 

lipsa familiei şi a afecţiunii părinteşti. 

 

Tabel 4. Cele mai importante probleme cu care se confruntă copiii şi tinerii 

 

Opinia tinerilor Opinia educatorilor 

 13,2% - calitatea mâncării 

 9,6% - veniturile băneşti insuficiente 

(cuantumul burselor, alocaţiilor etc.)  

 6,0% - problemele de comportament ale 

anumitor copii/ tineri, anturajul 

 5,2% - actele de violenţă fizică între 

copii/ tineri (bătăi)   

 4,8% - lipsa familiei/ afecţiunii 

părinteşti  

 24% - lipsa/ insuficienţa banilor 

 18% - lipsa sau insuficienţa legăturilor cu familia 

 16% - lipsa dotărilor/ facilităţilor pentru 

derularea anumitor activităţi (atelier, club/ spaţiu 

pentru activităţi recreative, parc/ loc de joacă 

etc.) 

 14% - discriminare, marginalizare, stereotipii 

 12% - acces limitat la surse/ mijloace de 

informare 

 

În privinţa măsurilor care ar trebui adoptate pentru depăşirea acestor probleme, atât tinerii, cât şi 

educatorii invocă în primul rând necesitatea alocării mai multor fonduri, atât pentru susţinerea 

serviciilor (de exemplu, pentru organizarea de activităţi de socializare), cât şi pentru acoperirea 

cheltuielilor curente ale tinerilor (burse, bani de buzunar etc.). În plus, educatorii accentuează 

nevoia creşterii accesului tinerilor la programe educative şi formare profesională, inclusiv prin 

dezvoltarea parteneriatelor cu alte instituţii şi ONG-uri ca mijloc de suplimentare a resurselor 

existente. 

 

Tabel 5. Soluţii propuse pentru depăşirea problemelor cu care se confruntă copiii şi tinerii 

 

Opinia tinerilor Opinia educatorilor 

 8,8% - să se implice mai mult în 

rezolvarea problemelor cu care ne 

confruntăm 

 7,6% - să aloce/ atragă fonduri 

suplimentare pentru centrele/ serviciile 

rezidenţiale 

 7,2% - să aloce mai mulţi bani la 

dispoziţia copiilor/ tinerilor (alocaţii, 

bani de buzunar etc.) 

 5,6% - să ne dea mâncare mai bună/ 

multă 

 4,8% - să comunice mai mult cu tinerii 

din centre 

 30% - alocarea mai multor fonduri pentru 

susţinerea activităţii serviciilor rezidenţiale 

(dotări, echipamente, materiale didactice etc.) 

 18% - creşterea accesului tinerilor la programe/ 

servicii de formare, orientare şi ocupare 

profesională 

 18% - dezvoltarea de relaţii de colaborare/ 

parteneriat între instituţii, ONG etc., pentru 

sprijinirea tinerilor 

 14% - alocarea de fonduri suplimentare pentru 

tineri (burse, bani de buzunar) 

 14% - susţinerea/ organizarea mai multor 

activităţi de socializare (ieşiri, excursii, tabere) 

 

În cadrul focus-group-ului, copiii şi tinerii s-au arătat de acord cu rezultatele obţinute la capitolul 

mulţumire faţă de condiţiile oferite de centru, considerând că, în majoritatea cazurilor, condiţiile 

sunt clar mai bune decât cele pe care le-ar putea oferi familia. Totuşi, pentru unii situaţia este mai 

greu de suportat din cauza lipsei familiei şi a faptului că nu au libertatea pe care cred ar putea să o 

aibă într-o familie, regulamentul serviciilor rezidenţiale fiind foarte strict. 
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În privinţa problemelor întâmpinate de tineri în unităţile rezidenţiale, o parte dintre participanţii 

la focus-group-ul organizat la Iaşi au insistat că mâncarea nu este suficient de bună şi că cei care 

o pregătesc ar trebui să fie mai competenţi, însă alţii (mai ales cei din apartamente) s-au declarat 

mulţumiţi şi conştienţi că sunt copii în familii care nu primesc de mâncare nici cât ei. 

 

Insuficienţa banilor pe care tinerii să îi gestioneze este frecvent amintită. Un aspect care îi 

afectează semnificativ pe tineri este comunicarea insuficientă şi lipsa afecţiunii din partea celor 

din jur. Deşi realizează că personalul unităţilor rezidenţiale nu poate înlocui familia, ei resimt 

nevoia unei apropieri mai mari faţă de angajaţi şi ar dori să vadă o implicare mai mare a acestora 

în lucrul cu tinerii. În plus, sunt conştienţi de faptul că numărul educatorilor este de obicei 

insuficient (mai ales în centrele cu mulţi copii) şi acest lucru nu le permite să acorde timpul 

necesar fiecărui copil. 

 

O altă problemă resimţită de tineri proveniţi din mai multe centre de plasament este limitarea  

accesului la informaţii (respectiv lipsa accesului la calculatoare şi internet). Nemulţumirea este 

legată mai ales de faptul că nu li se permite accesul nici în cazul în care au iniţiative private, fiind 

considerate acţiuni discriminatorii faţă de ceilalţi colegi care nu îşi permit. 

 

Şi alte iniţiative ale tinerilor (de exemplu, organizarea unei excursii) au fost ignorate/ anulate de 

către unele unităţi de ocrotire. Faptul că nu sunt lăsaţi să iasă mai mult în societate este resimţit 

negativ de către tineri, care interpretează acest lucru ca pe o implicare insuficientă a personalului 

în dezvoltarea personalităţii copiilor. 

 

Unii tineri au fost de părere că ei nu pot face decât să spună ce au de spus în privinţa rezolvării 

unor probleme şi apoi să aştepte să se întâmple ceva. Alţii au dat chiar exemple despre cum au 

rezolvat ei anumite probleme, implicându-se mai mult decât atât (de exemplu, un grup de tineri 

din judeţul Iaşi au scris un proiect care a beneficiat de finanţare, prin care au amenajat un spaţiu 

de joacă în interiorul centrului de plasament).   

 

În privinţa opiniilor exprimate de educatori în cadrul focus-group-urilor, comparând rezultatele 

aprecierilor făcute de tineri şi educatori cu privire la problemele pe care le întâmpină un tânăr 

aflat într-o unitate rezidenţială, educatorii au considerat că răspunsurile tinerilor reflectă o 

oarecare lipsă de maturitate şi că importanţa acordată de ei problemelor este puţin distorsionată. 

Spre exemplu, deşi a reieşit că este o problemă importantă calitatea mâncării, mai ales în judeţul 

Iaşi, educatorii consideră că tinerii mănâncă după preferinţe, iar cantitatea şi calitatea mâncării 

sunt corespunzătoare.  

 

Clasarea afecţiunii părinteşti pe un loc secundar este de asemenea considerată exagerată de către 

educatori (“probabil că ei nu conştientizează lipsa familiei, dar comportamentul lor este o 

reflecţie a lipsei familiei”). O parte dintre problemele tinerilor sunt, de fapt, aceleaşi cu ale 

celorlalţi tineri, ba chiar cu cele ale adulţilor (de exemplu, lipsa/ insuficienta banilor), consideră 

educatorii. Aceştia sunt de părere că majoritatea tinerilor vor întâmpina probleme serioase în 

autogospodărire şi gestiunea bugetului propriu. Pe de altă parte, educatorii cred că tinerii sunt 

conştienţi că, în mai multe privinţe, au în centrele de ocrotire condiţii materiale/fizice mai bune 

decât în familii. 
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Proiecţii asupra viitorului. Percepţia asupra momentului părăsirii unităţii rezidenţiale 

 

Opinia tinerilor. Marea majoritate a copiilor şi tinerilor chestionaţi se declară optimişti în 

privinţa viitorului lor. Pe de o parte, momentul părăsirii centrului este catalogat de majoritatea 

tinerilor ca fiind foarte fericit (31%) sau mai degrabă fericit (24%). Restul îl consideră mai 

degrabă nefericit (24,4%) sau foarte nefericit (14,4%). Pe de altă parte, cca. 85% dintre tineri sunt 

convinşi că îşi pot construi un viitor după părăsirea centrului (42,4% sunt siguri de asta şi un 

procent egal tinde să creadă mai degrabă că pot să o facă). Numai 3,6% nu îşi acordă nicio şansă 

de a realiza ceva, în timp ce alţi 7,2% sunt mai degrabă neîncrezători. 

 

După părăsirea serviciului rezidenţial, cele mai complicate lucruri de rezolvat pentru tineri ar fi 

legate de găsirea unui loc de muncă (57,2% spun că va fi destul de greu sau foarte greu de găsit 

un loc de muncă), găsirea unei locuinţe (54,4% sunt convinşi că va fi greu sau foarte greu), dar şi 

întemeierea unei familii (43,2%). La polul opus se află încrederea în capacitatea lor de a-şi face 

noi prieteni (74,8% cred că le va fi uşor şi foarte uşor), precum şi autogospodărirea (considerată 

facilă pentru 65,2% din tineri).  

 

Dacă în privinţa găsirii unui loc de muncă şi a unei locuinţe nu au fost înregistrate diferenţe 

majore între opinia tinerilor din centrele de tip clasic sau modulat şi cea a tinerilor din unităţile de 

tip familial, în celelalte domenii (autogospodărire, întemeierea unei familii sau găsirea de noi 

prieteni), tinerii care sunt găzduiţi în locuinţe de tip familial/ apartamente s-au arătat mai 

optimişti, considerându-se astfel mai pregătiţi pentru viaţa independentă decât colegii lor din 

centrele de tip clasic/ modulat. De asemenea, s-a constatat faptul că în privinţa găsirii unui loc de 

muncă şi a unei locuinţe, fetele se declară mult mai pesimiste decât băieţii. 

 

Opinia educatorilor. Atât în ceea ce priveşte viitorul tinerilor, cât şi în privinţa percepţiei 

tinerilor asupra viitorului lor, educatorii au o viziune sensibil mai pesimistă. Astfel, peste 60% 

dintre educatorii care au participat la anchetă au considerat că tinerii percep momentul părăsirii 

serviciului rezidenţial ca pe unul nefericit (56% mai degrabă nefericit, 6% foarte nefericit). 

Nicunul dintre educatori nu au apreciat că tinerii văd acest moment ca pe unul foarte fericit, şi 

doar 36% dintre ei au considerat că tinerii îl percep ca pe unul mai degrabă fericit.  

 

Când este vorba de propriile aprecieri asupra viitorului care îi aşteaptă pe tineri după părăsirea 

serviciului rezidenţial, părerile educatorilor devin mai puţin tranşante. Astfel, în timp ce 44% 

consideră că tinerii îşi vor putea face un viitor (din care numai 10% sunt siguri de asta), alţi 40% 

înclină să creadă că aceştia vor întâmpina probleme majore (34% cred că tinerii mai degrabă nu 

îşi vor putea face un viitor, iar alţi 6% sunt convinşi de asta). Opiniile educatorilor diferă însă în 

mod semnificativ în funcţie de tipul de serviciu rezidenţial. Astfel, dacă în cazul educatorilor din 

unităţile de tip familial procentul celor încrezători în viitorul tinerilor este de 64%, în cazul 

unităţilor de tip clasic sau modulat acesta scade la 44%. 

 

Integrarea socială şi profesională a tinerilor care părăsesc serviciile rezidenţiale este apreciată de 

marea majoritate a educatorilor intervievaţi ca fiind o problemă majoră. În egală măsură, 

educatorii consideră că cel mai greu le va fi tinerilor să îşi găsească un loc de muncă (56% cred 

că le va fi destul de greu şi 34% că va fi foarte greu) şi o locuinţă (54% cred că le va fi destul de 

greu şi 36% că le va fi foarte greu). Dar nici întemeierea unei familii (64% cred că le va fi destul 

de greu şi 4% foarte greu), nici autogospodărirea (58% cred că le va fi destul de greu şi 4% foarte 

greu) nu sunt creditate de educatori cu optimism. Doar în privinţa capacităţii tinerilor de a-şi face 

noi prieteni se arată educatorii (în proporţie de 68%) mai puţin rezervaţi. 
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Concluzii. Contrar părerii educatorilor, majoritatea tinerilor văd momentul părăsirii centrului 

rezidenţial ca pe unul (mai degrabă) fericit. De asemenea, tinerii se arată mai optimişti decât 

educatorii lor în privinţa şanselor de a realiza ceva în viitor. În privinţa dificultăţilor pe care le 

vor întâmpina după părăsirea unităţii rezidenţiale, atât tinerii, cât şi educatorii au identificat 

aceleaşi aspecte (obţinerea unui loc de muncă, găsirea unei locuinţe, întemeierea unei familii şi 

autogospodărirea).  

 

În cadrul focus-group-urilor, cei mai mulţi tineri s-au arătat conştienţi de greutăţile pe care le vor 

întâmpina după părăsirea unităţilor rezidenţiale. Prin urmare, aceştia şi-au exprimat dorinţa de a 

nu fi lăsaţi „în voia sorţii”, ci de a fi în continuare ajutaţi de către specialişti în demersurile lor de 

integrare socială şi profesională. De cealaltă parte, educatorii nu au fost în totalitate de acord cu 

rezultatele care au reieşit în urma analizei răspunsurilor tinerilor participanţi la studiu. Ei au 

apreciat că procentul celor care privesc ca pe un moment fericit părăsirea serviciilor rezidenţiale 

ar fi mult mai mic în realitate, că tinerii au răspuns astfel deoarece nu conştientizează suficient 

problemele de care se vor lovi în viaţa reală şi că numai dorinţa de a fi complet liberi şi 

neconstrânşi de reguli îi determină să gândească astfel. De asemenea, educatorii au apreciat că 

procentul celor care se integrează în mod real în viaţa comunităţii după părăsirea unităţilor 

rezidenţiale este destul de mic (între 10% şi 30%, iar pentru tinerii cu afecţiuni mintale medii şi 

severe, de nici 1%). 

 

3.3. Educaţie şi orientare şcolară 

 

Alegerea şcolii şi planificarea traseului educaţional   

 

Opinia tinerilor. La data anchetei, 91,6% dintre copiii şi tinerii intervievaţi urmau o formă de 

educaţie. Cei mai mulţi (28%) erau înscrişi la gimnaziu (clasele V-VIII), 22,4% la şcoali de arte 

şi meserii şi un număr egal la liceu. Un procent destul de mic al tinerilor era reprezentat de cei 

înscrişi la facultate (6,8%) sau la şcoli postliceale sau tehnice (1,2%). În şcoli sau clase speciale 

erau înscrişi 10% dintre respondenţi, ceilalţi urmând fie ani de completare, fie o şcoală generală 

sau un grup şcolar tehnic (procente sub 1%). 

 

În privinţa alegerii şcolii, tinerii au decarat că în primul rând a contat opţiunea proprie. Cele mai 

importante argumente invocate pentru justificarea alegerii lor au fost faptul că pot învăţa o 

meserie care să le asigure un loc de muncă în viitor (25,6%) sau o meserie pe care şi-o doresc 

(14,8%), respectiv credinţa că aşa este mai bine pentru ei (22%). Numai 8,4% au decarat că şi-au 

ales şcoala pentru că era cea mai bună din zonă/ localitate. Alte motive care au cântărit în 

alegerea şcolii au fost: faptul că şcoala aparţine de serviciul rezidenţial în care locuiesc (22,8%) 

sau că este aproape de serviciul rezidenţial (15,2%), opţiunile prietenilor sau colegilor (12%) şi 

recomandarea personalului din serviciul rezidenţial (10,4%) sau a profesorilor de şcoală (8%). 

Alţi 9,2% au declarat că acolo au fost orientaţi de către ”Comisie”, în timp ce alţii au invocat 

alegerea părinţilor sau lipsa alternativelor.  

 

Doar 2,8% dintre tineri au declarat că nu au planuri de viitor legate de educaţie. Dimpotrivă, cei 

mai mulţi tineri invocă planuri extrem de ambiţioase. Astfel, dintre cei interesaţi să îşi continue 

studiile, 30,8% au declarat că vor să termine o facultate, 26,4% o şcoală de arte şi meserii iar 

16,8% liceul. Atingerea acestor obiective legate de educaţie nu pare a fi considerată o problemă, 
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de vreme ce 57,6% dintre tineri consideră că le vor atinge destul de uşor sau foarte uşor şi doar 

30,8% că le va fi destul de greu sau foarte greu. 

 

Opinia educatorilor. Şi în opinia educatorilor, posibilitatea de învăţa o meserie care să le asigure 

un loc de muncă (44%) sau să le ofere posibilitatea de a profesa în domeniile pe care şi le doresc 

(24%) sunt cele mai importante argumente care stau la baza opţiunii tinerilor pentru o şcoală sau 

alta. În plus, în proporţie de 28%, educatori consideră că elevii aleg şcoala unde cred că ”este mai 

bine pentru ei”, în timp ce doar 2% apreciază că elevii aleg ”cea mai bună şcoală din localitate/ 

zonă”. Apartenenţa şcolii de serviciul rezidenţial sau amplasarea acesteia în proximitatea unităţii 

rezidenţiale sunt de asemenea invocate ca argumente de un număr mare de educatori (20%, 

respectiv 16%). În fine, consilierea oferită de cei apropiaţi lor pare a juca un rol periferic în 

orientarea şcolară a tinerilor. Dintre aceştia, personalul serviciului rezidenţial pare a avea 

influenţa cea mai puternică asupra alegerilor pe care le fac tinerii în privinţa şcolii (14% dintre 

educatori invocă acest argument), urmat de colegii/ prietenii din centru (10%), de foştii colegi de 

clasă/ şcoală (8%), respectiv de profesorii de la şcoală (doar 4% dintre educatori cred că tinerii 

iau în considerare sfaturile acestora). 

 

Potrivit aprecierilor educatorilor, doar cca. 41,26% dintre tinerii cu care lucrează au un plan 

concret de viitor legat de scoală/ traseul educaţional pe care vor să-l urmeze. Din nou, procentul 

creşte semnificativ (57,8%) în cazul tinerilor din unităţile de tip familial, fiind mult mai redus în 

cazul celor din unităţile de tip clasic sau a centrelor modulate (34,8%). 

 

Puşi în situaţia de a evalua nivelul maxim de educaţie pe care-l pot atinge tinerii cu care lucrează, 

educatorii au apreciat că cei mai mulţi dintre aceştia (aproximativ un sfert) vor reuşi să termine 

cel mult o şcoală profesională, 15,82% o şcoală de ucenici, 14,44% un liceu, în timp ce numai 

7,37% vor reuşi să termine o facultate şi doar 2,15% o şcoală postliceală sau tehnică. Mai grav, în 

privinţa a 16,13% dintre tinerii cu care lucrează, educatorii apreciază că se pune problema să nu 

termine decât gimnaziul (8 clase). Din nou, procentele aferente nivelelor superioare de educaţie 

cresc în mod semnificativ în cazul tinerilor din unităţile de tip familial şi scad puternic în cazul 

celor din unităţile clasice sau modulate. 

 

În ceea ce priveşte uşurinţa cu care tinerii vor ajunge la nivelul de educaţie preconizat, 62% din 

educatori apreciază că acesta va fi atins destul de greu şi doar 24% cred că acesta va fi atins 

destul de uşor (restul sunt non-răspunsuri).   

 

Concluzii. După cum reiese din informaţiile culese de la tineri şi educatori, alegerea şcolii pe 

care o urmează tinerii din unităţile rezidenţiale se face, în mare măsură, conform aprecierii şi 

dorinţelor tinerilor, fie pentru că ei consideră că aceste şcoli le vor asigura o calificare/o meserie 

de viitor, care să le permită găsirea relativ facilă a unui loc de muncă, fie că aşa au considerat că 

este mai bine pentru ei. Personalul cu rol educativ (atât personalul din unităţile rezidenţiale, cât şi 

cel din şcolile în care învaţă tinerii), dar şi colegii din unitatea rezidenţială sau din şcoală au o 

anumită influenţă în alegerile pe care le fac tinerii. Un procent foarte mic dintre aceşti tineri aleg 

să meargă la o şcoală pentru că este cea mai bună din localitate/zonă. 

 

Cei mai mulţi dintre tineri au planuri legate de traseul lor educaţional chiar mai ambiţioase decât 

îşi închipuie educatorii şi sunt mai optimişti decât personalul cu rol educativ în ceea ce priveşte 

atingerea obiectivelor propuse.  
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Şi în cadrul focus-group-urilor, tinerii au apreciat că alegerea şcolii pe care o urmează s-a făcut în 

general în funcţie de decizia lor, dar au adus în discuţie şi situaţii în care alţii au făcut alegerea în 

locul lor, fără a-i consulta, respectiv cazuri în care au fost descurajaţi de către familie sau 

profesori să urmeze o anumită şcoală, deoarece aceştia nu i-au considerat capabili. Pentru 

consiliere în domeniul orientării şcolare, tinerii au declarat că apelează atât la părinţi, rude sau 

prieteni, cât şi la profesorii de la şcoală sau la personalul unităţii rezidenţiale în care locuiesc. Cel 

mai adesea, tinerii nu au informaţii detaliate despre ce presupune meseria spre care se îndreaptă, 

ci doar oarecare cunoştinţă despre aceasta. Faptul că profesorii de la şcoală joacă doar un rol 

periferic în orientarea lor şcolară nu poate fi pus pe seama discriminării şi maginalizării lor de 

către aceştia. Dimpotrivă, cei mai mulţi dintre tinerii participanţi la focus-group au declarat că nu 

se simt discriminaţi în şcoală, ba chiar au apreciat că profesorii îi înţeleg şi le oferă egalitate de 

tratament. 

 

Educatorii au declarat că valorizează educaţia şi îi încurajează pe tineri să urmeze nivele cât mai 

înalte de studii, dar au semnalat faptul că nu toţi tinerii dau suficientă importanţă şcolii şi nici nu 

conştientizează importanţa acesteia pentru asigurarea propriei independenţe în viitor. O parte 

dintre tineri nu fac faţă cerinţelor, dar se fac eforturi pentru a-i orienta spre domeniile în care pot 

face faţă cel mai bine. Alţii, dornici să ajungă cât mai repede să câştige bani, după 10 clase, tind 

să renunţe la studii. Cu atât mai mult cu cât societatea românească actuală le oferă modele care 

demonstrează că studiile nu reprezintă o condiţie obligatorie pentru reuşită. 

 

Contrar celor declarate de tineri, în cadrul focus-group-urilor educatorii au relatat diverse situaţii 

în care tinerii din centrele de plasament sunt subiect al discriminării, mai ales din partea 

profesorilor de şcoală (de exemplu, la şedinţele cu părinţii sunt evidenţiate în primul rând 

problemele tinerilor din centrele de plasament, chiar dacă sunt aceleaşi cu cele ale tinerilor din 

familii obişnuite). Din acest motiv, la nivelul educatorilor se manifestă tendinţa de a nu dezvălui 

profesorilor faptul că tinerii provin din centre de plasament, ei prezentându-se adesea drept rude 

ale copiilor, atunci când vin la şcoală. Pe de altă parte, educatorii au declarat că şi ei se simt 

uneori trataţi „de sus” de către colegii din şcoală, chiar dacă fac parte din aceeaşi breaslă. Faptul 

că tinerii nu au sesizat cazuri de discriminare în şcoli este explicat de educatorii unităţilor 

rezidenţiale prin faptul că aceştia fie nu le conştientizează, fie nu doresc să arate că suferă din 

această cauză. Totuşi, dincolo de invocarea unor astfel de exemple negative, în ambele judeţe au 

fost amintite şi situaţii în care există o bună colaborare între personalul unităţilor de îngrijire şi 

cadrele didactice din şcoală. 

 

Importanţa acordată de tineri educaţiei 

 

Opinia tinerilor. Pentru a reuşi în viaţă, tinerii consideră că cel mai mult contează încrederea în 

ei înşişi (86,8%), munca susţinută şi sprijinul moral al celor apropiaţi (câte 80,8%), respectiv 

calificările şi studiile cât mai înalte (76,4%), norocul (70,4%), relaţiile (62%) sau bogăţia familiei 

(54,8%) jucând un rol secundar. Băieţii par să fie în mod constant mai convinşi decât fetele de 

importanţa acestor aspecte. De asemenea, ei valorizează mai mult decât fetele nivelul înalt al 

studiilor/ calificărilor (46,6% dintre fete consideră că educaţia contează foarte mult în ceea ce 

priveşte reuşita în viaţă a unui tânăr, comparativ cu 61,0% dintre băieţi). 

 

Marea majoritate a tinerilor (87,6%) apreciază că lucrurile pe care le învaţă în şcoală le vor folosi 

foarte mult în viaţă. Încrederea în capacitatea lor de a obţine performanţe în domeniul educaţiei 

este demonstrată şi de numărul mare de tineri care consideră că sunt în măsură să obţină rezultate 
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la fel de bune la învăţătură ca şi cei proveniţi din familii (68% sunt total de acord cu afirmaţia, iar 

17,2% sunt mai degrabă de acord). 

 

Opinia educatorilor. În opinia educatorilor, norocul joacă un rol foarte important în reuşita în 

viaţă a unui tânăr instituţionalizat, chiar mai important decât educaţia şi/sau nivelul de calificare. 

Astfel, potrivit ierarhiei realizate de educatori, cel mai mult în reuşita în viaţă a unui tânăr dintr-o 

unitate rezidenţială contează încrederea în sine (96%), urmată de sprijinul moral al celor apropiaţi 

şi norocul (câte 94%) şi abia apoi de munca susţinută (86%) şi de nivelul studiilor şi/ sau al 

calificărilor (82%). Pe de altă parte, educatorii sunt mai încrezători decât tinerii în capacitatea 

acestora de a face performanţă în domeniul educaţie, procentul acelora care consideră că un tânăr 

dintr-un centru de plasament poate obţine rezultate la învăţătură la fel de bune ca unul care 

locuieşte împreună cu familia sa fiind de 94% (68% s-au declarat total de acord cu afirmaţia, iar 

26% mai degrabă de acord). 

 

Concluzii. Atât tinerii, cât şi educatorii sunt de acord că nu există diferenţe semnificative între 

tinerii instituţionalizaţi şi cei din familie în ceea ce priveşte capacitatea de a face performanţă în 

domeniul educaţiei şi/sau al dobândirii unui nivel ridicat de calificare.  

 

În privinţa factorilor care contează pentru reuşita în viaţă, tinerii răspund oarecum în clişee: 

„dacă nu munceşti, nu poţi să ai nimic”; ”nu poţi să stai toată viaţa fără să munceşti”; „mulţi 

aşteaptă şi mulţi vor multe, fără să facă nimic”; „contează să ştii să te controlezi, să munceşti 

foarte mult”. Importanţa atingerii unui nivel de educaţie cât mai înalt este subiect de controverse, 

unii considerând că, în România, liceul este suficient, având în vedere că nici cei cu facultate nu 

reuşesc să îşi găsească prea uşor un loc de muncă adecvat („diploma o ţinem acasă, în vitrină”). 

Cei mai mulţi însă par a fi de acord cu faptul că un nivel de educaţie cât mai înalt te ajută să 

reuşeşti mai uşor în viaţă. 

 

La rândul lor, educatorii sunt de părere că încrederea în sine joacă un rol esenţial în reuşita în 

viaţă a acestor tineri, nefiind însă suficientă, celelalte condiţii contribuind cel puţin în egală 

măsură la succes (nivel de educaţie, calificare, muncă susţinută, seriozitate, perseverenţă etc.). 

 

Nevoi de suport în plan educativ 

 

Opinia tinerilor. Pe ansamblu, tinerii preţuiesc ajutorul primit atât de la educatorii/ personalul 

unităţilor rezidenţiale în care locuiesc, cât şi de la profesorii de la şcoală, în ceea ce priveşte 

îmbunătăţirea performanţelor şcolare, ajutor pe care îl apreciază ca fiind unul consistent. Astfel, 

84,4%, respectiv 79,6% dintre respondenţi consideră că educatorii, respectiv profesorii de la 

şcoală îşi dau interesul pentru ca tinerii să obţină rezultate bune la învăţătură, în timp ce 86,8% 

declară că personalul din serviciile rezidenţiale îi încurajează să obţină calificări sau să urmeze 

studii cât mai înalte. Există totuşi o diferenţă semnificativă între aprecierile tinerilor care locuiesc 

în unităţi de tip clasic sau modulat şi cei care locuiesc în unităţi de tip familial, primii fiind mai 

puţin mulţumiţi de sprijinul pe care educatorii li-l oferă pentru a-şi îmbunătăţi performanţele 

şcolare, decât ceilalţi (doar 47,8% dintre tinerii din unităţile rezidenţiale clasice sau modulate au 

declarat că educatorii îi ajută foarte mult să obţină rezultate bune la învăţătură, comparativ cu 

81,6% dintre tinerii din unităţile de tip familial). 

 

În ceea ce priveşte tipul de ajutor pe care tinerii îl primesc din partea educatorilor în legătură cu 

şcoala, aceştia menţionează în primul rând sfaturile privind modul în care trebuie să se comporte 

la şcoală (90,0%), consilierea primită în legătură cu alegerea şcolii pe care să o urmeze (87,2%), 
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respectiv ajutorul primit în pregătirea temelor (81,6%) şi mai puţin intervenţiile menite să rezolve 

problemele pe care le întâmpină la şcoală în relaţia cu colegii, profesorii sau conducerea şcolii 

(79,2%), respectiv disponibilitatea de a-i învăţa şi alte lucruri decât cele pe care le învaţă la 

şcoală (77,6%). 

 

Pentru viitor, tinerii consideră că personalul serviciilor rezidenţiale ar trebui să le ofere mai mult 

ajutor şi mai multă susţinere, în general (19,2%), să-i ajute (mai mult) la efectuarea temelor şi la 

pregătirea lecţiilor (16,4%), respectiv să le ofere un suport emoţional mult mai puternic (”Să ne 

spună întotdeauna: Poţi mai mult şi mai bine!”). Alte nevoi exprimate de tineri au fost legate de 

necesitatea ca educatorii să fie mai categorici în a-i mobiliza la învăţat, să fie mai calmi şi mai 

răbdători în relaţia cu tinerii, să lucreze suplimentar cu aceştia, să le acorde mai mult interes şi 

mai multă atenţie, mai multă încredere, înţelegere şi susţinere.  

 

Opinia educatorilor. Însuşirea de către tineri a regulilor de comportament în şcoală, efectuarea 

temelor şi pregătirea lecţiilor, respectiv rezolvarea problemelor pe care le întâmpină tinerii în 

relaţia cu colegii, profesorii sau cu conducerea şcolii reprezintă, potrivit propriilor declaraţii, 

principalele preocupări ale personalului unităţilor rezidenţiale în ceea ce priveşte şcoala.  În 

aceste privinţe, procentul educatorilor ce declară că le acordă foarte multă sau destul de multă 

atenţie atinge nivelul de 100%. 

 

În privinţa dificultăţilor întâmpinate de educatori în direcţia sprijinirii tinerilor din serviciile 

rezidenţiale pentru a obţine rezultate mai bune la învăţătură, cele mai frecvent invocare au fost: 

lipsa de motivaţie/ interes a acestora pentru învăţătură (incriminată de 38% din educatori), lipsa 

sau insuficienţa materialelor didactice (16%), respectiv problemele de comportament ale unor 

tineri/ influenţa negativă a anturajului (12%). De asemenea, educatorii s-au plâns că au dificultăţi 

în a manageria cazurile de abandon şcolar şi/sau de absenteism pe care le întâlnesc la noii veniţi, 

în a lucra concomitent cu un număr mare de tineri, proveniţi din clase diferite, în a stabilii 

relaţiile bune de colaborare cu şcoala în general, sau cu anumiţi profesori, în particular, în a 

aborda problema capacităţii reduse a unora dintre tineri de a se concentra pe o sarcină, respectiv 

în a face faţă unei programe şcolare grele şi încărcate. 

 

Concluzii. Activitatea educatorilor, recunoscută şi de tineri, se concentrează mai ales pe 

sprijinirea copiilor şi tinerilor în activităţile legate de şcoală (motivare pentru învăţătură şi pentru 

a urma studii cât mai înalte, pregătirea temelor, consiliere în privinţa alegerii traseului 

educaţional, rezolvarea unor probleme legate de comportamentul la şcoală), şi mai puţin pe 

dobândirea unor cunoştinţe şi abilităţi pe care aceştia nu le învaţă la şcoală. 

 

Cu toate acestea, se pare că educatorii trebuie să acorde mai mult timp şi/sau să găsească metode 

noi de sprijin, inclusiv emoţional, pentru tineri, astfel încât să îi motiveze şi sprijine mai mult 

pentru a obţine rezultate mai bune la şcoală. Chiar dacă educatorii îi văd deseori ca fiind lipsiţi de 

interesul necesar şi cu o capacitate redusă de concentrare, mulţi dintre tineri se arată dispuşi să 

lucreze suplimentar, pentru dobândirea de noi cunoştinţe şi abilităţi, în măsura în care sunt trataţi 

cu calm, atenţie, interes şi răbdare sporite. 

 

În cadrul focus-group-urilor, tinerii au recunoscut atât meritele personalului cu rol educativ din 

unităţile rezidenţiale în atingerea unor performanţe şcolare ridicate, cât şi necesitatea ca şi din 

partea lor să se manifeste un minim de interes pentru atingerea unor rezultate satisfăcătoare. 
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De cealaltă parte, deşi s-au declarat, în principiu, mulţumiţi de serviciile de informare şi 

consiliere, de orientare şcolară şi profesională şi de implicarea personalului, în general, educatorii 

au ţinut să precizeze faptul că sunt şcoli care nu au consilieri scolari sau nu au suficienţi pentru 

numărul de copii, motiv pentru care personalul cu atribuţii educative din cadrul unităţilor 

rezidenţiale este nevoit să preia această sarcină, fără o pregătire specială şi fără resurse 

informaţionale specifice. Ei au considerat că tinerii trebuie de mici orientaţi spre dezvoltarea unor 

abilităţi/ aptitudini care să îi ajute să îşi găsească ulterior cea mai potrivită meserie, iar acest lucru 

nu-l pot face decât specialiştii. 

 

S-a remarcat, de asemenea, faptul că, în general, prezenţa specialiştilor (psihopedagogi, psihologi 

etc.) în şcoli este insuficientă, deşi există specialişti formaţi în acest sens. Pe când specialiştii 

respectivi nu îşi găsesc de lucru, sistemul de învăţământ nu a prevăzut în schema de personal 

posturi pentru aceştia, deşi nevoile sunt evidente. 

 

 

3.4. Orientare profesională şi pe piaţa forţei de muncă 

 

Profilul şi calitatea calificării tinerilor din unităţile rezidenţiale  

 

Majoritatea tinerilor intervievaţi (57,6%) urmau, la data anchetei, o şcoală care le oferea 

oportunitatea obţinerii unei calificări (şcoli de arte şi meserii, şcoli tehnice sau de maiştri, 

facultăţi). În general, cei care au declarat că la finalizarea şcolii pe care o urmau nu vor obţine o 

calificare (35,6%) erau cei cu vârste între 12 şi 14 ani, înscrişi încă în şcoli generale.  

 

Confecţiile, industria alimentară, construcţiile, domeniile tehnice şi mecanice, respectiv 

disciplinele economice şi socio-umane erau principalele domenii de calificare în care se 

specializau tinerii intervievaţi. O imagine completă a specializărilor urmate de tineri ne-o oferă 

tabelul următor. 

 

Tabel 6. Domenii de calificare a tinerilor din unităţile rezidenţiale 

 

Domeniu % tineri 

Confecţii: croitorie, confecţii textile şi încălţăminte, design vestimentar 18,1% 

Lucrător în industria alimentară: chelner, ospătar, bucătar, brutar, patiser 9,7% 

Construcţii: zidar, zugrav, faianţar, finisor etc. 7,6% 

Tehnician: în protecţia mediului, turism, telecomunicaţii, economic etc. 6,3% 

Mecanică: mecanic, mecanic auto, electro-mecanic 4,9% 

Specialist în ştiinţe economice: economist, contabil 4,9% 

Specialist în domenii socio-umane: phiholog, asistent social, profesor, preot etc. 4,9% 

Coafură: frizer, coafor, hair stylist 4,2% 

Lăcătuşerie: lăcătuş, lăcătuş-mecanic 4,2% 

Instalaţii: electrician, instalator sanitar/ apă-gaz 3,5% 

Lucrător în alte domenii: legătorie, ceramică 3,5% 

Specialist în ştiinţe tehnice: cercetător, programator, chimist, geochimist 3,5% 

Tâmplărie: tâmplar 3,5% 

Inginerie: contrucţii maşini, mediu 2,1% 
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La rândul lor, marea majoritate a tinerilor care urmau la momentul anchetei o şcoală ce nu le 

oferea oportunitatea obţinerii unei calificări au declarat că obiectivul lor este acela de a obţine, 

ulterior, o calificare care să le permită obţinerea unui loc de muncă, fie prin urmarea unei noi 

forme de învăţământ, fie prin înscrierea la un curs de calificare sau prin calificarea la locul de 

muncă. Doar 4 (din cei 250 de) tineri au declarat că intenţionează să se indrepte spre munci 

necalificate sau spre agricultură, în timp ce 6 şi-au exprimat intenţia de a-şi porni propria afacere. 

 

În privinţa calităţii formării, cea mare parte dintre tinerii intervievaţi (64,8%) au declarat că după 

terminarea şcolii vor fi buni şi foarte buni în meseria pentru care se pregătesc. Băieţii s-au 

declarat într-un procent mult mai mare (70,4%) optimişti în această privinţă, decât fetele (57,6%). 

Opinia educatorilor, în schimb, a fost una mai nuanţată, 52% considerând că tinerii ies de pe 

băncile şcolilor mai degrabă bine pregătiţi în meseriile pe care le urmează, în timp ce ceilalţi 44% 

au afirmat că nivelul lor de pregătire este mai degrabă unul slab. 

 

Oportunităţi oferite de piaţa locală a forţei de muncă. Percepţia asupra angajatorilor 

 

Opinia tinerilor. Doar 40% dintre tinerii care au participat la anchetă au fost de părere că în zona 

în care locuiesc se găsesc suficiente locuri de muncă în meseria în care se pregătesc. Şi în această 

privinţă, băieţii s-au declarat mai optimişti decât fetele (proporţia a fost de 37,6% în cazul 

băieţilor, faţă de 32,0% în cazul fetelor). Pe de altă parte, oportunităţile de a se ”autoangaja” par a 

fi mai ridicate, 44,4% dintre tinerii intervievaţi apreciind că meseria în care se pregătesc le va 

permite să dezvolte ulterior activităţi pe cont propriu sau să îşi deschidă propria afacere. Din nou, 

băieţii s-au arătat mai inclinaţi spre a se gândi la o afacere sau la o activitate pe cont propriu, 

comparativ cu fetele (47,2%, faţă de 39,2%). 

 

Succesul în obţinerea unui loc de muncă este dat, potrivit aprecierii tinerilor, în primul rând de 

capacitatea de a comunica cu oamenii (90,8% dintre tineri apreciază că acest lucru contează mult 

sau foarte mult), de seriozitate şi disciplină (90%), de nivelul general de pregătire (86,4%), 

respectiv de cunoaşterea unei limbi străine şi de abilităţile de utilizare a calculatorului (câte 

85,2%). Potrivit aprecierii tinerilor, buna cunoaştere a meseriei ar conta mai puţin (81,2%), la fel 

şi cunoştinţele privind modul de funcţionare a unei afaceri (71,6%). 

 

Invitaţi să îşi aprecieze cunoştinţele şi abilităţile personale referitoare la 4 dintre aspectele 

enumerate anterior, tinerii au apreciat că cel mai bine stau la capitolele comunicare cu ceilalţi 

(85,2% dintre tineri au declarat că se descurcă bine sau foarte bine în această privinţă) şi abilităţi 

de utilizare a calculatorului (cu 68,0% bună sau foarte bună cunoaştere), respectiv că cel mai slab 

stau la capitolele cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională (cu 45,2% bună sau 

foarte bună cunoaştere) şi cunoaşterea modului de funcţionare a unei afaceri (31,2%).  

 

Pe de altă parte, experienţa tinerilor în ceea ce priveşte prestarea unor activităţi aducătoare de 

venit poate fi considerată ca fiind una semnificativă. Astfel, întrebaţi dacă obişnuiesc să presteze 

anumite activităţi pentru a câştiga bani, tinerii au declarat că fac asta cel puţin o dată pe an pentru 

vecini sau alte persoane din localitate sau din cartier (49,2% - 17,2% au declarat că o fac 

săptămânal şi 13,2% lunar), pentru colegii de centru sau de şcoală (46,8% - 24,0% săptămânal şi 

12,4% lunar), pe cont propriu (45,6% - 27,2% săptămânal şi 8,0% lunar), la un loc de muncă 

(38,4% - 20,4% săptămânal şi 8,8% lunar), pentru profesorii de la şcoală sau pentru educatorii 

din centru (36,8% - 13,6% săptămânal şi 9,2% lunar) sau pentru oamenii care vând în piaţă 

(22,0% - 10,4% săptămânal şi 6,4% lunar). 
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Chiar dacă numărul celor care au declarat că au prestat sau prestează activităţi la un loc de muncă 

este limitat, majoritatea tinerilor au o opinie bine conturată în privinţa atitudinii angajatorilor 

locali faţă de posibilitatea angajării unui tânăr provenit dintr-o unitate rezidenţială. Astfel, 80,4% 

dintre tinerii intervievaţi au apreciat că angajatorii locali preferă să angajeze mai degrabă 

persoane cu experienţă, decât tineri (58% s-au declarat total de acord, iar 22,4% mai degrabă de 

acord), 54,4% au declarat că angajatorii preferă să angajeze mai degrabă tineri care au familie, 

decât tineri proveniţi din centre de plasament (30,8% s-au declarat total de acord şi 23,6% mai 

degrabă de acord), 48,0% au afirmat că angajatorii locali preferă angajarea mai degrabă a 

românilor, decât a celor de altă naţionalitate (27,2% s-au declarat total de acord şi 20,8% mai 

degrabă de acord), respectiv 47,2% au afirmat că angajatorii locali preferă angajarea mai degrabă 

a bărbaţilor, decât a femeilor (26,4% s-au declarat total de acord şi 20,8% mai degrabă de acord). 

Doar religia pare a fi un criteriu puţin luat în calcul de angajatorii locali, doar 27,2% dintre tineri 

considerând că acesta poate fi o sursă de discriminare. 

 

Opinia educatorilor. În privinţa relevanţei pentru piaţa locală a forţei de muncă a calificărilor pe 

care le dobândesc tinerii din unităţile rezidenţiale, educatorii s-au împărţit în două părţi practic 

egale, care au exprimat păreri divergente. Astfel, 46% dintre educatorii intervievaţi au apreciat că 

meseria în care s-au pregătit tinerii care au părăsit în ultimii 3 ani unităţile rezidenţiale este 

căutată pe piaţa locală a forţei de muncă, în timp ce un procent egal au susţinut o opinie contrară. 

Pe de altă parte, 72% dintre educatori au apreciat că aceste meserii nu le oferă tinerilor nici şansa 

de a derula activităţi pe cont propriu sau de a-şi deschide propria afacere (56% mai degrabă nu 

sunt de acord şi 16% nu sunt deloc de acord că acest lucru este posibil).  

 

În ceea ce priveşte deţinerea unor abilităţi practice care să îi ajute pe tineri să-şi găsească şi 

păstreze un loc de muncă, educatorii au considerat că tinerii stau cel mai bine la capitolele: 

comunicare cu oamenii (66% dintre educatori au considerat că tinerii au abilităţi de comunicare 

destul de bune sau foarte bune), utilizarea calculatorului (58% dintre educatori au considerat că 

tinerii au abilităţi de utilizare a calculatorului destul de bune sau foarte bune), seriozitate şi 

disciplină (50% dintre educatori au considerat că tinerii sunt destul de sau foarte serioşi şi 

disciplinaţi). De cealaltă parte, capitolele la care tinerii stau cel mai prost au fost considerate cele 

de pregătire generală (42% dintre educatori au considerat că tinerii au o pregătire generală destul 

de bună sau foarte bună), de cunoaştere a unei limbi străine (doar 18% dintre educatori declarând 

că tinerii cunosc destul de bine sau foarte bine o limbă străină), respectiv de cunoaştere a modului 

de funcţionare a unei afaceri (doar 2% dintre educatori au apreciat că tinerii cunosc destul de bine 

sau foarte bine cum funcţionează o afacere).  

 

Potrivit aprecierii educatorilor, tinerii prestează destul de rar anumite activităţi pentru a câştiga 

bani. Astfel, 80% au declarat că tinerii nu au prestat niciodată activităţi pentru oamenii care vând 

în piaţă, 74% au declarat că tinerii nu au prestat niciodată activităţi la un loc de muncă, 56% au 

declarat că tinerii nu au prestat niciodată activităţi pentru profesorii de la şcoală sau pentru 

educatorii din unitatea rezidenţială în care locuiesc, 50% au declarat că tinerii nu au prestat 

niciodată activităţi pe cont propriu sa pentru vecini sau alte persoane din localitate sau din cartier, 

respectiv 40% au declarat că tinerii nu au prestat niciodată activităţi pentru colegii de centru sau 

de şcoală. 

 

În opinia personalului cu rol educativ din cadrul serviciilor rezidenţiale, discriminarea 

angajatorilor faţă de tinerii proveniţi din aceste unităţi, mai ales dacă sunt de alte etnii decât cea 

română, reduce în mod semnificativ şansa tinerilor de a accede la şi de a păstra un loc de muncă. 

În proporţie de 92% educatorii au considerat că majoritatea angajatorilor ar prefera să lucreze cu 
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persoane cu experienţă, mai degrabă decât cu tineri. În principiu, educatorii nu cred că există o 

anumită preferinţă a angajatorilor de a lucra mai degrabă cu bărbaţi decât cu femei, însă 

provenienţa tinerilor este considerat un factor important în alegerea pe care o fac angajatorii. 

Astfel, în proporţie de 72% educatorii au considerat că angajatorii vor prefera să lucreze cu tineri 

proveniţi din familii, mai degrabă decât cu tineri proveniţi din servicii rezidenţiale. Discriminarea 

etnică pare să aibă şi ea un rol la fel de important, educatorii apreciind, în proporţie de 70%, că 

angajatorii preferă să angajeze persoane de etnie română, în detrimentul celor de altă etnie. 

Discriminarea pe criterii religioase nu este însă considerată relevantă nici de educatori (doar în 

proporţie de 22% aceştia au apreciat că angajatorii ar prefera persoane de religie ortodoxă, mai 

degrabă decât persoane de alte religii). 

 

Concluzii. Chiar dacă tinerii apreciază că seriozitatea şi disciplina, abilităţile de comunicare, 

pregătirea generală, cunoaşterea unei limbi străine sau utilizarea calculatorului contează foate 

mult în obţinerea şi păstrarea unui loc de muncă, o bună parte dintre ei nu se poate încadra cu 

uşurinţă în aceste cerinţe. Educatorii sunt chiar mai categorici în această privinţă, considerând că 

lipsa acestor abilităţi le va face mai dificilă integrarea profesională. 

 

Pe de altă parte, lipsa de corelare eficientă a meseriilor în care se pot pregăti tinerii, cu meseriile 

căutate pe piaţa muncii afectează, la rându-i, şansa tinerilor de a accede la un loc de muncă. În 

acelaşi timp, chiar dacă îşi găsesc un loc de muncă, după o perioadă mai scurtă sau mai lungă de 

la angajare, mulţi tineri părăsesc locurile de muncă, fiind dezamăgiţi mai ales de salarii (au 

aşteptări mari în această privinţă). 

 

În general, tinerii afirmă că prestează activităţi pentru ceilalţi în scopul de a câştiga bani mai des 

decât cred educatorii. Din răspunsurile celor care prestează săptămânal anumite activităţi, reiese 

că cel mai des o fac pe cont propriu, dar şi pentru colegi, vecini sau pentru personalul din 

serviciul rezidenţial sau din şcoală. Cel mai puţin sunt prestate activităţi pentru oamenii care vând 

în piaţă sau la un loc de muncă. Tinerii recunosc faptul că prestează astfel de activităţi pentru a 

câştiga bani, dar şi pentru a dobândi experienţă de muncă. În acelaşi timp, ei consideră că aceste 

activităţi îi ajută să capete mai multă încredere în ei înşişi. 

 

Educatorii afirmă că ei cunosc activităţile prestate de tineri pentru a câştiga sume de bani şi că, în 

general, aceştia o fac fără a fi constrânşi (de exemplu, sunt prezenţi la târguri pentru a vinde 

diverse produse şi sunt încântaţi de rezultate). De asemenea, educatorii consideră că astfel de 

activităţi sunt benefice, deoarece în acest mod tinerii învaţă cum se câştigă banii, învaţă să fie 

responsabili, capătă experienţă, chiar dacă există şi riscuri implicite (de a fi exploataţi sau de a fi 

victime ale unor accidente). 

 

Atât tinerii, cât şi educatorii afirmă că angajatorii ar prefera mai degrabă să angajeze persoane cu 

experienţă în locul tinerilor, persoane de etnie română, eventual de sex masculin, respectiv mai 

degrabă tineri proveniţi din familii, decât din unităţi rezidenţiale. În privinţa angajatorilor, tinerii 

sunt de părere că aceştia tind să aibă o părere „puţin mai proastă” despre cei care trăiesc în centre 

de plasament şi să îi eticheteze înainte de a-i cunoaşte. Din acest motiv, aceştia ar prefera să 

aleagă mai degrabă tineri din familii. 

 

În opinia educatorilor, angajatorii manifestă deseori reticenţă faţă de tinerii din centrele de 

plasament, aceştia fiind consideraţi neserioşi şi mai puţin responsabili. Unul dintre profesionişti a 

împărţit atitudinea lor pe mai multe nivele: 
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„Există mai multe atitudini, am observat: prima este îngrijorarea („eşti din centru, deci am 

nevoie de mai multe documente de la cei care au grijă de tine, în caz de ceva”); doi: respingerea 

(„nu ştiu, să nu cumva să furi” etc.); mila („îl ajut, îi dau mai puţini bani, dar îl ţin aici, că e din 

centru”); acceptarea, un fel de toleranţă - sunt acceptaţi, li se oferă o şansă, sunt trataţi fără 

discriminare şi se încearcă o evaluare corectă a lor în cadrul instituţiei/firmei respective.” 

 

Alte posibile motive ale discriminării acestor tineri la angajare ar fi etnia, aspectul fizic şi 

dizabilităţile. În acelaşii timp, educatorii invocă şi unele exemple pozitive: 

 

„Au existat cazuri, acum vreo 4 ani, în care un tânăr a lucrat undeva la o firmă, pe timpul verii, 

şi patronul a fost fost mulţumit; s-a arătat interesat să continue colaborarea şi cu alţi copii, 

pentru că a aflat că sunt foarte serioşi. Şi persoana a fost corectă cu ei; a şi angajat dintre ei”. 

 

Orientare profesională. Acces la servicii de informare şi consiliere, nevoi de suport 

 

Opinia tinerilor. Doar puţin mai mult de jumătate dintre tinerii intervievaţi (53,2%) au declarat 

că meseria în care se pregătesc li se potriveşte şi că o vor practica cu plăcere. Diferenţele de 

apreciere între fete şi băieţi sunt minime.  

 

Acest procent relativ scăzut considerăm că poate fi pus în principal pe seama lipsei unei consilieri 

riguroase în domeniul alegerii carierei sau a oportunităţilor limitate de formare profesională/ 

calificare existente pe plan local. Totuşi, în ceea ce priveşte accesul la servicii de consiliere, 

datele relevate de anchetă sunt diferenţiate. Astfel, 71,2% dintre tineri au declarat că ştiu ce 

carieră vor să urmeze sau ce meserie vor să practice, în timp ce 67,6% dintre tineri au afirmat că 

ştiu unde să se informeze sau cu cine să se consulte pentru a afla dacă meseria sau cariera pe care 

ar vrea să o aleagă este una potrivită pentru ei. 

 

În acelaşi timp, 60,4% dintre tinerii intervievaţi au declarat că ştiu cum să se pregătească şi să se 

comporte la un interviu de angajare, iar 59,2% au afirmat că ştiu unde să se informeze cu privire 

la locurile de muncă disponibile pe piaţă. În proporţii mai mici, tinerii au afirmat că ştiu să 

întocmească un CV (46,8%) sau să redacteze o scrisoare de intenţie (46,8%), în timp ce 34,8% au 

declarat că ştiu chiar ce ar trebui să facă pentru a-şi porni propria afacere. 

 

În privinţa surselor de informare ale tinerilor în aceste domenii, cel mai frecvent a fost 

menţionată şcoala (de către 65,2% dintre tineri), urmată de personalul serviciului rezidenţial 

(63,2%), respectiv de prieteni sau cunoscuţi (16%). Alte surse importante menţionate au fost 

mass-media (inclusiv internetul) şi familia.   

 

În ce priveşte sprijinul pe care ar putea să îl acorde personalul unităţilor rezidenţiale tinerilor 

pentru găsirea unui loc de muncă, răspunsurile tinerilor pot fi grupate pe mai multe categorii: 

consiliere, informare, suport emoţional, asistenţă, furnizare de cunoştinţe/ dezvoltare de abilităţi/ 

deprinderi, servicii conexe şi altele. 

 

În termeni de consiliere, tinerii au declarat că au nevoie ca educatorii să îi sprijine mai mult cu 

sfaturi şi să îi îndrume corespunzător (14,4%), 14% au apreciat că au nevoie de informaţii privind 

locurile de muncă existente sau piaţa forţei de muncă (4%) iar 4,4% că au nevoie de sprijin moral 

din partea personalului. 6% dintre tineri au declarat că au nevoie de sprijin pentru găsirea unui loc 

de muncă, 4,4% că doresc chiar să fie însoţiţi de către aceştia la interviurile pentru angajare sau la 

forţele de muncă. Mai puţini (1,2%) au spus că doresc să fie învăţaţi să îşi caute singuri un loc de 



 30 

muncă. Necesitatea dezvoltării abilităţilor/ calităţilor proprii este puţin menţionată (doar 0,4% din 

respondenţi o consideră importantă). Mai interesaţi sunt să înveţe să îşi elaboreze un CV sau cum 

să se prezinte în faţa angajatorilor (3,2%). 

 

Opinia educatorilor. Referindu-se la tinerii din serviciul rezidenţial care au absolvit, în ultimii 

trei ani, o şcoală în care au deprins o meserie sau au obţinut o calificare, educatorii se împart în 

două părţi sensibil egale care exprimă păreri divergente. Astfel, 52% s-au declarat mai degrabă de 

acord cu faptul că tinerii sunt foarte buni în meseria pentru care s-au pregătit, că aceasta li se 

potriveşte foarte bine şi că o vor practica cu plăcere. Pe de altă parte, 44% au considerat că tinerii 

nu sunt foarte bine pregătiţi în meseria pentru care se pregătesc, iar 40% au declarat că aceasta nu 

li se potriveşte. Dealtfel, 54% dintre educatori au considerat că tinerii nu ştiu ce carieră vor să 

urmeze/ ce meserie să practice şi numai 2% s-au arătat convinşi că aceştia ştiu ce au de făcut. 

 

Ceea ce pare evident pentru educatori este faptul că meseria/ calificarea deprinsă de aceşti tineri 

nu le va permite să deruleze activităţi pe cont propriu sau să îşi deschidă vreo afacere (56% mai 

degrabă nu au fost de acord şi 16% nu au fost deloc de acord că acest lucru este posibil). 

Educatorii au apreciat că tinerii de 12 ani şi peste nu au cunoştinţele necesare privind modalitatea 

de a demara o afacere pe cont propriu (34% au declarat că tinerii nu au deloc astfel de cunoştinţe, 

iar 30% că au astfel de cunoştinţe în foarte mică măsură). 

 

Capacitatea tinerilor din centre/ servicii rezidenţiale de a accede la un loc de muncă este şi ea 

limitată, în opinia educatorilor. Astfel, potrivit educatorilor, tinerii care îşi caută un loc de muncă 

au în mică măsură cunoştinţele şi abilităţile necesare întocmirii unui CV, elaborării unei scrisori 

de intenţie sau pregătirii pentru un interviu de angajare.  

 

Sursele de informare a tinerilor cu privire la modalităţi de găsire a unui loc de muncă şi la 

disponibilitatea acestora se concentrează mai ales la nivelul serviciului rezidenţial şi al şcolii în 

care aceştia învaţă. În proporţie de 92% educatorii au considerat că tinerii află aceste informaţii 

de la personalul din serviciul rezidenţial/educatori şi în proporţie de 60% de la şcoală. Alte surse 

de informare sunt prietenii/cunoscuţii, presa/TV şi internetul.  

 

Concluzii. Atât tinerii, cât şi educatorii au fost în bună parte de acord cu faptul că majoritatea 

tinerilor au ales o meserie care li se potriveşte şi pe care o vor practica cu plăcere, având inclusiv 

posibilitatea de a-şi găsi de lucru în respectivul domeniu, pe piaţa locală a forţei de muncă. 

Capacitatea de a găsi un loc de muncă a fost apreciată mai bine de către tineri, decât de către 

educatori.  

 

În general, tinerii au declarat că alegerea meseriei au făcut-o în cunoştinţă de cauză şi în 

conformitate cu opţiunile lor. Au fost însă şi persoane care au declarat că au fost descurajate în 

anumite alegeri sau care au declarat că pentru ele a decis altcineva, motiv pentru care nu sunt 

mulţumite de alegerea făcută. În privinţa libertăţii de alegere a profesiei, în cadrul focus-group-

urilor educatorii au continuat să susţină că tinerii au acces redus la informaţii despre diverse 

meserii şi că îşi aleg totuşi calificarea mai ales în funcţie de oferta şcolilor mai accesibile, chiar 

dacă uneori aceasta nu mai coincide cu cererea de pe piaţa muncii. Ei au considerat că orientarea 

profesională a tinerilor ar trebui făcută atât în funcţie de dorinţele lor, cât mai ales după o bună 

cunoaştere/ testare a pieţei muncii şi a aptitudinile/ capacităţile lor. 

 

Tinerii s-au declarat încrezători în capacitatea lor de a-şi găsi un loc de muncă şi au declarat că 

ştiu unde anume să îşi caute informaţiile necesare şi cum să se pregătească pentru un interviu. 
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Totuşi, tinerii au manifestat o oarecare dependenţă faţă de sprijinul personalului cu rol educativ 

din unităţile rezidenţiale, declarând că îşi doresc să fie sprijiniţi mai mult atât moral, cât şi practic 

(de exemplu, prin informare, însoţire la interviuri etc.), fiind mai puţin interesaţi să îşi dezvolte 

abilităţile necesare de a-şi căuta singuri un loc de muncă. În cadrul focus-group-urilor, unii dintre 

tineri s-au arătat conştienţi de faptul că educatorii nu pot să facă anumite lucruri în locul lor, dar 

au apreciat că au totuşi nevoie de sprijinul puternic al acestora. 

 

În ce priveşte sprijinul pe care îl acordă sistemul tinerilor în căutarea unui loc de muncă, 

personalul unităţilor rezidenţiale au apreciat că acesta le oferă destule şanse şi că, dintr-un anumit 

punct de vedere, tinerii din aceste unităţi sunt chiar mai avantajaţi decât cei din familii. Astfel, 

educatorii au precizat că există mulţi specialişti care se ocupă de ei, atât la şcoală, cât şi în centre, 

care îi învaţă cum să elaboreze un CV sau o scrisoare de intenţie, îi însoţesc la interviuri etc. 

Problemele care persistă încă şi îi determină să nu îşi găsească sau să nu fie capabili să păstreze 

un loc de muncă sunt legate, în opinia educatorilor, de slaba capacitate de adaptare a tinerilor (de 

exemplu, s-a apreciat că ”nu le plac regulile, nu le plac anumite persoane”), de dependenţa lor de 

sistemul de ocrotire (”se gândesc că, mai devreme sau mai târziu, va veni un domn sau o doamnă 

care-i va ajuta să îşi găsească încă un loc de muncă”; „sunt învăţaţi să fie dădăciţi”) sau de 

aşteptările nerealiste pe care le au (de exemplu, nivelul de salarizare).  

 

Spre deosebire de cei mai mulţi educatori, tinerii au considerat că meseria/ calificarea pe care o 

vor dobândi în şcoală le va permite să îşi deschidă o afacere proprie sau să deruleze activităţi pe 

cont propriu. Astfel, în cadrul focus-group-urilor, o parte dintre tineri au declarat că se gândesc 

destul de serios la deschiderea unor afaceri. Unii dintre ei declarat că au făcut deja paşi în acest 

sens (unul dintre tineri a relatat că este unul dintre deţinătorii unei firme din domeniul IT) sau că 

sunt în faza de proiect (gândindu-se, de exemplu, la o biofermă, un atelier de reparaţii auto, unul 

de design vestimentar şi de interior). 

 

De cealaltă parte, deşi au recunoscut că tinerii au calităţi care îi recomandă pentru dezvoltarea 

unei afaceri (de exemplu, au mai mult curaj decât cei din familii), educatorii au declarat că 

aceştia exagerează cu optimismul atunci când spun că vor să îşi deschidă o afacere pe cont 

propriu. Pe lângă fondurile necesare, aceştia ar avea nevoie de sprjin moral şi tehnic pentru 

gestionarea unei afaceri, au precizat educatorii, ceea ce le limitează puternic posibilitatea de 

mişcare. 

 

3.5. Dezvoltarea abilităţilor de viaţă 

 

Cele mai importante repere în viaţa tinerilor 

 

Opinia tinerilor. Cele mai importante obiective de viaţă ale tinerilor sunt, în ordine, obţinerea 

unui loc de muncă (78,8% au declarat că este foarte important şi 15,2% că este destul de 

important), deţinerea unei locuinţe proprii (80% au declarat că este foarte important şi 11,6% că 

este destul de important), întemeierea unei familii (74,4% au declarat că este foarte important şi 

16,8% că este destul de important), respectiv atingerea unui nivel de educaţie şi a unui nivel de 

confort financiar ridicate (pentru 89,6% dintre tineri aceste aspecte sunt foarte importante sau 

destul de importante). De asemenea, tinerii au acordat o importanţă ridicată respectării legii şi 

neimplicării în fapte antisociale (74% au declarat că este foarte important pentru ei iar 14,8% că 

este destul de important), posibilităţii de a avea un cuvânt de spus atunci când este vorba de 

decizii care le afectează viaţa (69,2% au declarat că este foarte important pentru ei iar 19,2% că 
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este destul de important), respectiv capacităţii de a deveni persoane independente, care să se 

poată descurca în viaţă singure, indiferent de situaţie (86,0% au declarat că este foarte important 

sau destul de important). De cel mai scăzut interes în rândul tinerilor s-au bucurat posibilitatea de 

a-şi face mulţi priteteni şi, respectiv, de a se implica în viaţa comunităţii în care trăiesc. Alte 

aspecte pe cate tinerii le-au menţionat ca fiind importante pentru ei în viaţă au fost sănătatea, 

credinţa în Dumnezeu, posibilitatea de a ajuta oamenii, disciplina şi cinstea. 

 

În anumite privinţe, ierarhia realizată de fete diferă în mod semnificativ de cea realizată de băieţi. 

Astfel, dacă în cazul fetelor familia e pe primul loc şi educaţia pe cel de-al şaptelea, băieţii 

plasează familia pe locul şase şi educaţia pe locul secund. Atât în cazul băieţilor, cât şi în cazul 

fetelor însă, prietenii şi implicarea în viaţa comunităţii rămân pe ultimele locuri în lista de 

priorităţi. 

 

Opinia educatorilor. Educatorii sunt de părere că pentru tinerii din centrele/ serviciile 

rezidenţiale atingerea unui nivel de educaţie cât mai ridicat ocupă ultimul loc în ierarhia 

priorităţilor. Pe ansamblu, ei consideră că cele mai importante obiective pentru tineri le reprezintă 

obţinerea unui loc de muncă bun (98%), întemeierea unei familii, obţinerea unor venituri cât mai 

mari, posibilitatea de a se implica în luarea deciziilor care le afectează viaţa şi necesitatea de a 

deveni independenţi (96%). 

 

Nivelul de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale tinerilor 

 

Evaluarea abilităţilor de viaţă s-a realizat avându-se în vedere 14 dimensiuni: cunoaştere de sine, 

controlul emoţiilor, identitate de gen, îngrijirea sănătăţii, abilităţi de socializare, abilităţi de 

comunicare, managementul timpului liber, siguranţă personală, încredere în sine, abilităţi de viaţă 

independentă, abilităţi de muncă, asumarea responsabilităţilor, managementul timpului, respectiv 

manifestarea afectivităţii. Pentru fiecare dimensiune s-au folosit două sau trei subdimensiuni 

(indicatori). Evaluarea s-a făcut pe o scară de la 1 la 4, în care 1 corespunde variantei de răspuns 

„categoric nu” (nivel scăzut de dezvoltare a respectivei abilităţi) iar 4 variantei de răspuns 

„categoric da” (nivel ridicat de dezvoltare a respectivei abilităţi). Pe baza răspunsurilor date s-a 

construit ulterior un indice general pe fiecare dimensiune, compus ca medie ponderată. 

 

Opinia tinerilor. În viziunea tinerilor, cele mai dezvoltate abilităţi proprii ar fi cele privitoare la 

manifestarea afectivităţii (3,52), abilităţile de socializare (3,44), respectiv cele referitoare la 

identitatea de gen (3,37), îngrijirea sănătăţii (3,35) şi la cunoaşterea de sine (3,32). De cealaltă 

parte, cele mai slab dezvoltare abilităţi au fost considerate cele legate de muncă (indice 3,03), de 

controlul emoţiilor (3,05), de siguranţa personală (3,06), respectiv abilităţile de viaţă 

independentă/ autogospodărire (3,11), cele de comunicare (3,21), încrederea în sine (3,22), 

asumarea responsabilităţilor şi managementul timpului (cu câte 3,23). 

 

În ceea ce priveşte cunoaşterea de sine, majoritatea tinerilor au declarat că ştiu exact ce vor de la 

viaţă (76,0%) şi că îşi cunosc calităţile şi defectele (80,0%). Legat de controlul emoţiilor, 64% au 

apreciat că reuşesc să îşi controlze manifestările atunci când sunt nemulţumiţi sau furioşi, 63,2% 

au declarat că nu sunt persoane emotive sau ştiu să ascundă asta iar 74,4% au declarat că ştiu cum 

să rezolve/ oprească cearta între colegi sau prieteni. 

 

În ceea ce priveşte asumarea identităţii de gen, 76,8% dintre tineri au declarat că se comportă aşa 

cum s-ar comporta orice fată sau băiat de vărsta lor, iar 82,0% au apreciat că ştiu cum să 

abordeze/ se apropie de o persoană de sex opus. Legat de îngrijirea sănătăţii, 77,2% au declarat că 
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ştiu ce trebuie să facă pentru a nu contacta anumite boli, iar 70% au apreciat că ştiu când şi cum 

să îşi înceapă viaţa sexuală. 

 

În privinţa abilităţilor de socializare, 82,2% dintre tinerii chestionaţi au declarat că ştiu cum să se 

comporte în societate, în orice împrejurare, iar 74,4% au apreciat că îşi cunosc drepturile şi ştiu 

cum să le ceară. Legat de abilităţile de comunicare, marea majoritate a tinerilor (80,4%) au 

declarat că ştiu cum să vorbească cu oamenii şi cum să se adreseze unor necunoscuţi, în aşa fel 

încât să se facă înţeleşi, iar 68,0% au fost de părere că se descurcă bine sau foarte bine atunci 

când trebuie să vorbească în public. 

 

Cât priveşte managementul timpului liber, 80,0% dintre tineri au afirmat că le face plăcere să fie 

implicaţi în activităţi care au loc în comunitatea în care trăiesc, 74,8% au declarat că ştiu cum să-

şi organizeze timpul liber în aşa fel încât să poată face o mulţime de lucruri care le fac plăcere, iar 

71,6% au apreciat că ştiu unde anume să se informeze despre diverse evenimente la care pot 

participa în timpul liber. 

 

În ceea ce priveşte siguranţa personală, 70,4% dintre tineri au afirmat că ştiu să se apere atunci 

când sunt ameninţaţi sau atacaţi, iar 75,6% au declarat că ştiu cum să se ferească de probleme. 

Totuşi, doar 48% dintre ei au afirmat că le face plăcere să iasă singuri în oraş/ sat. Legat de 

încrederea în sine, 80,8% dintre tineri au declarat că au mare încredere în ei înşişi iar 68,0% au 

fost de părere că se pot descurca în orice situaţie cu care s-ar putea confrunta în viaţă. 

 

În privinţa abilităţilor de viaţă independentă, 70,4% dintre tineri au declarat că, dacă ar fi să 

locuiască singuri, s-ar putea autogospodări fără probleme, în timp ce 67,2% au afirmat că, în 

general, încearcă să îşi repare singuri lucrurile care li se strică. Cât priveşte abilităţile de muncă, 

73,6% au declarat că lucrează mai bine în echipă decât singuri, 61,2% au apreciat că au calităţi de 

lideri şi ar fi buni şefi de clasă/ echipă iar 53,5% au afirmat că se gândesc serios ca, după 

terminarea studiilor, să îşi deschidă o afacere proprie. 

 

În ceea ce priveşte asumarea de responsabilităţi, 78,4% dintre tineri au declarat că, atunci când îşi 

asumă responsabilităţi, fac totul pentru a le duce la capăt, 70,4% au afirmat că le place să îşi 

asume responsabilităţi şi riscuri, dacă este necesar, iar 70,0% au apreciat că, atunci când apare o 

problemă, găsesc repede soluţii de rezolvare a ei. Legat de managementul timpului, în general, 

76,0% dintre tineri au afirmat că sunt disciplinaţi şi punctuali, reuşind să îndeplinească la timp 

toate sarcinile ce le revin, iar 73,2% au declarat că ştiu cum să îşi organizeze timpul astfel încât 

să poată face într-o zi tot ceea ce şi-au propus. În fine, din punct de vedere al manifestării 

afectivităţii, 87,6% dintre tineri au afirmat că le face plăcere să aibă grijă de cei apropiaţi lor iar 

81,6% că pun suflet în orice relaţie în care se implică. 

 

Opinia educatorilor. În viziunea educatorilor, cele mai dezvoltate abilităţi de viaţă ale tinerilor 

din unităţile rezidenţiale ar fi, în ordine, abilităţile de socializare (3.05), cele privitoare la 

siguranţa personală (3.05), manifestarea afectivităţii (2.95), managementul timpului liber (2.91), 

respectiv cele referitoare la îngrijirea sănătăţii (2.82). Comparând aceste date cu cele reieşite în 

urma evaluării făcută de tineri, constatăm că educatorii au valorizat abilităţile privitoare la 

siguranţa personală şi cele de management a timpului liber, în detrimentul identităţii de gen şi al 

cunoaşterii de sine. Tabelul comparativ este prezentat în continuare. 
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Tabel 7. Cele mai dezvoltate abilităţi de viaţă ale tinerilor 

 

Opinia tinerilor Opinia educatorilor 

 manifestarea afecţiunii (grija faţă de 

celălalt, a pune suflet într-o relaţie) 
 

 abilităţile de socializare (a ştii cum să 

te comporţi în societate, ce drepturi ai şi 

cum să le ceri) 
 

 identitatea de gen (a şti cum să te 

apropii de o persoană de sex opus, să te 

comporţi ca orice fată/ băiat de vârsta 

ta)  
 

 îngrijirea sănătăţii (cum să te fereşti de 

boli, când şi cum să-ţi începi viaţa 

sexuală)  
 

 cunoaşterea de sine (a-ţi cunoaşte 

calităţile şi defectele, a şti ce vrei de la 

viaţă) 

 abilităţile de socializare (a ştii cum să te comporţi 

în societate, ce drepturi ai şi cum să le ceri) 
 

 siguranţa personală (a ştii cum să te aperi când 

eşti ameninţat/ atacat, a şti să te fereşti de 

probleme, a nu-ţi fi teamă să ieşi singur în oraş/ 

sat) 
 

 manifestarea afecţiunii (grija faţă de celălalt, a 

pune suflet într-o relaţie) 
 

 managementul timpului liber (a şti cu să-ţi 

organizezi timpul liber, să te informezi asupra 

oportunităţilor existente în comunitate, să te 

implici în activităţile organizate în comunitate) 
 

 îngrijirea sănătăţii (cum să te fereşti de boli, când 

şi cum să-ţi începi viaţa sexuală) 

 

 

De cealaltă parte, în viziunea educatorilor cele mai slab dezvoltare abilităţi de viaţă ale tinerilor 

sunt cele legate de cunoaşterea de sine (2.38), încrederea în sine (2.41), controlul emoţiilor 

(2.44), abilităţile de viaţă independentă/ autogospodărire (2.47) şi, respectiv, de asumarea 

responsabilităţilor (2.48).  

 

Tabel 8. Cele mai slab dezvoltate abilităţi de viaţă ale tinerilor 

 

Opinia tinerilor Opinia educatorilor 

 deprinderile de muncă (calităţi de lider, 

munca în echipă, antreprenoriat) 

 

 controlul emoţiilor (a ştii să te controlezi 

când eşti furios sau nemulţumit, să-şi 

ascunzi emoţiile, să aplanezi o ceartă) 

 

 siguranţa personală (a ştii cum să te aperi 

când eşti ameninţat/ atacat, a şti să te fereşti 

de probleme, a nu-ţi fi teamă să ieşi singur 

în oraş/ sat) 

 

 abilităţi de viaţă independentă (a şti cum să 

te autogospodăreşti, a încerca să-ţi repari 

singur obiectele personale)  

 

 abilităţi de comunicare (a şti cum să te 

adresezi unor necunoscuţi, a vorbi bine în 

public) 

 cunoaşterea de sine (a-ţi cunoaşte calităţile şi 

defectele, a şti ce vrei de la viaţă) 

 

 încredere în sine (a avea încredere în tine, a 

te putea descurca în orice situaţie) 

 

 controlul emoţiilor (a ştii să te controlezi 

când eşti furios sau nemulţumit, să-şi ascunzi 

emoţiile, să aplanezi o ceartă) 

 

 abilităţi de viaţă independentă (a şti cum să 

te autogospodăreşti, a încerca să-ţi repari 

singur obiectele personale) 

 

 asumarea responsabilităţilor (a-ţi asuma 

responsabilităţi şi riscuri, a duce o sarcină 

până la capăt, a găsi soluţii de rezolvare a 

problemelor) 
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Comparând cele două evaluări, constatăm că, cu excepţia controlului emoţiilor şi al abilităţilor de 

viaţă independentă, pe care atât tinerii cât şi educatorii le consideră slab dezvoltate, în celelalte 

privinţe părerile nu coincid. Mai mult, abilităţi pe care tinerii le consideră bine dezvoltare, 

precum cele legate de cunoaşterea de sine, sunt considerate slab dezvoltate de către educatori, şi 

invers (în ceea ce priveşte abilităţile de siguranţă personală). 

 

Pe subdimensiuni, rezultatele evaluării realizate de educatori au fost următoarele. În ceea ce 

priveşte cunoaşterea de sine, majoritatea educatorilor au apreciat că tinerii nu ştiu exact ce vor de 

la viaţă (66,0%) şi că nu îşi cunosc nici calităţile, nici defectele (60,0%). Legat de controlul 

emoţiilor, 68,0% dintre educatori au apreciat că tinerii nu reuşesc să îşi controlze manifestările, 

atunci când sunt nemulţumiţi sau furioşi, 48,0% au declarat că tinerii nu sunt persoane emotive 

sau, dacă sunt, ştiu să ascundă asta iar 54,0% au declarat că tinerii ştiu cum să rezolve/ oprească o 

ceartă între colegi sau prieteni. 

 

În ceea ce priveşte asumarea identităţii de gen, 64,0% dintre educatori au apreciat că tinerii din 

unităţile rezidenţiale se comportă aşa cum s-ar comporta orice fată sau băiat de vărsta lor, iar 

64,0% au afirmat că tinerii ştiu cum să abordeze/ se apropie de o persoană de sex opus. Legat de 

îngrijirea sănătăţii, 78,0% dintre educatori au considerat că tinerii ştiu ce trebuie să facă pentru a 

nu contacta anumite boli, iar 54,0% au apreciat că tinerii ştiu când şi cum să îşi înceapă viaţa 

sexuală. 

 

În privinţa abilităţilor de socializare, 56,0% dintre educatori au declarat că tinerii ştiu cum să se 

comporte în societate, în orice împrejurare, iar 96,0% au apreciat că tinerii îşi cunosc drepturile şi 

ştiu cum să le ceară. Legat de abilităţile de comunicare, majoritatea educatorilor (70,0%) au 

apreciat că tinerii ştiu cum să vorbească cu oamenii şi cum să se adreseze unor necunoscuţi, în 

aşa fel încât să se facă înţeleşi, şi doar 46,0% au fost de părere că tinerii se descurcă bine sau 

foarte bine atunci când trebuie să vorbească în public. 

 

Cât priveşte managementul timpului liber, 76,0% dintre educatori au afirmat că tinerilor le face 

plăcere să fie implicaţi în activităţi care au loc în comunitatea în care trăiesc, 64,0% au declarat 

că tinerii ştiu cum să-şi organizeze timpul liber în aşa fel încât să poată face o mulţime de lucruri 

care le fac plăcere, iar 70,0% au apreciat că tinerii ştiu unde anume să se informeze despre 

diverse evenimente la care pot participa în timpul liber. 

 

În ceea ce priveşte siguranţa personală, 92,0% dintre educatori au afirmat că tinerii ştiu să se 

apere atunci când sunt ameninţaţi sau atacaţi, 54,0% au declarat că tinerii ştiu cum să se ferească 

de probleme, iar 84,0% au afirmat că tinerilor le face plăcere să iasă singuri în oraş/ sat. Legat de 

încrederea în sine, 66,0% dintre educatori au declarat că tinerii au mare încredere în ei înşişi, în 

timp ce doar 36,0% au fost de părere că tinerii se pot descurca în orice situaţie cu care s-ar putea 

confrunta în viaţă. 

 

În privinţa abilităţilor de viaţă independentă, doar 40,0% dintre educatori au considerat că, dacă 

ar fi să locuiască singuri, tinerii s-ar putea autogospodări fără probleme, în timp ce 50,0% au 

afirmat că, în general, tinerii încearcă să îşi repare singuri lucrurile care li se strică. Cât priveşte 

abilităţile de muncă, 86,0% dintre educatori au declarat că tinerii lucrează mai bine în echipă 

decât singuri, 54,0% au apreciat că tinerii au calităţi de lideri şi ar fi buni şefi de clasă/ echipă, 

respectiv doar 12,0% au afirmat că tinerii se gândesc serios ca, după terminarea studiilor, să îşi 

deschidă o afacere proprie. 
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În ceea ce priveşte asumarea de responsabilităţi, doar 40,0% dintre educatori au fost de părere că, 

atunci când îşi asumă responsabilităţi, tinerii fac totul pentru a le duce la capăt, în timp ce 62,0% 

au afirmat că tinerilor nu le place să îşi asume responsabilităţi şi riscuri, dacă este necesar. Totuşi, 

60,0% dintre educatori au apreciat că, atunci când apare o problemă, tinerii găsesc repede soluţii 

de rezolvare a ei. Legat de managementul timpului, în general, doar 42,0% dintre educatori au 

afirmat că tinerii din unităţile rezidenţiale sunt disciplinaţi şi punctuali, reuşind să îndeplinească 

la timp toate sarcinile ce le revin, în timp ce 54,0% dintre educatori au declarat că tinerii ştiu cum 

să îşi organizeze timpul astfel încât să poată face într-o zi tot ceea ce şi-au propus. În fine, din 

punct de vedere al manifestării afectivităţii, 74,0% dintre educatori au afirmat că tinerilor le face 

plăcere să aibă grijă de cei apropiaţi lor iar 68,0% au fost de părere că tinerii pun suflet în orice 

relaţie în care se implică. 

 

Concluzii. Cei mai mulţi dintre educatori au apreciat că tinerii din unităţile rezidenţiale nu au un 

scop clar stabilit în viaţă şi că au un grad destul de redus de autocunoaştere. În opinia lor, tinerii 

nu sunt tocmai persoane disciplinate, punctuale şi care să îşi îndeplinească sarcinile la timp şi nu 

ar fi capabili să se autogospodărească fără probleme, dacă ar locui singuri, sau să-şi deschidă 

propria afacere. Deşi au calităţi de lideri şi reuşesc să se facă înţeleşi de alţii, nu au abilităţi de a 

vorbi în public. Pe de altă parte, educatorii accentuează caracterul revendicativ al tinerilor, 

considerând că aceştia îşi cunosc drepturile şi ştiu să le ceară, ştiu să se apere când sunt 

ameninţaţi sau atacaţi, la fel cum ştiu să îşi îngrijească starea de sănătate sau să îşi organizeze 

timpul liber. 

 

În general, tinerii au o imagine de sine mai bună comparativ cu cea atribuită lor de către 

educatori. Spre deosebire de aceştia, cei mai mulţi tineri cred că au obiective clare în viaţă şi îşi 

cunosc calităţile şi defectele. În proporţii diferite, tinerii şi educatorii sunt de acord că sunt 

probleme legate de muncă, gestionarea vieţii emoţionale, sentimentul de siguranţă, respectiv de 

autogospodărire. De asemenea, ambele categorii sunt de acord cu faptul că, în mare parte, tinerii 

ştiu cum să rezolve o ceartă între colegi, au comportamente specifice genului, ştiu cum să îşi 

îngrijească sănătatea, îşi cunosc drepturile, au încredere în ei, au calităţi de lideri sau ar lucra mai 

bine în echipă, că nu au probleme majore în organizarea timpului. 

 

Nivelul de dezvoltare a abilităţilor de viaţă este diferit de la un tânăr la altul, iar cei care trăiesc în 

servicii de tip familial sau SDDVI se pare că au abilităţi mai dezvoltate de socializare, siguranţă 

personală, asumare de responsabilităţi şi de autogospodărire, în comparaţie cu cei care trăiesc în 

centrele de plasament clasice. 

 

Totuşi, în cadrul focus-group-urilor, tinerii au fost de acord cu opinia educatorilor potrivit căreia 

tinerii nu se cunosc prea bine. Ei şi-au exprimat îngrijorarea că abilităţile lor de viaţă nu le vor 

permite o adaptare rapidă şi că vor avea nevoie întotdeauna de sprijin pentru a se descurca în 

viaţă, în condiţiile lipsei unei familii care să îi ajute ei urmând a rămâne dependenţi de unitatea 

rezidenţială în care au locuit sau de şcoală. Foarte puţini au declarat că sunt pregătiţi şi capabili să 

se descurce singuri. 

 

Pe de altă parte, în privinţa abilităţilor de viaţă ale tinerilor şi a gradului de dezvoltare a lor, 

educatorii au fost de părere că nu se poate face o generalizare a situaţiei. Cu toate acestea, ei au 

considerat că opiniile exprimate de tineri au fost puţin nerealiste, diferenţa de percepţie între 

educatori şi tineri putând fi puse mai ales pe seama diferenţei de experienţă de viaţă (după 

părerea educatorilor, viziunea tinerilor nu este legată de realitate, fiind mai mult o exprimare a 

unor dorinţe).  
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Potrivit celor relatate de educatori, chiar şi după ieşirea din unitatea rezidenţială şi după angajare, 

tinerii sunt monitorizaţi o perioadă, pentru a se evalua nivelul lor de integrare socială şi 

profesională. Concluzia generală a acestor evaluări este că 90% dintre tineri nu reuşesc să aibă o 

integrare deplină. După ieşirea din centru, tinerii, mai ales fetele, nu se pot detaşa de viaţa de 

grup. Deseori locuiesc în grupuri de cel puţin patru persoane şi aşa se descurca mai bine, îşi 

gestionează mai bine banii. Acest lucru le împiedică uneori să se gândească la o relaţie normală 

de cuplu, la o familie proprie. 

 

Sunt tineri care se descurcă şi îi sprijină şi pe alţi colegi din centru. Tinerii care nu au familii 

apelează în continuare la ajutorul celor din centrele de plasament. În opinia educatorilor, cu toţii 

ar trebui să beneficieze de ajutor din partea unei reţele de sprijin, începând cu familia şi 

continuând cu centrul de plasament,  AJOFM etc. De fapt, această reţea există, dar nu 

colaborează suficient, trebuie activată şi adaptată corespunzător, cred educatorii.  

 

Gestionarea bugetului propriu 

 

Opinia tinerilor. Dintre tinerii intervievaţi, doar 82,8% au afirmat că dispun lunar de o anumită 

sumă de bani. În medie, aceasta ar fi de cca. 68,8 de lei. Totuşi, cei mai mulţi (54,8%) au declarat 

că dispun lunar de sume foarte mici de bani (între 10 si 29 de lei/lună), 14,8% au declarat că au la 

dispoziţie lunar între 30 şi 99 de lei, 6% între 100 şi 199 lei, 8% între 200 şi 499 lei/lună şi numai 

1,2% au afirmat că dispun de sume de 500 lei şi peste. 

 

Unul din cinci tineri (20,4%) au afirmat că banii de buzunar le ajung pentru una sau două zile, 

17,6% că îi cheltuie în cel mult o săptămână iar 16,8% în cel mult două-trei săptămâni. Numai 

10,8% au afirmat că reuşesc să se descurce  de la o lună la alta cu banii disponibili şi doar 10,0% 

că reuşesc să pună bani deoparte. Cele mai scumpe obiecte pe care şi le-au cumpărat tinerii din 

serviciile rezidenţiale din banii lor sunt îmbrăcăminte (24,8%), telefoane (14%), aparate audio-

video sau TV (9,2%), respectiv încălţăminte (6,4%). 

 

Concluzii. In general, tinerii sunt nemultumiţi de sumele de care dispun lunar, doar cca. 20% 

dintre ei reuşind să se descurce cu aceşti bani de la o lună la alta sau să facă mici economii. 

Tinerii sunt, în general nemulţumiţi de faptul că banii pe care îi gestionează sunt insuficienţi şi 

nu-şi pot procura toate lucrurile de care au nevoie. Educatorii consideră că majoritatea tinerilor 

nu se descurcă să îşi gestioneze corespunzător bugetul. 

 

Implicarea educatorilor în dezvoltarea abilităţilor practice ale tinerilor 

 

Opinia tinerilor. Cât timp alocă educatorii pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale tinerilor? 

Rugaţi să facă o evaluare, tinerii au apreciat că cel mai adesea educatorii abordează următoarele 

teme: purtarea şi întreţinerea hainelor (56,0% dintre tineri au declarat că astfel de activităţi sunt 

abordate zilnic sau aproape zilnic de către educatori), pregătirea mesei şi preparare hranei 

(44,8%), petrecerea timpului liber (41,6%), prevenirea îmbolnăvirilor şi tratarea bolilor, respectiv 

administrarea eficientă a banilor (cu câte 41,2%), comunicarea cu ceilalţi (40%), controlul 

emoţiilor şi al furiei (39,6%) sau cunoaşterea localităţii în care trăiesc (39,2%). De cealaltă parte, 

potrivit evaluării tinerilor, cele mai puţin abordate teme de către educatori sunt: cum să porneşti o 

afacere (doar 17,6% dintre tineri au declarat că astfel de activităţi sunt abordate zilnic sau 

aproape zilnic de către educatori), cum să îţi cauţi şi cum să te porţi la locul de muncă (24,0%), 

cum funcţionează şi cum poţi apela la serviciile medicale, poliţie, poştă, primărie (30,4%), cum 



 38 

să îţi întemeiezi o familie şi cum se cresc copiii (31,2%), cum să-ţi găseşti şi cum să întreţii o 

locuinţă (36,8%). 

 

Opinia educatorilor. Educatorii intervievaţi în cadrul anchetei au declarat că îşi dedică întreaga 

activitate de la locul de muncă lucrului direct cu copiii şi tinerii din serviciile rezidenţiale. 

Potrivit declaraţiilor lor, pe parcursul unei luni de zile, în medie fiecare educator alocă circa 170 

de ore lucrului cu tinerii (practic, 100% din norma de lucru). Cu toate acestea, din datele 

referitoare la alocarea timpului de lucru pe tipuri de activităţi reiese că educatorii consacră o bună 

parte din timpul de lucru unor activităţi care nu se desfăşoară cu implicarea tinerilor (de exemplu, 

în medie 14,3% din timp este alocat activităţilor administrative iar 19,4% supravegherii pe timpul 

nopţii). Activităţilor legate de dezvoltarea unor abilităţi de viaţă educatorii le rezervă destul de 

puţin timp (15,5%), ca şi celor destinate integrării sociale a tinerilor (9%) sau orientării lor 

profesionale (6,5%). Cele mai multe ore sunt alocate activităţilor educative, cum ar fi pregătirea 

temelor, menţinerea relaţiei cu şcoala, orientarea şcolară (27,5%).  

 

În ceea ce priveşte activităţile dedicate dezvoltării abilităţilor de viaţă ale tinerilor, educatorii 

afirmă că cel mai des (în medie, o dată la 3 zile) organizează activităţi legate de gătit şi pregătirea 

mesei, purtarea/ întreţinerea hainelor şi petrecerea timpului liber. Destul de des (în medie, o dată 

la 4 zile) educatorii organizează activităţi legate de educaţia pentru prevenirea şi tratarea bolilor 

(menţinerea igienei corporale, folosirea medicamentelor, activitatea sexuală). O dată la 5 zile sunt 

derulate activităţi menite să îmbunătăţească comunicarea tinerilor cu ceilalţi (utilizarea 

telefonului, salutul, elaborarea de scrisori sau petiţii etc.), respectiv să le dezvolte abilităţile de 

management al timpului.  

 

Pe de altă parte, cele mai puţin abordate teme de către educatori sunt, potrivit propriilor 

declaraţii: cum să porneşti o afacere (subiect abordat, în medie, o dată pe lună), cum să îţi 

întemeiezi o familie şi cum se cresc copiii (în medie, o dată la două – trei săptămâni), cum să îţi 

cauţi şi cum să te porţi la locul de muncă, respectiv cum funcţionează şi cum poţi apela la 

serviciile medicale, poliţie, poştă, primărie (în medie, o dată la două săptămâni). Diferenţele de 

evaluare între educatori şi tineri sunt, astfel, minime. 

 

Concluzii. Cel mai mult timp din activitatea educatorilor este alocat activităţilor educative legate 

de şcoală. Cu toate acestea, educatorii se implică tot mai mult în dezvoltarea abilităţilor de viaţă/ 

practice ale tinerilor, în ciuda lipsurilor existente în baza materială şi informaţională a unităţilor 

rezidenţiale. 

 

3.6. Reţele sociale, incluziune şi implicare socială 

 

Integrarea tinerilor în reţeaua socială 

 

Opinia tinerilor. Familia, personalul unităţii rezidenţiale şi prietenii sunt principalele repere în 

viaţa tinerilor intervievaţi şi cele mai importante resurse de suport.  

 

În ceea ce priveşte relaţia cu familia, datele anchetei au arătat că doar 9,2% dintre tineri trăiesc 

într-un centru de plasament de la naştere, marea majoritate a lor (83,2%) provenind din familii. 

De altfel, din declaraţiile lor reiese că 60,4% au încă familie sau rude apropiate, doar 14,4% 

nebeneficiind de ajutorul acestora (fie pentru că aceştia nu pot, fie pentru că nu vor să o facă), 

restul de 46% afirmând că îşi vizitează rudele şi că se vor întoarce în familie după ce vor termina 
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şcoala. Doar 13,2% dintre tineri au afirmat că nu au familie naturală ori rude apropiate sau că nu 

le cunosc. 

 

În privinţa cercului de prieteni, acesta este format, potrivit declaraţiilor tinerilor, în primul rând 

din alţi tineri din afara unităţii rezidenţiale (în medie, un tânăr din centru a declarat că are 9,4 

prieteni în afara centrului), apoi din ceilalţi copii şi tineri din centru (4,6), dar şi din rândul 

personalului serviciului rezidenţial (3,6). Astfel, dacă li s-ar întâmpla să aibă nevoie urgentă de 

ajutor (de exemplu, să împrumute o sumă mică de bani sau să împrumute un obiect), tinerii ar 

apela mai degrabă la prietenii din afara unităţii rezidenţiale (în medie, un tânăr din centru a 

declarat că ar putea apela la sprijinul a 3,9 prieteni din afara centrului), apoi, în egală măsură, la 

ceilalţi tineri din centru sau la personalul centrului rezidenţial (2,7). De asemenea, tinerii 

chestionaţi au susţinut că au fost, la rândul lor, apelaţi pentru a oferi sprijin pentru rezolvarea 

unor probleme personale ale celorlalţi copii/ tineri din centru (în medie, de 4,1 tineri în decursul 

ultimului an), ale unor persoane din afara centrului (3,6), dar şi ale personalului centrului (1,9). 

 

Totuşi, în rezolvarea unor probleme persoanle specifice, cel mai important sprijin îl găsesc tinerii 

în interiorul centrului şi nu în afara lui. Astfel, atât cei care locuiesc în mediul rural, cât şi cei care 

locuiesc în mediul urban (în proporţii mai mari în cazul primilor), au declarat că, în medie, 59,6% 

dintre oamenii la care ar putea apela pentru rezolvarea unor probleme legate de şcoală sunt din 

interiorul centrului rezidenţial şi doar 20,0% din afara lui. În ceea ce priveşte rezolvarea unor 

probleme de sănătate proporţia este de 48,4% la 26,0%, pentru probleme legate de poliţie de 

46,0% la 23,2%, pentru obţinerea unui loc de muncă de 43,2% la 25,6%, respectiv pentru 

rezolvarea unor probleme la primărie, de 40,0% la 26,0%. Pe de altă parte, datele anchetei au 

arătat că, în general, băieţii se bazează mai mult decât fetele pe ajutorul venit din interiorul 

unităţii rezidenţiale în rezolvarea problemelor legate de sănătate, şcoală, primărie sau poliţie, dar 

nu şi în găsirea unui loc de muncă.  

 

În general, încrederea în ceilalţi este redusă în rândul tinerilor din unităţile rezidenţiale. Astfel, 

cei mai mulţi dintre ei (66%) au fost de părere că nu poţi fi niciodată sigur în relaţiile cu ceilalţi, 

şi doar 21,2% au declarat că se poate avea încredere în cei mai mulţi (12,8% nu s-au pronunţat). 

Invitaţi să aprecieze nivelul de încredere în diverse persoane sau organizaţii pe care le cunosc şi/ 

sau cu care vin în contact, tinerii au afirmat că au încredere multă şi foarte multă în în primul 

rând în directorul/ conducerea serviciului rezidenţial (65,6%), în personalul serviciului rezidenţial 

(63,6%), în preoţii/ pastorii din localitate (54%) şi în profesorii din localitate (52,4%). Urmează 

personalul medical din localitate (50,4%), colegii din serviciul rezidenţial (44,8%), colegii de 

şcoală (42,4%) şi poliţiştii din localitate (41,2%). De cel mai scăzut nivel de încredere în rândul 

tinerilor se bucură oamenii de afaceri/ patronii din localitate (24,8% nu au deloc încredere în ei şi 

34,8% au puţină şi foarte puţină), respectiv primarul localităţii (19,2% nu au deloc încredere, iar 

33,6% au puţină şi foarte puţină). 

 

Întrebaţi despre frecvenţa relaţiilor cu persoane din afara centrului, 70% dintre tineri au afirmat 

că în ultimele trei luni s-au întâlnit cu persoane din afara centrului, într-un spaţiu public, pentru a 

petrece timpul împreună cu acestea, 64,8% că au primit vizite în centrul rezidenţial din partea 

unor astfel de persoane şi 68,4% că au fost chiar ei în vizită în casa lor. Tinerii din mediul rural 

au avut parte mai des de astfel de întâlniri/ vizite, comparativ cu cei din mediul urban, iar fetele s-

au întâlnit cu astfel de persoane mai des decât băieţii. În ultimele 3 luni, cel mai adesea aceste 

întâlniri/ vizite (între 32,7%, în cazul primirii unor vizite în centru şi 46,8% în cazul vizitelor în 

afara centrului – procentul exprimând proporţia tinerilor care au declarat că au participat la astfel 

de întâlniri) s-au petrecut cel puţin o dată pe lună. Pe de altă parte, tinerii au declarat că s-au 
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întâlnit mai des cu persoane din afara centrului care erau de aceeaşi etnie sau religie cu a lor, nu 

neapărat însă şi de aceeaşi condiţie materială, ceea ce indică un nivel redus al incluziunii sociale a 

acestor tineri.  

 

Opinia educatorilor. Majoritatea educatorilor au apreciat că tinerii din serviciile rezidenţiale fac 

parte din reţele sociale pe care se pot baza, într-o măsură mai mare sau mai mică. Cu toate 

acestea, integrarea socială a tinerilor rămâne o problemă pentru cei mai mulţi dintre ei, au fost de 

părere educatorii. Astfel, la solicitarea de a aprecia nivelul estimat de integrare a tinerilor care 

urmează să părăsească serviciul rezidenţial, 60% dintre educatori au considerat că tinerii au relaţii 

bune cu membrii familiei sau rude apropiate, 64% că au o reţea de cunoscuţi/ prieteni pe care pot 

conta în caz de nevoie iar 60% au afirmat că aceştia au pe cine să se bazeze în cazul în care se 

confruntă cu probleme de sănătate. 

 

Situaţia se schimbă însă atunci când se pune problema rezolvării unor situaţii la primărie (numai 

34% dintre educatori au apreciat că tinerii au pe cine să se bazeze pentru rezolvarea unei astfel de 

probleme) sau la poliţie (doar 36% au afirmat că tinerii au pe cine se baza pentru rezolvarea unei 

probleme la poliţie). Cel mai complicat pentru tineri pare să fie însă atunci când vine vorba de 

găsirea unui loc de muncă. Astfel, numai 22% dintre educatori au fost de părere că tinerii ar avea 

la cine să apeleze pentru a-i ajuta în obţinerea unui loc de muncă, restul de 64% fiind convinşi că 

tinerii nu au pe cine să se bazeze pentru a primi ajutor în acest sens.  

 

Numai 2% din educatori au preconizat integrarea cu uşurinţă a tinerilor în viaţa socială. Dacă alţi 

34% au considerat că aceştia au şanse mari de a o face, jumătate dintre ei (50%) au fost mai 

degrabă de părere că tinerii vor reuşi mai greu sau nu vor reuşi deloc să se integreze în viaţa 

socială. În scopul creşterii interacţiunii tinerilor din unităţile rezidenţiale cu mediul în care 

trăiesc, personalul cu rol în educaţie din serviciile rezidenţiale studiate au declarat că obişnuieşte 

să organizeze, o dată pe săptămână, întâlniri între tineri şi persoane din afara centrului, într-un 

spaţiu public sau în centru, cu scopul petrecerii timpului liber împreună, precum şi vizite în 

centrul/ serviciul rezidenţial ale unor persoane din afara centrului. 

 

Concluzii. Într-o măsură mai mare decât tinerii, educatorii au apreciat că aceştia s-ar putea baza 

pe familia şi pe rudele lor sau pe reţeaua de prieteni/ cunoscuţi atunci când ar avea nevoie de 

ajutor în rezolvarea unor probleme importante. Pe de altă parte parte, tinerii au lăsat impresia că 

ei se aşteaptă la ajutor mai ales din partea personalului serviciilor rezidenţiale în care locuiesc. De 

aceea poate, deşi încrederea generalizată a tinerilor în ceilalţi este destul de redusă, conducerea 

serviciului rezidenţial şi personalul acestuia se bucură de cea mai mare încredere din partea lor. 

 

Tinerii au apreciat că este foarte important pentru ei să aibă persoane de încredere în jur, la care 

să apeleze în caz de nevoie. Cel mai adesea tinerii au declarat că apelează la cei din jurul lor 

pentru a împrumuta bani, dar şi pentru a se sfătui în diverse probleme. Persoanele la care 

apelează cel mai adesea sunt, după caz, educatorii, profesorii, părinţii, asistentul social, prietenii, 

respectiv colegii de cameră sau de cămin. Nevoia puternică de sprijin şi îngrijorarea resimţită faţă 

de ceea ce le poate aduce viitorul îi face pe tineri să exprime uneori păreri radicale privind 

atribuţiile personalului din unităţile rezidenţiale („educatorii sunt obligaţi să ne ajute”). 

 

În privinţa vieţii sociale, tinerii s-au declarat mulţumiţi şi s-au arătat conştienţi de faptul că 

depinde în mare măsură de ei cum şi cu cine socializează. Ei au recunoscut totuşi că au o 

problemă de mentalitate în ceea ce priveşte percepţia pe care şi-au format-o asupra tinerilor din 

familii, închipuindu-şi că aceştia au mai multă libertate decât ei („se zice că este egalitate, dar nu 
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e; ei pot să primească mai des vizite”), chiar dacă sunt conştienţi că existenţa unor reguli de 

convieţuire în centru este necesară. Ori, anumite nemulţumiri ale tinerilor din unităţile 

rezidenţiale în ceea ce priveşte viaţa lor socială fac trimitere tocmai la unele reguli de convieţuire 

şi securitate impuse la nivel de centru şi cu care aceştia nu sunt întotdeauna de acord („să nu îi 

intrebi când vin, când pleacă, cât stau...”; „tot timpul ne ţineţi în puşcăria asta!” ), dar care, pe de 

altă parte, sunt considerate necesare. Cu cât unitatea rezidenţială este mai mare, regulile sunt mai 

stricte, iar tinerii sunt mai nemulţumiţi. În schimb, cei care locuiesc în apartamente sau case de 

tip familial au un program mai aproape de ceea ce înseamnă viaţa într-o familie şi relaţii mai 

puternice cu ceilalţi. 

 

Interesul şi participarea tinerilor la viaţa comunităţii  

 

Opinia tinerilor. Întrebaţi dacă au participat, în ultimele 12 luni, la vreun eveniment în familia 

sau în localitatea în care trăiesc (nuntă, înmormântare, festivitate religioasă etc.), 34,4% dintre 

tineri au răspuns că nu au participat la niciun fel de eveniment de acest gen iar 18% nu au 

răspuns. Mersul la biserică este destul de frecvent printre tineri, 24% afirmând că merg o dată pe 

săptămână, iar 17,6% că merg chiar de mai multe ori pe săptămână. De cealaltă parte, 20,4% au 

afirmat că merg la biserică numai la sărbătorile religioase importante iar 12,4% că merg foarte rar 

sau nu merg deloc. 

 

Frecvenţa redusă a participării tinerilor la viaţa comunităţii nu pare a fi dictată însă de aspecte 

legate de siguranţa personală. Astfel, la ieşirea din centru, singuri sau însoţiţi de colegi, dar fără 

supravegherea personalului centrului, majoritatea tinerilor (66,8%) au declarat că se simt în 

siguranţă, mai mult sau mai puţin, faţă de infracţiuni sau violenţă şi doar 22,4% au afirmat că se 

simt în nesiguranţă. 

 

Sursa zilnică de informare cea mai la îndemână pentru tineri este televizorul (59,6%). Urmează 

internetul (32,2%) şi radioul (30,4%). Ziarele şi cărţile sunt mai puţin accesate de tineri (35,2% 

au declarat că nu citesc ziare niciodată, 26,8% că le citesc mai rar de o dată pe săptămână şi 

numai 10,8% au afirmat că le citesc zilnic, în timp ce doar 24,8% dintre tineri au afirmat că citesc 

cărţi zilnic, 16,8% că citesc de câteva ori pe săptămână şi 12,8% o dată pe săptămână).  

 

În privinţa vieţii sociale, tinerii au declarat că manifestă interes şi preocupare în principal pentru 

viaţa religioasă şi activitatea bisericii (60,4% s-au arătat foarte interesaţi şi destul de mult 

interesaţi), activităţile şi competiţiile sportive (57,6%), problemele legate de şcoală (55,2%), de 

viaţa culturală şi artistică (53,6%), respectiv pentru problemele de ecologie şi protecţia mediului 

(52,4%). Există unele deosebiri în ierarhia acestor teme, între tinerii care locuiesc în mediul urban 

şi cei care locuiesc în mediul rural. Astfel, cei din mediul rural s-au arătat mult mai interesaţi de 

problemele de ecologie şi protecţia mediului (77,5%, faţă de 47,6% în cazul celor din urban), de 

sport (72,5%, faţă de 54,8%), viaţa religioasă (67,5%, faţă de 59%) şi de problemele legate de 

şcoală (62,5%, faţă de 53,8%). Există, de asemenea, deosebiri între temele preferate de fete şi 

cele preferate de băieţi. Astfel, dacă băieţii au adus în discuţie în primul rând activităţile sportive, 

acestea nu s-au regăsit în primele cinci opţiuni ale fetelor. Pe primul loc în cazul fetelor s-a aflat 

viaţa religioasă (preferată de 70,3% din fete, comparativ cu 53,6% în cazul băieţilor). În acelaşi 

timp, fetele s-au arătat în mod firesc mai preocupate de problematica drepturilor femeilor (54,2% 

dintre fete au afirmat asta, comparativ cu 24,8% dintre băieţi). 

 

Cel mai puţin tinerii s-au arătat interesaţi de viaţa politică (36,8% s-au declarat deloc interesaţi, 

iar 29,6% s-au declarat foarte puţin sau destul de puţin interesaţi), de activitatea primăriei/ 
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administraţiei locale (29,2% s-au arătat deloc interesaţi, iar 30,4% foarte puţin sau destul de puţin 

interesaţi), de problemele etniei căreia îi aparţin (25,2% s-au arătat deloc interesaţi, iar 26% 

foarte puţin sau destul de puţin interesaţi) şi respectiv de problema drepturilor femeilor (20% s-au 

declarat deloc interesaţi, iar 19,6% foarte puţin sau destul de puţin interesaţi). Comparând 

părerile tinerilor ţinând cont de mediile lor de rezidenţă, a reieşit că cei din mediul urban sunt 

totuşi mai interesaţi decât cei din mediul rural de aceste aspecte, dar şi de probleme generale ale 

comunităţii, de problema şomajului şi a locurilor de muncă. 

 

În mod firesc, aceste preocupări influenţează şi interesul şi disponibilitatea tinerilor de a participa 

la diverse activităţi organizate la nivel local. Astfel, în cadrul anchetei tinerii s-au arătat interesaţi 

în primul rând să participe la activităţi extraşcolare organizate de şcoală (45,2% s-au declarat 

foarte interesaţi şi 29,2% destul de interesaţi), la acţiuni sau proiecte în folosul copiilor şi tinerilor 

din centru, derulate de conducerea serviciului rezidenţial (35,6% s-au arătat foarte interesaţi şi 

34,4% destul de interesaţi), respectiv să facă recomandări conducerii serviciului rezidenţial 

pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă din centru (31,6% s-au declarat foarte interesaţi şi 25,2% 

destul de interesaţi). Analizând situaţia pe medii de rezidenţă, constatăm că tinerii din mediul 

rural s-au arătat mai dornici să participe la astfel de activităţi, decât cei din mediul urban. În 

schimb, nu au existat diferenţe relevante între interesul manifestat de fete şi cel exprimat de 

băieţi, atât unii, cât şi ceilalţi plasând aceste categorii de activităţi pe primele trei locuri în lista 

priorităţilor, în aceeaşi ordine. 

 

De cel mai scăzut interes în rândul tinerilor din unităţile rezidenţiale s-a bucurat participarea la 

întruniri pe teme politice (41,2% s-au arătat deloc interesaţi, iar 26,8% puţin şi destul de puţin 

interesaţi), obţinerea de informaţii privind proiectele şi hotărârile primăriei şi consiliului local 

(24% s-au declarat deloc interesaţi, iar 37,2% puţin şi destul de puţin interesaţi), respectiv dorinţa 

de a face recomandări primăriei şi consiliului local, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă în 

localitatea în care trăiesc (24% s-au arătat deloc interesaţi, iar 30,4% puţin şi destul de puţin 

interesaţi). Nu au fost remarcate diferenţe importante între preferinţele tinerilor, în funcţie de 

mediul de rezidenţă (urban/ rural). Însă, cel puţin la nivel declarativ, mai multe fete decât băieţi s-

au arătat interesate să participe la activităţi de interes comun sau să se informeze despre 

activitatea partidelor politice şi a administraţiei publice locale. Pe ansamblu, doar 38,4% dintre 

tineri au afirmat că sunt interesaţi şi foarte interesaţi să participe la luarea deciziilor care privesc 

comunitatea în care trăiesc. 

 

Opinia educatorilor. În opinia educatorilor, pe plan social tinerii sunt interesaţi mai degrabă de 

activităţi şi competiţii sportive (82% dintre educatori au apreciat că tinerii sunt foarte mult sau 

destul de mult preocupaţi de acest aspect), de problemele tinerilor, în general (72%) şi de 

problemele tinerilor din serviciile rezidenţiale, în special (56%), de aspecte ale vieţii culturale şi 

artistice (56%) şi, respectiv, de probleme legate de şcoală (52%). Viaţa religioasă (42%), 

problemele de mediu (40%) sau activitatea organizaţiilor umanitare/caritabile (34%) se bucură de 

un interes mai redus în rândul tinerilor, potrivit aprecierilor făcute de educatori. Însă cel mai 

ridicat dezinteres îl manifestă tinerii faţă de viaţa politică (doar 4% dintre educatori au apreciat că 

tinerii ar fi foarte sau destul de mult preocupaţi de acest aspect), de activitatea administraţiei 

locale (4%), de drepturile femeilor (12%), de problemele etniei de care aparţin (18%), respectiv 

de problema şomajului sau a locurilor de muncă (22%). 

 

În ceea ce priveşte disponibilitatea tinerilor de a se implica în activităţi de interes comun, 84% 

dintre educatori au apreciat că activităţile extraşcolare organizate de şcoala în care învaţă s-ar 

bucura de un mare interes în rândul tinerilor, 82% au afirmat că tinerii ar fi interesaţi să facă 
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recomandări conducerii pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă din serviciul rezidenţial, iar 80% 

dintre educatori au fost de părere că tinerii ar fi interesaţi să participe la eventuale acţiuni, 

activităţi sau proiecte derulate de conducere în folosul copiilor şi tinerilor din serviciile 

rezidenţiale. Interesul tinerilor de a participa la întâlniri pe teme politice, de a se informa în 

legătură cu proiectele şi hotărârile primăriei şi/ sau consiliului local sau de a face recomandări 

primăriei pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în localitatea în care trăiesc este unul foarte 

scăzut, în opinia educatorilor (doar între 6% şi 14% dintre educatori au apreciat că tinerii ar fi 

foarte sau destul de interesaţi să facă asta). 

 

Pe de altă parte, şi interesul de a se implica activ în viaţa comunităţii în care trăiesc este unul 

extrem de scăzut în rândul tinerilor, în opininia educatorilor. Astfel, doar 16% dintre educatori au 

apreciat că tinerii ar fi foarte sau destul de interesaţi să participe la luarea deciziilor care privesc 

comunitatea în care locuiesc şi doar 18% au fost de părere că tinerii ar fi dispuşi să se implice în 

acţiuni, activităţi sau proiecte în folosul comunităţii, derulate de primărie, organizaţii 

neguvernamentale sau de grupuri de iniţiativă din comunitatea în care trăiesc. 

 

Concluzii. În opinia educatorilor, tinerii sunt preocupaţi în primul rând de activităţile sportive, 

problematica tinerilor, viaţa cultural-artistică şi problemele legate de şcoală. Pe lângă acestea, 

tinerii au arătat un interes crescut (mai mare decât au apreciat educatorii) pentru viaţa religioasă 

şi activitatea bisericii, precum şi pentru problemele de mediu. Atât unii, cât şi ceilalţi au apreciat 

că viaţa politică, activitatea autorităţilor locale şi cea a organizaţiilor care apără interesele unor 

grupuri specifice (grupuri etnice sau organizaţii pentru apărarea drepturilor femeilor) se bucură 

de cel mai scăzut interes din partea tinerilor.  

 

În cadrul focus-group-urilor, tinerii au apreciat că interesele lor sunt normale pentru vârsta lor 

(mai mult sport, o viaţă religioasă mai intensă, preocupări ridicate pentru ecologie şi mai puţin 

pentru viaţa politică şi activitatea administraţiei locale). Ei s-au declarat nemulţumiţi şi 

dezamăgiţi de politicieni şi de administraţia locală, care în fiecare campanie electorală promit să 

realizeze ceva şi apoi nu se ţin de cuvânt. De aceea, tinerii nu îi consideră demni de încredere. 

 

Interesul tinerilor pentru activitatea bisericii este interpretat de educatori atât ca pe o nevoie 

spirituală a acestora („găsesc aici un sens pentru viaţă, răspunsuri pe care nu le găsesc în altă 

parte”), cât şi ca pe o decizie extrem de pragmatică (merg acolo pentru că le place că primesc 

ceva de pomană sau se roagă pentru reuşita la examene). Lipsa de interes a tinerilor pentru 

problemele etniei de care aparţin a fost ilustrat de educatori cu cazuri în care tineri de etnie romă 

au refuzat să se întoarcă în familie (deşi avea o situaţie materială bună), deoarece familiile lor 

sunt tradiţionaliste şi le-ar refuza accesul la şcoală, i-ar îmbrăca în costume tradiţionale etc. 

 

Implicarea tinerilor în activitatea unor organizaţii civice 

 

Opinia tinerilor. Voluntariatul în rândul tinerilor din unităţile rezidenţiale este redus. Doar circa 

7% dintre tinerii intervievaţi au declarat că au desfăşurat muncă voluntară într-o organizaţie, în 

ultimul an. 

 

Participarea tinerilor la activităţi desfăşurate de anumite organizaţii aparţinând mediului non-

profit a fost de asemenea una redusă. Astfel, cei mai mulţi tineri au declarat că în ultimul an s-au 

implicat în activităţi derulate de cluburi sau asociaţii sportive (14,4% dintre tineri au afirmat că 

au fost membri în astfel de asociaţii şi 16% că au participat la unele activităţi ale acestor 

organizaţii), de organizaţii ale elevilor sau studenţilor (11,6% au declarat că au fost membri şi 
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16,4% că au participat la diverse activităţi), de organizaţii religioase sau bisericeşti (11,2% au 

afirmat că au fost membri şi 16,8% că au participat la activităţi în cadrul acestor organizaţii). Din 

nou, cel mai puţin au fost interesaţi tinerii să participe la activităţi desfăşurate de partide politice 

(5,6% au fost membri, 4,0% au participat la activităţi), de organizaţii etnice (3,6%, respectiv 

6,0%), asociaţii ale femeilor sau care luptă pentru drepturile femeilor (8,0% şi 4,4%), respectiv de 

asociaţii profesionale sau sindicale (4,0% şi 8,0%). 

 

O parte dintre tinerii din mediul urban au declarat că au fost membri ai unor asociaţii profesionale 

sau sindicale, ai unor partide politice sau organizaţii etnice, pe când niciunul din tinerii care 

locuiesc în mediul rural nu a putut spune despre sine acest lucru. În general, fetele s-au arătat mai 

active şi mai implicate în activitatea unor asemenea organizaţii, comparativ cu băieţii (atât ca 

membri ai organizaţiilor, cât şi ca persoane implicate în activitatea acestora, inclusiv ca 

voluntari). Cele mai multe fete au declarat că în ultimul an au fost membre ale unor organizaţii 

religioase sau bisericeşti (16,1%), dar şi ale unor cluburi sau asociaţii sportive (14,4%), ale unor 

organizaţii de tineret sau ale elevilor ori studenţilor (câte 13,6%). La rându lor, băieţii au preferat, 

în ordine, cluburile şi asociaţiile sportive (14,4%), organizaţiile de tineret (12,8%) sau 

organizaţiile elevilor ori studenţilor (10,4%). 

 

Întrebaţi cu privire la motivele pentru care nu au fost membri ai unor astfel de organizaţii, nu au 

făcut voluntariat sau nu au participat la activităţi organizate de acestea, 54,8% dintre tineri nu au 

oferit un răspuns concret, în timp ce 23,6% au motivat că nu au auzit sau nu cunosc nicio astfel 

de organizaţie care să activeze pe plan local, 11,6% au declarat că nu au timp pentru astfel de 

lucruri, 8% că nu au nimic de câştigat prin implicarea în astfel de activităţi, 6,8% că aceste 

organizaţii nu i-ar accepta şi 6,4% că nu au încredere în astfel de organizaţii. 

 

Chestionaţi cu privire la asemănările observate între membrii organizaţiilor în activităţile cărora 

s-au implicat, tinerii au spus că în proporţie de 41,2% aceştia aveau aceeaşi religie, 25,6% aceeaşi 

ocupaţie, 25,2% acelaşi nivel de educaţie şi doar 21,2% aceeaşi etnie, ceea ce documentează un 

grad ridicat de incluziune socială a acestor tineri.  

 

Chiar dacă nu s-au derulat în cadrul unor organizaţii non-profit, activităţile de interes comun la 

care tinerii au declarat că au participat în ultimele 12 luni au fost diverse. Astfel, tinerii au afirmat 

că au luat parte la acţiuni organizate de şcoala în care învaţă (72,8%), la întâlniri ale tinerilor din 

serviciul rezidenţial pentru discutarea unor probleme comune (68,4%), la acţiuni organizate de 

serviciul rezidenţial (67,6%), la ajutorarea unei persoane nevoiaşe (61,6%) sau că au adresat 

conducerii şi personalului serviciului rezidenţial solicitări/ întrebări privind problemele comune 

care ar trebui rezolvate (56%). Nu au participat însă decât în mică măsură la întruniri pe teme 

politice (78,4% dintre tineri au declarat că nu au participat deloc), nu au adresat autorităţilor 

locale solicitări sau întrebări privind problemele comune care ar trebui rezolvate în comunitatea 

în care trăiesc (75,2%), nu au participat la întruniri publice legate de rezolvarea unor probleme 

comune ale comunităţii în care locuiesc (66%) şi nu au participat cu muncă voluntară la 

rezolvarea unor probleme ale comunităţii locale (54%). 

 

Pe de altă parte, în ciuda participării reduse în activitatea unor organizaţii non-profit, tinerii s-au 

arătat în proporţii ridicate dispuşi să se implice în acţiuni sociale derulate pe plan local. Astfel, 

întrebaţi dacă ar fi dispuşi să facă anumite lucruri în interesul altor persoane, tinerii au răspuns că 

cel mai mult ar fi dornici să se implice în strângere de fonduri pentru persoane nevoiaşe (71,2%), 

să presteze muncă voluntară în amenajarea unui spaţiu public în zona, cartierul sau localitatea în 

care trăiesc (70,8%), să doneze sânge (65,2%) sau să strângă semnături pentru rezolvarea unei 
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probleme din comunitate (58,4%). De un interes mai redus în ochii tinerilor s-a bucurat 

sprijinirea voluntară a unui partid politic sau a unui candidat, în campania electorală (54,4% nu ar 

face acest lucru şi numai 27,6% s-ar implica). 

 

În privinţa eventualelor blocaje de care s-ar lovi în dorinţa lor de a se implica în viaţa socială, 

65,6% dintre tineri au afirmat că li se permite să participe la toate activităţile organizate în 

serviciul rezidenţial, în şcoală sau în comunitate. O parte dintre tineri au declarat însă că există şi 

activităţi la care nu li se permite accesul (9,6% în serviciul rezidenţial, 8,8% în şcoală şi 7,6% în 

comunitate), principalele piedici invocate de tineri fiind vârsta (14,4%), sexul (3,6%), nivelul de 

educaţie (3,2%), problemele de disciplină (2,4%), faptul că sunt membri sau simpatizanţi ai unui 

partid (1,6%), teama de a nu li se întâmpla ceva (1,6%) şi problemele de sănătate (0,8%). 

 

Opinia educatorilor. La rândul lor, solicitaţi să aprecieze dacă şi în ce măsură au încercat şi 

reuşit să implice în ultimele 12 luni tinerii din serviciile rezidenţiale în care lucrează în activităţile 

unor organizaţii sau cluburi locale, educatorii au declarat că au reuşit implicarea tinerilor în 

activităţile unor organizaţii de tineret (20%), ale unor cluburi sau asociaţii sportive (22%) sau 

artistice (12%), ale unor organizaţii religioase sau bisericeşti (20%), dar şi ale unor organizaţii 

neguvernamentale caritabile (8%). Deşi au declarat că au prezentat tinerilor informaţii generale 

sau oportunităţi concrete de implicare şi, într-o mai mică măsură, că au facilitat chiar întâlniri cu 

reprezentanţi ai unor organizaţii de tipul partide politice, organizaţii sindicale sau profesionale, 

organizaţii etnice sau asociaţii care luptă pentru drepturile femeilor, educatorii au afirmat că 

tinerii nu au fost implicaţi cu sprijinul lor în activităţile acestora. 

 

În privinţa motivelor care au condus la neimplicarea tinerilor în activitatea unor astfel de 

organizaţii, educatorii au apreciat că tinerii nu s-au implicat în primul rând pentru că au 

considerat că nu au nimic de câştigat de pe urma implicării lor (46%), respectiv pentru că nu 

cunosc o organizaţie care să activeze pe plan local (40%). Alte motive invocate de educatori au 

fost lipsa de încredere a tinerilor în astfel de organizaţii (18%), lipsa de timp pentru astfel de 

lucruri (14%) şi neîncrederea că vor fi acceptaţi de către aceste organizaţii (10%). Doar o mică 

parte au considerat că tinerii nu s-au implicat deoarece nu le permite regulamentul serviciului 

rezidenţial (4%) sau pentru că nu le este permis de către personalul/ conducerea acestuia (2%). 

 

Dincolo însă de implicarea tinerilor în activităţile derulate de anumite organizaţii locale, 

educatorii au afirmat că, în ultimele 12 luni, au facilitat participarea tinerilor în activităţi iniţiate 

în alte contexte, precum acţiuni derulate la nivelul unităţii rezidenţiale, pentru rezolvarea unor 

probleme comune ale tinerilor (88%), întâlniri ale tinerilor din centru pentru discutarea unor 

soluţii de rezolvare a unor probleme comune ale tinerilor (86%), acţiuni derulate de şcoala la care 

învaţă tinerii (86%), acţiuni derulate de biserica/ preotul din comunitate (60%) sau festivităţi/ 

ceremonii care au avut loc în comunitate (54%). Într-o măsură mai redusă educatorii au declarat 

că au facilitat implicarea tinerilor în activităţi de muncă voluntară în comunitate (44%), în acţiuni 

de ajutorare a unor oameni nevoiaşi din comunitate (32%), în elaborarea unor solicitări/ întrebări 

adresate autorităţilor locale privind probleme comune ale localităţii în care trăiesc tinerii (18%), 

şi chiar mai puţin, la întruniri pe teme politice sau ale unui partid politic (2%). 

 

În general, accesul tinerilor din serviciile rezidenţiale la astfel de activităţi nu este restricţionat, au 

considerat educatorii. În proporţie de 90%, ei au fost de părere că tinerilor li se permite să 

participe la toate activităţile organizate de centrul în care locuiesc, de şcoala în care învaţă sau de 

comunitatea din care fac parte. Doar 6% au afirmat că există activităţi derulate la nivelul 

comunităţii la care accesul le este interzis, şi câte 2% că există activităţi la nivel de şcoală, 
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respectiv la nivel de serviciu rezidenţial la care accesul lor este restricţionat. În proporţie de 88% 

educatori au declarat că nu cunosc motivele pentru care participarea tinerilor la anumite activităţi 

derulate în serviciul rezidenţial, în şcoală sau în comunitate ar fi restricţionată, 6% dintre ei fiind 

de părere că e vorba de probleme de disciplină, de vârstă (4%) sau nivel de educaţie (2%), 

respectiv de etnia sau limba pe care o vorbesc (2%). 

 

Concluzii. Participarea tinerilor la activitatea unor organizaţii non-profit este destul de redusă, cu 

toate că educatorii au declarat că s-au străduit să le prezinte activitatea unor astfel de organizaţii 

şi să îi implice. După cum au declarat atât educatorii, cât şi tinerii, cele mai interesante au părut 

tinerilor cluburile şi asociaţiile sportive, organizaţiile de tineret, precum şi organizaţiile religioase 

sau bisericeşti. La polul opus s-au situat organizaţiile politice, respectiv organizaţiile care apără 

interesele unor grupuri etnice sau de gen. Lipsa unor beneficii concrete, a informaţiilor privind 

activitatea unor astfel de organizaţii pe plan local, respectiv a timpului liber au fost principalele 

argumente în favoarea neparticipării, invocate atât de educatori, cât şi de tineri. 

 

Pe de altă parte, organizaţiile neguvernamentale au o imagine proastă în ochii anumitor tineri, 

aceştia considerând că persoanele din conducerea lor dispun după bunul plac de banii donaţi de 

„oameni cu suflet”, folosindu-i în alte scopuri decât cele pentru care au fost donaţi. În cadrul 

focus-group-urilor, alţi tineri au povestit însă despre experienţa plăcută pe care au avut-o în 

cadrul unor organizaţii şi au apreciat că „ONG-urile sunt bune, pentru că din ele fac parte oameni 

buni”. De aceea, ei au propus chiar intensificarea relaţiilor acestor organizaţii cu conducerea 

unităţilor rezidenţiale. 

 

Implicarea tinerilor în activitatea unor organizaţii este încurajată şi nu este interpretată de 

educatori ca o refulare a nemulţumirilor legate de serviciul rezidenţial, ci ca pe un pas înainte în 

găsirea propriei identităţi. Educatorii au apreciat că unii dintre tineri se implică pentru că le place, 

pentru că au aptitudini care îi recomandă sau pentru că au anumite avantaje materiale (de 

exemplu, primesc îmbrăcăminte sau încălţăminte), în timp ce alţii nu sunt interesaţi de nimic.  

 

Pe de altă parte, personalul cu rol educativ din cadrul unităţilor rezidenţiale s-a arătat preocupat 

de stimularea participării tinerilor la diverse activităţi, atât în cadrul serviciului respectiv, cât şi la 

nivelul comunităţii locale. Totuşi, deşi la nivel general tinerii s-au declarat dornici să participe la 

activităţi în interes public sau în interesul unor persoane nevoiaşe, în fapt destul de puţini au fost 

cei care au luat parte efectiv la astfel de acţiuni. La fel de puţin s-au arătat interesaţi să participe 

la întruniri pe teme politice sau să adreseze solicitări autorităţilor locale pentru rezolvarea unor 

probleme comune ale comunităţii în care trăiesc, lucru confirmat şi de educatori. 

 

Implicarea redusă în viaţa socială este motivată de tineri prin lipsa de informare despre ceea ce se 

petrece în jur („nu avem informaţii destule despre comunitatea în care trăim; nu ştim ce se 

întâmplă în lume”; „nu am avut ocazia să cunoaştem problemele locale”). Tinerii sunt însă 

conştienţi de faptul că ceea ce se îmtâmplă în jur îi afectează, mai mult sau mai puţin, şi pe ei. 

Implicarea în activităţi care ajută comunitatea este apreciată de cei care au făcut deja acest lucru 

şi care consideră că, pe lângă faptul că fac un bine comunităţii, sunt ei înşişi ajutaţi să se dezvolte 

mai bine, să capete experienţă în comunicarea şi relaţionarea cu ceilalţi, o experienţă de muncă.  

 

Marea majoritate a tinerilor şi a educatorilor (educatorii într-o proporţie mai mare decât tinerii) 

au considerat că participarea tinerilor la diferite activităţi de interes comun organizate pe plan 

local nu este restricţionată, fie că acestea se derulează în centrul rezidenţial, în şcoală sau în 

comunitate. În privinţa piedicilor care intervin în unele cazuri, cel mai adesea s-a făcut referire la 
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problemele de disciplină, la vârsta şi la nivelul de educaţie ale tinerilor, educatorii accentuând 

asupra primei cauze, în timp ce tinerii asupra celorlalte două.  

 

Tinerii au declarat că nu se simt discriminaţi sau excluşi din viaţa comunităţii în care trăiesc şi au 

afirmat că s-ar putea implica mai mult în activităţi de interes comun, în cazul în care ar fi 

corespunzător informaţi. La rândul lor, aşteaptă din partea comunităţii să fie trataţi cu respect, 

seriozitate şi să fie acceptaţi ca membri cu drepturi egale. Restricţionarea accesului la anumite 

activităţi derulate în centrele de plasament a fost apreciată ca obiectivă şi nediscriminatorie de 

către educatori, care au afirmat că se încearcă întotdeauna o echilibrare a situaţiei (de exemplu, 

sunt activităţi pe aptitudini, deci nu va fi selectat un tânăr fără respectivele aptitudini; sunt 

restricţii legate de vârstă sau legate de grupa din care face parte copilul). 

 

Influenţa tinerilor asupra mediului în care trăiesc 

 

Opinia tinerilor. Tinerii s-au arătat în mare măsură (59,2%) convinşi că primăria/ autorităţile 

locale iau prea puţin sau nu iau deloc în considerare problemele ridicate de ei atunci când adoptă 

decizii care le influenţează viaţa. De aceea, tinerii nu cred că au o influenţă prea mare în a face 

comunitatea/ localitatea în care trăiesc un loc mai bun de trăit. Astfel, 27,6% au apreciat că nu au 

niciun fel de influenţă, în timp ce 30,8% au considerat că au o influenţă destul de mică.  

 

Opinia educatorilor. Potrivit opiniilor exprimate de educatori, tinerii au o mare influenţă asupra 

mediului în care trăiesc, în cazul serviciului rezidenţial, dar nu şi asupra autorităţilor locale, 

atunci când vine vorba de rezolvarea problemelor cu care se confruntă, respectiv de îmbunătăţirea 

condiţiilor lor de viaţă. Astfel, 88% din educatori au considerat că personalul şi conducerea 

serviciilor rezidenţiale ţin în mare măsură cont de problemele ridicate de tineri atunci când iau 

decizii care le afectează viaţa, majoritatea educatorilor considerând în acelaşi timp că tinerii au 

influenţă mare (54%) şi foarte mare (34%) asupra direcţiilor/ măsurilor de îmbunătăţire a 

condiţiilor de trai din unitatea rezidenţială în care locuiesc. 

 

De cealaltă parte, 46% dintre educatori au fost de acord cu faptul că primăria/ autorităţile locale 

iau puţin în considerare problemele ridicate de tineri atunci când iau decizii care le influenţează 

viaţa, iar 18% au afirmat că acestea nu iau deloc în considerare părerile lor. Educatorii au 

considerat că, pe ansamblu, influenţa tinerilor asupra comunităţii în care trăiesc, în sensul 

îmbunătăţirii condiţiilor de trai, este destul de mică (52%) sau lipseşte cu desăvârşire (12%).  

 

Concluzii. Atât tinerii, cât şi educatorii s-au arătat convinşi că cei ce locuiesc în cadrul unor 

unităţi rezidenţiale nu au o influenţă notabilă asupra deciziilor luate la nivelul comunităţii în care 

trăiesc. În schimb, tinerii pot influenţa semnificativ mediul în care trăiesc în cadrul centrului 

rezidenţial, potrivit opiniei educatorilor. 

 

Tinerii s-au declarat convinşi că nu ar avea cine să îi asculte dacă ar fi să meargă cu o sesizare/ 

propunere la autorităţile locale/ primărie şi au afirmat că se aşteaptă ca mai curând acestea să aibă 

iniţiative pentru îmbunătăţirea vieţii în comunitatea din care fac parte. Tinerii au precizat că 

implicarea lor în activităţi de interes comun ar fi mai consistentă dacă altcineva ar lua iniţiativa şi 

i-ar informa despre anumite activităţi la care ar putea să participe. Implicarea tinerilor în activităţi 

legate de viaţa din unităţile rezidenţiale este mai consistentă comparativ cu implicarea lor în 

activitatea unor organizaţii neguvernamentale sau a comunităţii în care locuiesc. În cazul celor 

care locuiesc în casele de tip familial/ apartamente protejate nivelul de implicare este mai ridicat 

decât al acelora care trăiesc în centrele clasice. 
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Capitolul 4. NEVOI DE FORMARE A EDUCATORILOR 

 

 

Opinia educatorilor. În ultimul an, participarea educatorilor la cursuri de formare a fost redusă. 

Astfel, 22% dintre educatori au declarat că nu au participat la nicio sesiune de instruire, 30% că 

au participat la una singură, 12% că au participat la două, până la 5 sesiuni, 18% la 6, până la 12 

sesiuni, iar 4% la 13 sesiuni sau peste. Pe de altă parte, aproape în totalitate aceste sesiuni de 

instruire au fost de scurtă durată. Astfel, potrivit evaluării realizate de educatori, 34% dintre 

sesiunile de instruire au avut o durată de două sau 3 zile (17-24 de ore), 12% au durat 3 sau 4 zile 

(între 25 şi 32 de ore), 10% au durat peste 4 zile (peste 32 ore), 6% între una şi două zile (9-16 

ore), iar 2% au avut durata de o zi (8 ore). 

 

În ceea ce priveşte tematica, cele mai multe sesiuni de instruire (30%) au vizat dezvoltarea 

competenţelor educatorilor în ce priveşte susţinerea activităţilor educative cu tinerii, 22% au vizat 

activităţi practice de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale tinerilor, 20% au vizat activităţi de 

orientare profesională, 14% au vizat integrarea socială şi 12% s-au adresat altor tipuri de activităţi 

(de exemplu, sport, igienă, cultură generală, autogospodărire). În medie, în cadrul sesiunilor de 

instruire cel mai mare număr de ore (5,2) s-a alocat dezvoltării abilităţilor de viaţă (de exemplu, a 

deprinderilor de viaţă cotidiană, de locuire şi folosire a resurselor, a deprinderilor de viaţă în 

societate etc.), urmat de activităţile educative (de exemplu, de pregătirea temelor, orientare 

şcolară etc.). 

 

Personalul unităţilor rezidenţiale clasice sau modulate au participat la un număr mai mare de ore 

de instruire în domeniile educaţiei şi orientării profesionale a tinerilor, decât personalul unităţilor 

de tip familial sau SDDVI. Situaţia se inversează în cazul cursurilor de dezvoltare a abilităţilor de 

viaţă, respectiv de integrare socială a tinerilor, la care în ultimul an participarea a fost mai mare a 

personalului din unităţile de tip familial sau SDDVI, comparativ cu aceea a personalului centrelor 

clasice sau modulate. De asemenea, personalul cu studii superioare a participat în mai mare 

măsură la cursuri de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale tinerilor, faţă de personalul cu studii 

medii, situaţia inversându-se în cazul celorlalte 3 domenii de instruire. 

 

Pentru următorul an, educatorii au apreciat că domeniile care ar trebui abordate cu prioritate în 

cadrul instruirii personalului sunt, în ordine, integrarea socială a tinerilor (44% dintre educatori 

au considerat foarte necesar şi 32% destul de necesar aceasta), dezvoltarea abilităţilor de viaţă 

(40% dintre educatori au considerat foarte necesar şi 46% destul de necesar), orientarea 

profesională a tinerilor (30% dintre educatori au considerat foarte necesar şi 58% destul de 

necesar), respectiv susţinerea activităţilor educative (34% dintre educatori au considerat foarte 

necesar şi 54% destul de necesar). 

 

În domeniul educativ, nevoia de instruire este mai mare în rândul educatorilor din unităţile 

rezidenţiale clasice sau modulate, decât în rândul personalului din unităţile de tip familial, este 

mai mare în rândul educatorilor tineri (18 – 25 de ani) şi a celor în vârstă (51 – 65 de ani), decât 

în rândul celorlalte categorii de educatori, este mai mare în cazul educatorilor din mediul rural, 

decât în al acelora din mediul urban, în rândul bărbaţilor decât al femeilor, fiind însă la acelaşi 

nivel în rândul personalului cu studii superioare, ca şi în cazul personalului cu studii medii. 

 

În domeniul orientării profesionale a tinerilor, nevoia de instruire este mai mare în rândul 

educatorilor din unităţile rezidenţiale clasice sau modulate, decât în rândul personalului din 

unităţile de tip familial, este mai mare în rândul educatorilor de 25 – 35 de ani şi a acelora în 
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vârstă (51 – 65 de ani), decât în rândul celorlalte categorii de educatori, în rândul bărbaţilor decât 

al femeilor, nefiind înregistrate însă diferenţe în privinţa nevoii de instruire în funcţie de nivelul 

de studii sau de mediul în care este amplasată unitatea rezidenţială (rural sau urban).  

 

În domeniul dezvoltării abilităţilor de viaţă ale tinerilor, nevoia de instruire este mai mare în 

rândul educatorilor din unităţile rezidenţiale clasice sau modulate, decât în rândul personalului 

din unităţile de tip familial, este mai mare în rândul educatorilor cu studii superioare decât în 

rândul acelora cu studii medii, în rândul educatorilor până în 35 de ani, decât în rândul celorlalte 

categorii de educatori, în rândul bărbaţilor decât al femeilor, respectiv în rândul educatorilor din 

mediul urban, decât al acelora din mediul rural.  

 

În fine, în domeniul integrării sociale a tinerilor, nevoia de instruire este mai mare în rândul 

educatorilor din unităţile rezidenţiale clasice sau modulate, decât în rândul personalului din 

unităţile de tip familial, este mai mare în rândul educatorilor de 26 – 50 de ani, decât în rândul 

celorlalte categorii de educatori, în rândul bărbaţilor decât al femeilor, în rândul personalului din 

mediul rural, decât în rândul celui din mediul urban, nefiind înregistrate însă diferenţe în privinţa 

nevoii de instruire în funcţie de nivelul de studii al educatorilor.  

 

Concluzii. Formarea de bază şi continuă/ perfecţionarea personalului care lucrează în unităţile de 

tip rezidenţial este foarte importantă pentru creşterea calităţii serviciilor pe care acestea le oferă, 

cu implicaţii majore asupra vieţii tinerilor rezidenţi. Numărul cursurilor de instruire la care au 

participat educatorii în ultimul an este foarte redus (mai mult de jumătate dintre aceştia au 

participat cel mult la un curs, de obicei cu o durată de două, până la 4 zile, sau nu au participat 

deloc). Deşi cursurile au abordat subiecte legate de dezvoltarea abilităţilor de viaţă şi de 

integrarea socială a tinerilor, de susţinere a activităţilor educative sau de orientare profesională a 

tinerilor, educatorii resimt nevoia de a participa mai intens la astfel de cursuri. 

 

Opinia generală a educatorilor privind oportunităţile de formare existente este aceea că ele sunt 

deficitare, nu atât ca varietate, cât ca accesibilitate pentru personalul unităţilor rezidenţiale. Deşi 

standardele în vigoare impun constituirea unor grupuri de formare şi organizarea unui număr de 

cursuri de formare anual, bugetul actual nu permite onorarea acestei obligaţii („formarea este o 

obligaţie neasumată de angajator”). 

 

Nevoia de formare se manifestă atât la noii angajaţi, cât şi la cei mai vechi, deşi angajatorii tind 

în prezent să-i trimită la formare mai ales pe cei nou-veniţi, considerându-i lipsiţi de experienţă. 

Educatorii au fost de părere că, măcar o dată pe an, fiecare profesionist ar trebui să participe la un 

curs de formare, mai ales că apar întotdeauna schimbări (societatea este într-o continuă 

schimbare) şi se resimte nevoia de a asimila noi informaţii, de a pune la punct alte strategii de 

abordare a problemelor. Cursurile nu ar trebui să se rezume la un transfer de informaţii, ci să se 

constituie mai ales într-un „schimb de experienţă şi interrelaţionare cu tot ceea ce înseamnă 

angajat în sistemul de protecţie socială a copilului”.  

 

Mulţi profesionişti au declarat că resimt negativ imposibilitatea perfecţionării profesionale, 

determinată de accesul redus la cursuri de formare continuă şi la informaţii de profil. Aceştia au 

afirmat că încearcă să suplinească acest neajuns adaptându-se „din mers”, studiind pe cont 

propriu, dar au declarat că nu de fiecare dată reuşesc să aleagă materialele cele mai potrivite sau 

chiar să aibă acces la ele.  
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Capitolul 5. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 
 

Chiar dacă din punct de vedere material viaţa copiilor şi tinerilor care trăiesc în unităţile 

rezidenţiale s-a îmbunătăţit considerabil în ultimii ani (deşi studiul a pus în evidenţă persistenţa 

unor probleme în ceea ce priveşte calitatea hranei sau insuficienţa resurselor financiare aflate la 

îndemâna copiilor şi tinerilor), este încă mare nevoie de investiţii pe mai multe direcţii. S-ar 

impune în primul rând profesionalizarea resurselor umane, asigurarea unui personal adecvat ca 

număr şi diversificat ca pregătire, în special pentru educarea şi sprijinirea tinerilor în integrarea lor 

profesională şi socială - asistenţi sociali, psihologi, psihopedagogi, consilieri vocaţionali. O 

schimbare de atitudine a personalului este de asemenea absolut necesară, tinerii aşteptând de la ei 

mai multă atenţie, încredere, răbdare şi chiar dragoste. 

 

Apoi, ar trebui pus un accent mai ridicat pe facilitarea accesului – atât în cazul copiilor şi tinerilor, 

cât şi în cazul personalului cu atribuţii educative - la surse şi resurse diverse şi actuale de 

informare şi formare: acces la formare/ instruire permanentă şi adecvată nevoilor, acces la 

materiale şi alte facilităţi cu rol educativ (inclusiv la internet).  

 

De asemenea, rezultatele studiului au dovedit încă o dată faptul că unităţile de îngrijire de tip 

familial, de mai mică anvergură, asigură o mai eficientă îngrijire a copiilor şi tinerilor lipsiţi de 

suportul familiei, în aceste medii contactul cu personalul educativ fiind mai personalizat, mediul 

fiind unul mai apropiat de cel familial, iar implicarea tinerilor în rezolvarea problemelor zilnice 

(autogospodărire, gestiunea bugetului, contactul cu mediul din afara unităţii de ocrotire etc.) mai 

mare. După cum am văzut, tinerii care locuiesc în astfel de unităţi rezidenţiale s-au arătat mai 

mulţumiţi de felul în care trăiesc, mai optimişti şi mai pregătiţi pentru viaţa independentă decât 

colegii lor din centrele de tip clasic/ modulat, au declarat în proporţii mai ridicate că au un plan 

concret de viitor legat de scoală/ traseul educaţional pe care vor să-l urmeze, au şanse mai mari de 

a atinge un nivel de educaţie ridicat, sunt mai mulţumiţi de sprijinul oferit de personalul serviciilor 

rezidenţiale, au abilităţi mai dezvoltate de socializare, de siguranţă personală, de asumare de 

responsabilităţi şi de autogospodărire, respectiv un grad mai ridicat de implicare în activităţi de 

interes comun. De aceea, procesul de restructurare a vechilor centre de plasament şi de transferare 

a copiilor şi tinerilor în unităţi de tip familial trebuie continuat şi amplificat. 

 

Potrivit opiniilor personalului cu rol educativ, un procent destul de mic (între 10% şi 30%) dintre 

tinerii care părăsesc unităţile rezidenţiale ajung să se adapteze în mod real la viaţa socială, după 

părăsirea unităţilor rezidenţiale. Deşi majoritatea tinerilor au declarat în cadrul anchetei că aşteaptă 

cu bucurie momentul părăsirii serviciului rezidenţial, aceştia sunt în mare măsură conştienţi că nu 

le va fi simplu să se descurce singuri şi anticipează că vor avea de rezolvat probleme destul de 

serioase legate de găsirea unui loc de muncă, a unei locuinţe, întemeierea unei familii, 

autogospodărirea şi găsirea unor noi prieteni. Din acest motiv, tinerii îşi doresc să beneficieze în 

continuare de sprijinul personalului serviciilor rezidenţiale, care să-i ajute în demersurile lor de 

integrare socială şi profesională. Lipsa unor servicii post-instituţionalizare trebuie, deci, acoperită, 

altfel şansele de integrare socială ale tinerilor vor rămâne în continuare foarte scăzute. 

 

De cele mai multe ori, alegerea traseului educaţional pe care îl urmează tinerii ţine cont în primul 

rând de dorinţele şi aspiraţiile lor, însă personalul cu rol educativ din unităţile rezidenţiale şi din 

şcoală are o mare influenţă în orientarea tinerilor spre acele şcoli sau calificări pentru care deţin 

aptitudinile necesare. Deoarece nu există personal de specialitate în toate unităţile rezidenţiale, nu 

toţi tinerii au parte de o evaluare atentă a abilităţilor şi aptitudinilor personale, pentru o orientare 
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şcolară şi vocaţională corectă. Pe de altă parte, nu întotdeauna şcolile sau cursurile disponibile pe 

plan local oferă tinerilor posibilitatea de a alege să se formeze într-o meserie solicitată pe piaţa 

muncii, în conformitate cu aptitudinile şi nevoile lor. Deşi sunt tentaţi să părăsească şcoala mai 

devreme, pentru a-şi găsi un loc de muncă şi a deveni independenţi cel puţin din punct de vedere 

financiar, tinerii încearcă totuşi să urmeze cursurile unor şcoli cât mai înalte, inclusiv pentru a-şi 

păstra dreptul de a locui în unităţile rezidenţiale după vârsta de 18 ani. O mai bună pregătire a 

personalului cu atribuţii educative în domeniul orientării şcolare şi profesionale a tinerilor ar putea 

face ca această dorinţă a copiilor de a-şi continua studiile cât mai mult să fie valorificată la maxim 

şi canalizată spre acele direcţii care să le ofere şanse mai mari de integrare în muncă şi în 

societate. 

 

Atât în opinia tinerilor, cât şi în cea a educatorilor, angajatorii manifestă adesea o oarecare 

reticenţă în a oferi un loc de muncă tinerilor care părăsesc centrele rezidenţiale, preferând să 

aleagă tineri care au crescut în familie sau persoane mai în vârstă. Astfel, asemenea atitudini 

discriminatorii se manifestă adesea cumulat cu unele legate de vârstă (corelată cu experienţa 

profesională), de etnie (se preferă persoane de etnie română, în detrimentul romilor, de exemplu), 

de gen (preferinţă pentru sexul masculin), de prezenţa unor dizabilităţi (se evită angajarea tinerilor 

cu dizabilităţi) sau chiar de aspectul fizic. Toate acestea fac ca accesul tinerilor instituţionalizaţi pe 

piaţa muncii să fie foarte dificil. Pe de altă parte, dependenţa lor de personalul unităţilor 

rezidenţiale în demersurile de căutare a unui loc de muncă, lipsa sprijinului adecvat pentru 

integrarea la locul de muncă, precum şi aspiraţiile/ aşteptările salariale prea mari, adesea 

nerealiste, ale tinerilor conduc adesea la schimbarea în mod repetat a locurilor de muncă şi, 

implicit, la scăderea încrederii tinerilor în capacitatea proprie de a duce o viaţă independentă. Încă 

odată, suportul de specialitate şi cel emoţional este foarte important să fie disponibil pentru aceşti 

tineri şi în perioada post-instituţionalizare. 

 

Deşi tinerii se simt în mare măsură pregătiţi să facă faţă unei vieţi independente în momentul 

părăsirii unităţii rezidenţiale, educatorii sunt se părere că majoritatea nu sunt apţi să ducă o viaţă 

independentă, fără a se confrunta cu probleme majore. Tinerii sunt văzuţi de educatori mai 

degrabă ca persoane care nu au un scop clar stabilit în viaţă, nu îşi cunosc suficient de bine 

calităţile şi defectele, nu sunt tocmai disciplinate şi punctuale, nu îşi îndeplinesc sarcinile la timp 

şi nu sunt capabile pe deplin să se autogospodărească. Această opinie este manifestată mai ales 

faţă de tinerii care locuiesc în centre rezidenţiale mari, de tip clasic sau modulat, pe când cei care 

trăiesc în case de tip familial sau în apartamente protejate se pare că au abilităţi mai dezvoltate de 

socializare şi autogospodărire.  

 

Faptul că educatorii sunt conştienţi de incapacitatea tinerilor de a duce o viaţă independentă după 

ce părăsesc unitatea rezidenţială şi încercarea lor de a acorda mai mult timp dezvoltării abilităţilor 

de viaţă ale acestora nu a condus până acum la îmbunătăţire semnificativă a calităţii serviciilor, 

din moment ce tinerii nu reuşesc să le asimileze corespunzător. Lipsa personalului de specialitate, 

insuficienţa materialelor didactice şi a resurselor financiare, accesul redus la o pregătire constantă 

şi specifică a personalului au condus la o eficienţa scăzută a demersurilor de dezvoltare a 

abilităţilor de viaţă ale copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi, cu efecte negative asupra potenţialului 

de integrare socială al acestora. Un accent mai ridicat pus pe dezvoltarea timpurie a abilităţilor de 

viaţă ale copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi, dezvoltarea reţelei naţionale de servicii de tip 

SDDVI, formarea şi dezvoltarea abilităţilor personalului cu rol educativ din cadrul unităţilor 

rezidenţiale în a sprijini copiii şi tinerii în această direcţie se impun de aceea ca măsuri extrem de 

importante care să fie luate în viitor. 
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Cei mai mulţi tineri se declară mulţumiţi de viaţa lor socială şi sunt conştienţi că aceasta depinde 

în mare măsură de ei. Cu toate acestea, ei îşi închipuie că tinerii din familii au o mai mare libertate 

de mişcare, pe când viaţa lor este îngrădită de regulile impuse de convieţuirea în unităţile 

rezidenţiale. În marea lor majoritate, tinerii care locuiesc în unităţi rezidenţiale fac parte din reţele 

sociale pe care se pot baza în caz de nevoie. Acestea sunt formate din membri ai familiei, rude, 

prieteni şi cunoscuţi din afara sau din interiorul unităţilor rezidenţiale etc. Personalul acestor 

unităţi reprezintă însă reperul principal al tinerilor în momentul în care aceştia au nevoie de 

sprijin. De aceea, stabilirea de către educatori a unor relaţii de încredere reciprocă, un accent mai 

ridicat pus pe oferirea de suport emoţional copiilor şi tinerilor cu care lucrează pot contribui în 

bună măsură la integrarea în societate a acestora. 

 

Ca şi în cazul altor tineri de vârsta lor, tinerii din unităţile rezidenţiale manifestă un interes mai 

pregnant când este vorba de a participa la activităţi legate de sport, şcoală, viaţa cultural-artistică, 

religie sau mediul înconjurător şi mai puţin evident dacă ne referim la viaţa politică, activitatea 

autorităţilor locale şi activitatea organizaţiilor care apără anumite interese de grup (grupuri etnice 

sau organizaţii pentru apărarea drepturilor femeilor). Participarea tinerilor la activitatea unor 

organizaţii non-profit este destul de redusă. Fetele par a fi mai active decât băieţii. Motivele 

invocate de tineri pentru a-şi justifica atitudinea de neimplicare sunt diverse. Lipsa încredere în 

astfel de organizaţii, faptul că nu au auzit/ nu cunosc o astfel de organizaţie care să activeze pe 

plan local şi lipsa de timp sunt cele mai frecvente. Depăşirea acestor bariere, cu un sprijin mai 

susţinut din partea conducerii şi al personalului unităţilor rezidenţiale, pot asigura însă o mai facilă 

integrare a tinerilor în societate, printr-o participare mai puternică la viaţa comunităţii în care 

trăiesc. Dezinteresul tinerilor pentru viaţa comunităţii se datorează în bună măsură lipsei de 

informaţii despre ce se petrece în comunitate, lipsei de iniţiativă, dar şi încrederii scăzute în 

autorităţile locale/ primărie. Încurajarea implicării tinerilor în activităţi asociative, crearea, 

activarea sau stimularea funcţionării unei reţele de sprijin a tinerilor în comunitate, prin crearea 

sau consolidarea unor parteneriate solide între serviciile rezidenţiale, DGASPC, primării, 

organizaţii neguvernamentale, şcoli, familii etc. pot contribui în mod semnificativ la depăşirea în 

timp a acestor stări de fapt. 

 

Personalul cu rol educativ din serviciile de tip rezidenţial nu are acces corespunzător la cursuri de 

formare continuă, deşi resimt acut nevoia acestor instruiri (de exemplu, cursurile la care au 

participat educatorii în ultimul an au fost, de obicei, de scurtă durată şi reduse ca număr, destinate 

mai ales personalului nou angajat etc.). În condiţiile în care resursele nu au fost niciodată 

suficiente, trebuie identificate cele mai potrivite strategii de utilizare a celor existente. În final, 

pregătirea corespunzătoare a tinerilor pentru viaţă şi funcţionarea corespunzătoare a reţelelor 

sociale de sprijin vor fi cele care vor conduce la reducerea dependenţei acestora de serviciile 

oferite de centrele rezidenţiale (manifestată deseori la vârste de peste 20 de ani). 

 

Unităţile rezidenţiale trebuie să dispună de personal instruit şi motivat corespunzător care să 

acorde tinerilor sprijinul de care au nevoie (inclusiv emoţional/ moral) pentru a obţine rezultate cât 

mai bune la învăţătură, pentru a dobândi calificări cât mai înalte, potrivite cu abilităţile şi 

aptitudinile lor, care să le asigure integrarea profesională şi, implicit, veniturile de care au nevoie 

pentru o viaţă independentă. Prezenţa specialiştilor va facilita orientarea timpurie a copiilor şi 

tinerilor pentru dezvoltarea abilităţilor şi a talentelor individuale. În condiţiile unei societăţi în 

permanentă transformare, participarea constantă a educatorilor la activităţi de formare profesională 

continuă este de aceea o condiţie a succesului în tot ceea ce fac pentru copiii şi tinerii pe care îi au 

în grijă. 
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