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în cadrul proiectului ,,Ini�ierea de Grupuri locale de 
Educatie parental� nonformal� �i transfer multiregional 
de bune practici pentru promovarea incluziunii sociale a 

copiilor si tinerilor a�a�i în situa�ii familiale de risc - 
GLEP�, Cod PEH078

INSTRUMENTE �I SOLU�II DEZVOLTATE

GHID DE TRANSFER DE BUNE PRACTICI 
PENTRU ACCESUL GRUPURILOR 
VULNERABILE DIN COMUNIT��I 

DEFAVORIZATE/IZOLATE  LA PROGRAME 
DE EDUCA�IE PARENTAL�
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CAPITOLUL I
GRUPURI VULNERABILE  

DIN COMUNIT��ILE VIZATE PRIN PROIECT

 Termenul de grup vulnerabil este folosit adesea în documente o�ciale, 
documente legislative sau în rapoarte de cercetare ca �ind similar celui de grup 
defavorizat, marginalizat, exclus sau grup de risc, toate aceste concepte �ind puse în 
rela�ie cu fenomenul mai larg al s�r�ciei.  Pentru a de�ni grupurile vulnerabile s-au 
folosit o serie de indicatori, de la cei ai veniturilor/nivelului de trai/s�r�ciei, accesului 
pe pia�a muncii, educa�iei, locuirii, st�rii de s�n�tate, tipului de gospod�rie sau 
comunitate, particip�rii sociale pân� la indicatori care delimiteaz� probleme sociale, 
precum institu�ionalizare, exploatare, tra�c, violen�� domestic� sau consum de 
droguri. La nivelul Uniunii Europene, grupurile vulnerabile sunt surprinse prin 
indicatori ai incluziunii sociale precum: rata s�r�ciei relative, rata depriv�rii materiale, 
profunzimea s�r�ciei, rata �omajului pe termen lung, ponderea persoanelor care 
tr�iesc în gospod�rii în care niciun membru nu este angajat, abandonul �colar 
timpuriu, ponderea popula�iei cu nivel de educa�ie sc�zut, rata depriv�rii privind 
locuirea, ponderea popula�iei care tr�ie�te în gospod�rii aglomerate, speran�a de 
via�� la na�tere sau speran�a de via�� la 65 de ani etc.
 În documentele o�ciale ale Uniunii Europene, de�i nu exist� o de�ni�ie 
formal� a grupurilor vulnerabile, termenul este folosit pentru a stabili egalitatea de 
�anse în domeniul ocup�rii �i în alte aspecte ale vie�ii sociale, precum �i tratamentul 
egal al persoanelor indiferent de originea rasial� sau etnic�, în procesul de incluziune 
social� sau integrare al acestora (full integration). În cadrul politicilor sociale ale UE 
sunt urm�rite obiective precum: eliminarea s�r�ciei copilului �i a familiei cu copii, 
promovarea accesului pe pia�a muncii, educa�ie �i formare, combaterea excluziunii 
sociale �i a discrimin�rii. Legisla�ia european� protejeaz� implicit sau explicit 
grupurile vulnerabile, cele mai importante documente fac referire la ocuparea for�ei 
de munc�. 
 La nivelul documentelor legislative din România, grupurile vulnerabile au 
fost descrise cel mai adesea cu ajutorul unor indicatori. Astfel, în cea mai mare parte 
delimitarea s-a realizat conform Raportului na�ional strategic privind protec�ia 
social�  �i incluziunea social� 2008-2010, Guvernul României, 2008 �i conform 
Planului na�ional de dezvoltare 2007-2013, Guvernul României, 2005. În descrierea 
lor au fost folosi�i o varietate larg� de indicatori, de la cei ai veniturilor/nivelului de 
trai/s�r�ciei, accesului pe pia�a muncii, educa�iei, locuirii, st�rii de s�n�tate, tipului de 
gospod�rie sau comunitate, particip�rii sociale pân� la indicatori care delimiteaz�  
probleme sociale, precum institu�ionalizare, exploatare, tra�c, violen�� domestic� 
sau consum de droguri. 
I.1 Descrierea grupurilor vulnerabile: tipologie-caracteristici 
Grupurile vulnerabile sunt grupuri lipsite de suport, care se a�� adesea în stare 
cronic�  de s�r�cie, �ind în incapacitate de a pro�ta de oportunit��i  sau de a  se ap�ra
                   în fa�a problemelor care pot ap�rea. Exemple în acest sens sunt  persoanele
                           cu dizabilit��i, copiii abandona�i, persoanele infectate cu HIV, 



w
w

w
.g

le
p.

us
v.

ro
w

w
w

.f
ac

eb
oo

k.
co

m
/P

ro
ie

ct
-C

oe
re

nt

5

vârstnicii, minorit��ile etnice, familiile monoparentale etc. Acestea reprezint� o 
categorie care cumuleaz� riscuri pe toate dimensiunile vie�ii, incapabile de a face fa�� 
di�cult��ilor. 
 O accep�iune alternativ�  a vulnerabilit��ii se refer�  la expunerea la riscuri 
care pot conduce la un nivel de bun�stare plasat sub pragul a ceea ce consider� 
societatea a � acceptabil/de- zirabil (Hoogeveen et al.). În aceast�  accep�iune mai 
larg� pot � vulnerabile  �� grupur� precum feme�le a�ate în per�oada matern�t����, 
t�ner�� absolven�� debutan�� pe p�a�a munc��, persoanele care m�greaz� pentru munc� 
etc. În prima accep�iune, vulnerabilitatea este mai degrab� o stare problematic�  
permanent�. În al doilea caz, vulnerabilitatea este legat�  de un eveniment, de o 
interven�ie sau de e�ecul unei strategii �� este ma� degrab� o stare tranzitorie.  

Grupurile vulnerabile în România (cadru legislativ)
 În legisla�ia româneasc� se pot identi�ca o serie de termeni care vizeaz� 
grupurile vulnerabile, implicit sau explicit, în rela�ie cu incluziunea/excluziunea 
social�: persoane defavorizate, persoane marginalizate, persoane excluse social sau 
supuse riscurilor de excluziune social� sau persoane vulnerabile:
Legea nr. 129/1998, privind în�in�area, organizarea �i func�ionarea Fondului Român 
de Dezvoltare Sociala, republicata 2014 (Art. 2, alin. 1, pct. C.), în care grupurile 
dezavantajate sunt: vârstnici s�raci, f�r� sprijin familial, anumite categorii de bolnavi, 
persoane lipsite de locuin�e sau ad�post, femei victime ale violen�ei domestice, femei 
s�race, p�rin�i s�raci cu copii în între�inere, copiii str�zii, adolescente s�race gravide, 
alte categorii. 
Ordonan�a de Urgen�� a Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea �i 
sanc�ionarea tuturor formelor de discriminare, în care, categoria defavorizat� este 
de�nit� ca �ind �acea categorie de persoane care �e se a�� pe o pozi�ie de inegalitate 
în raport cu majoritatea cet��enilor din cauza diferen�elor identitare fa�� de 
majoritate, �e se confrunt� cu un comportament de respingere �i marginalizare� (art. 
4).
Legea nr. 116/2002 privind prevenirea �i combaterea marginaliz�rii sociale, în 
carepersoanele marginalizate sunt de�nite ca având �pozi�ie social� periferic�, de 
izolare, cu acces limitat la resursele economice, politice, educa�ionale �i 
comunica�ionale ale colectivit��ii, manifestat� prin absen�a unui minimum de 
condi�ii sociale de via��� (art. 3).
Hot�rârea Guvernului nr. 829/2002 privind aprobarea Planului National 
Antis�r�cie �i Promovare a incluziunii sociale (Sec�iunea I, cap. II, Principiile PNAinc, 
criterii pentru stabilirea corect� a principiilor, pct.8), în care Grupurile de risc sunt : 
�omer�, cop��, vârstn�c� dependen��, t�ner�, locu�tor� d�n med�ul rural, rom�, persoane 
cu hand�cap. În PNA�nc, (pol�t�c� publ�c� elaborat� în 2002) persoanele marginalizate 
sau excluse social sunt de�nite ca �ind cele care se confrunt� cu �una sau cu un cumul 
de priva�iuni sociale, cum ar �: lipsa unui loc de munc�, lipsa unei locuin�e sau 
locuin�� inadecvat�, lipsa accesului la un sistem de furnizare a apei potabile, a c�ldurii 
sau a energiei electrice, lipsa accesului la educa�ie sau servicii de s�n�tate� (cap. 3, pct. 
1.c).



Ordonan�a de Urgen�� a Guvernului nr. 68/2003 (art. 1, alin. 1, art. 23 �i 25), privind 
serviciile sociale, consolidat� în care persoane �i familii a�ate în di�cultate sau risc, 
Grupuri sociale în situa�ii de di�cultate sau risc, generatoare de marginalizare sunt: 
copii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane dependente de 
consumul de droguri, alcool sau alte substan�e toxice, persoane care au p�r�sit 
penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violen�a în familie, 
victime ale tra�cului de �in�e umane, persoane f�r� venituri sau cu venituri mici, 
imigran�i, persoane f�r� ad�post, persoane infectate sau bolnave de HIV/SIDA, 
bolnavi cronici, persoane care sufer� de boli incurabile, alte persoane a�ate în situa�ii 
de nevoie social�.
 În PND 2007� 2013 � Domeniul prioritar nr. 4, Dezvoltarea resurselor 
umane, promovarea ocup�rii �i incluziunii sociale �i înt�rirea capacit��ii 
administrative, grupurile vulnerabile, grupuri sociale care sunt supuse riscului de 
marginalizare social� sunt : copiii a�a�i în sistemul de stat de protec�ie a copilului, 
tinerii de peste 18 ani care p�r�sesc sistemul de stat de protec�ie a copilului, familiile 
cu mai mult de doi copii �i cele monoparentale, popula�ia rom�, persoanele cu 
dizabilit��i, persoanele eliberate din deten�ie.
 În JIM - Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale (politic� 
public� elaborat� în 2005(Memorandum-ul Comun de Incluziune sociala, sec�iunea 
2.6), apare pentru prima oar� termenul de grupuri vulnerabile: copilul în situa�ie de 
risc ridicat (s�r�cie, vulnerabilitate la procesele de dezagregare social�, delincven�� 
juvenil�), tinerii de peste 18 ani care nu mai sunt cuprin�i în sistemul de ocrotire a 
copiilor f�r� familie, persoanele cu handicap, persoanele de etnie rom� a�ate în 
situa�ii de risc ridicat, vârstnicii în situa�ie de risc ridicat �i persoanele f�r� ad�post.

Principalele categorii de grupuri vulnerabile din România
 În România principalele categorii de grupuri vulnerabile sunt considerate 
urm�toarele: persoane de etnie rom�, persoane cu dizabilit��i, tineri peste 18 ani 
care p�r�sesc sistemul institu�ionalizat de protec�ie a copilului, familii care au mai 
mult de 2 (doi) copii, familii monoparentale, copii în situa�ii de risc, persoane care au 
p�r�sit timpuriu �coala, femei, persoane a�ate în deten�ie, persoane anterior a�ate în 
deten�ie, delincven�i juvenili, persoane dependente de droguri, persoane 
dependente de alcool, persoane f�r� ad�post, victime ale violen�ei în familie, 
persoane afectate de boli care le in�uen�eaz� via�a profesional� �i social� (HIV/SIDA, 
cancer etc.), imigran�i, refugia�i, persoane care solicit� azil, persoane care tr�iesc din 
venitul minim garantat, persoane care locuiesc în comunit��i izolate, victime ale 
tra�cului de persoane, persoane afectate de boli ocupa�ionale. În privin�a grupurilor 
identi�cate ca �ind vulnerabile în documente o�ciale, acestea acoper� o diversitate 
de categorii sociodemogra�ce �i de probleme sociale. Sunt expuse o serie de 
exemple de termeni utiliza�i care descriu categorii ce se pot încadra în aria grupurilor 
vulnerabile: 
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 Copiii a�a�i în di�cultate sunt identi�ca�i în familii cu un num�r 
mare de membri, familii cu venituri mici sau familii în care unul sau ambii 
p�rin�i sunt consumatori de alcool. Copiii din aceasta comunitate în 
principiu sunt sus�inu�i material de c�tre p�rin�i pâna la terminarea celor 8 
clase, dar sunt �i părin�i care fac eforturi pentru ca copiilor s� urmeze studii 
liceale �i unii dintre ei �i universitare.  
 În ceea ce prive�te educa�ia p�rin�ilor, institutiile din comuna 
Aroneanu (Primaria, Politia, Scoala Biserica etc.) se implic� prin parteneriate 
cu deverse proiecte educative �i  consiliere pastoral� �i educa�ional�. 

Comuna Mo�ca, Jude�ul Ia�i (cu peste 5% persoane de etnie rom�)

 Comuna Mo�ca, cu un num�r 4939 (având 750 persoane de etnie 
rom�), dintre care 120  familii a�ate în di�cultate (din care 103 familii de etnie 
rom�), iar membrii comunit��ii au ca domeniu de activitate agrigultura, 
comer�ul �i alte servicii. Num�rul celor care au locuri de munc� sunt în num�r 
de 1500 ( din care 50 persoane de etnie rom�), iar veniturile lunare ale 
familiilor din comunitate sunt rezultate din salarii, aloca�ii �i câ�tigurile din 
munca cu ziua. Nivelul mediu de cultur� este de 8/10 clase.

 Institu�iile existente în comunitate sunt prim�ria comunei Mo�ca cu 
28 angaja�i, poli�ia Mo�ca cu 4 angaja�i, �coala Gimnazial� Mo�ca cu 33 
angaja�i, dou� gr�dini�e cu 5 angaja�i, dispensarul medical cu 2 angaja�i.
 Speciali�tii din comunitate care s-ar putea implica în relizarea unor 
programe de educa�ie parental� sunt persoane cu studii superioare, 
angajate în cadrul institu�iilor din comunitate (profesori, înv���tori, 
educatori, preot, asistent social, asisten�i medicali etc.), respectiv 
conducerea Autoritatii Publice Locale din comuna Mo�ca.

 În comuna Mo�ca se identi�c� persoane �i familii vulnerabile, 
aceste �ind persoane cu venituri insu�ciente �i familii numeroase, 
persoane/familii consumatoare de alcool, familii monoparentale, familii de 
etnie rom� cu condi�ii precare �i venituri insu�ciente. Situa�iile de di�cultate 
ale copiilor din comunitate se observ� în lipsa suportului �nanciar în a 
asigura condi�ii mai bune pentru dezvoltarea din punct de vedere al 
educa�iei acestora �i în asigurarea celor necesare unui trai normal. Cea mai 
mare parte dintre p�rin�i nu se implic� în educa�ia copiilor �i nu au 
posibilit��i s� sus�in� material �colarizarea acestora, ca urmare sunt mul�i 
copii care renun�� la �coal� la �nalul clasei a IV-a �i la �nalul clasei a VIII-a. 
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Sursa: Sintez� pe baza datelor 
prezentate în Raport de 

cercetare privind economia 
social�  în  România  din  
perspectiv�  european�  

comparat�,     Ministerul Muncii, 
2010, anexa 9 � Analiza statistic� 

a grupurilor vulnerabile în 
România, completat cu date din  

Planul na�ional de dezvoltare 
2007�2013, Guvernul României, 
2005, �i Programul opera�ional 

sectorial  Dezvoltarea resurselor 
umane 2007�2013, Guvernul 

României �i MMFPS, 2007.
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I.2 Comunit��ile vizate în proiect �i grupul �int� conform cu obiectivele 
proiectului

1.2.1. Comunit��ile vizate în proiect
Comunit��ile vizate în proiect sunt comunit��i din regiunea Nord-Est �i Nord-Vest, 
comunit��i identi�cate prin Promotorul de proiect (Universitatea ��tefan cel Mare� 
din Suceava) �i cei parteneri (P1-Prim�ria Municipiului F�lticeni; P2-Funda�ia 
Solidaritate �i Speran��, Ia�i; P3- Asocia�ia �Centrul de Cercetare �i Formare 
Profesional� a Universit��ii de Nord� din Baia Mare) 
A. Comunit��ile din regiunea nord-est  (conform recens�mântului din 2011):
· Municipiul Suceava, Jude�ul Suceava cu 92.121 de locuitori 
· Comuna Ude�ti, Jude�ul Suceava cu 7.566 de locuitori 
· Comuna Straja, Jude�ul Suceava cu 5.094 de locuitori 
· Comuna P�tr�u�i, Jude�ul Suceava cu 4.567 de locuitori 
· Comuna Vicovu de Sus, Jude�ul Suceava cu 13.308 locuitori 
· Comuna Dersca, Jude�ul Boto�ani cu 3.124 de locuitori 
· Municipiul F�lticeni, Jude�ul Suceava cu 25.723 locuitori 
· Municipiul Ia�i, Jude�ul Ia�i cu 290.422 de locuitori 
· Comuna Aroneanu, Jude�ul Ia�i cu 3.402 locuitori 
· Comuna Mo�ca, Jude�ul Ia�i cu 4.939 de locuitori 
· Comuna Le�cani, Jude�ul Ia�i cu 6.497 de locuitori 
· Comuna Gropni�a, Jude�ul Ia�i cu 3.154 de locuitori 
· Com Prisacani, Jude�ul Ia�i cu 3.254 de locuitori 
B. Comunit��ile  din regiunea nord - vest (conform recens�mântului din 2011):
· Municipiul Baia Mare, Jude�ul  Maramure� cu 123.738 de locuitori 
· Comuna Sighetu Marma�iei, Jude�ul  Maramure� cu 27.270 de locuitori 
· Ora�ul �omcu�a Mare, Jude�ul  Maramure� cu 7.565 de locuitori 
· Ora�ul Beclean, Jude�ul  Bistri�a N�s�ud cu 10.628 de locuitori 
· Comuna Dumitri�a, Jude�ul Bistrita N�s�ud cu 2.730 de locuitori 
· Comuna Cetate, Jude�ul Bistri�a N�s�ud cu 2.330 de locuitori.

1.2.2 Grupul �int� conform obiectivelor proiectului
 Categoriile grupului �int� avute în vedere conform cu obiectivele �i itemii 
proiectului sunt urm�toarele: persoane cu dizabilit��i, persoane de etnie rom�, 
persoane care tr�iesc din venitul minim garantat, familii cu mai mult de 2 copii, familii 
monoparentale.

Persoane cu dizabilit��i
 Dizabilitatea este de�nit� ca o stare �zic�, psihic� sau mental� care 
limiteaz� activitatea, sub diverse forme, unei persoane. Dizabilitatea este perceput� 
si abordat� prin prisma a doua modele: medical si social. Modelul medical de�ne�te 
persoanele cu dizabilitati din perspectiva bolii sau a condi�iei lor medicale. În acest 
model, dizabilitatea este perceput� ca problem� a individului, acesta din urma �ind 
dependent de ceilal�i �i avand nevoie de tratament adecvat problemei sale. 
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Modelul medical de�ne�te persoanele cu dizabilitati din perspectiva bolii 
sau a condi�iei lor medicale. În acest model, dizabilitatea este perceput� ca 
problem� a individului, acesta din urma �ind dependent de ceilal�i �i avand 
nevoie de tratament adecvat problemei sale. Modelul medical determin� 
excluderea sistematic� a persoanelor cu dizabilita�i din societate. Modelul 
social este promovat de Uniunea European� �i pune accentul pe mediul 
social neadaptat nevoilor persoanelor cu de�cie�e, de unde rezult� �i 
di�cult��ile cu care acestea se confrunt�. Astfel, modelul social nu mai 
percepe dizabilitatea ca o problem� individual�, ci ca un fapt social, generat 
de politic�, practic�, atitudini �i mediul înconjur�tor.
 Legea privind protec�ia �i promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap nr. 448 din 2006 a fost reactualizat� în anul 2011. Conform acestei 
legi, persoanele cu dizabilit��i sunt acele persoane c�rora mediul social, 
neadaptat de�cien�elor lor �zice, senzoriale, psihice, mentale �i/sau 
asociate, le impiedic� total sau le limiteaz� accesul cu �anse egale la via�a 
societ��ii, necesitând m�suri de protec�ie în sprijinul integr�rii �i incluziunii 
sociale.

Persoanele de etnie rom�
 Una din categoriile sociale cele mai vulnerabile este minoritatea 
rom�. Romii sunt slab cali�ca�i, sunt grav afecta�i de �omaj, cei care-�i 
câ�tigau existen�a pe baza economiei complementare au r�mas f�r� 
obiectul muncii, meseriile tradi�ionale au fost înl�turate din peisajul 
economic în aceast� perioad�. Factorii care determin� un nivel redus al 
educa�iei, în compara�ie cu popula�ia majoritar� sunt: condi�iile de via�� 
precare; discrimin�rile care, în func�ie de context, îmbrac� forme mai mult 
sau mai pu�in grave; costurile mari, în raport cu veniturile, pe care le 
presupune între�inerea unui copil în �coal�; de�cien�ele în socializarea 
primar�; atitudinea negativ� a p�rin�ilor fa�� de �coal�; inadecvarea 
sistemului de înv���mânt românesc la particularit��ile acestei categorii de 
copii. Ei au fost mereu situa�i din mai multe puncte de vedere la limita 
inferioar� a societ��ii �i au constituit �inta constant� a unor prejudec��i �i 
obiectul unor puternice stereotipuri negative. Mai mult, romii au 
reprezentat �i reprezint� chiar în prezent în multe ��ri, inclusiv la noi, 
imaginea tipic� a diferen�ei culturale. Aceast� diferen�� cultural� a fost 
accentuat� de elaborarea �i punerea în practic� de-a lungul istoriei a unor 
politici de excludere, de reprimare sau chiar de anihilare a romilor ca 
identitate cultural�, ca grup etnic sau ca mod de via��. 



w
w

w
.g

le
p.

us
v.

ro
w

w
w

.f
ac

eb
oo

k.
co

m
/P

ro
ie

ct
-C

oe
re

nt

13

Persoanele care tr�iesc din venitul minim garantat
 Venitul minim garantat este un ajutor social care are în vedere un anuumit 
segment al popula�iei, identi�când persoanele supuse riscului de s�r�cie �i 
excluziune social�. Venitul minim garantat a fost introdus ca instrument de securitate 
social� din cauza ratei din ce în ce mai mari a s�r�ciei, ca urmare a tranzi�iei României 
�i a reformelor economice asociate.
 Venitul minim garantat se asigur� prin acordarea ajutorului social lunar. 
Instituirea venitului minim garantat se întemeiaz� pe principiul solidarit��ii sociale, în 
cadrul unei politici na�ionale de asisten�� social� �i a legisla�iei în vigoare (Legea nr. 
416/2001, privind venitul minim garantat, consolidata în anul 2009). Categoriile de 
persoane care tr�iesc din venitul minim garantat apar�in urm�toarelor categorii 
sociale: familii în care nu se realizeaz� venituri ori se realizeaz� venituri mici;  
persoanele singure, f�r� venituri sau cu venituri mici;  so�ii desp�r�i�i în fapt, dac� 
ancheta social� justi�c� acordarea acestuia;  cet��eni ai altor state sau apatrizii, în 
condi�iile legisla�iei române, care au re�edin�a în românia sau, dup� caz, domiciliul în 
românia;  persoanele f�r� domiciliu sau re�edin�� �i f�r� locuin��, a�ate în situa�ie de 
nevoie.
 Criteriile de eligibilitate pentru venitul minim garantat au în vedere 
familiile �i persoanele singure, cu sau f�r� cet��enie român�, precum �i apatrizii, care 
tr�iesc/locuiesc în România, care pot bene�cia de asisten�� �nanciar� în condi�iile în 
care venitul pe cap de locuitor are o valoare mai mic� decât nivelul venitului minim 
garantat. Printre condi�iile privind dreptul la venitul minim garantat se num�r�: 
venitul persoanei singure/familiei trebuie s� �e mai mic decât nivelul stabilit al 
venitului minim garantat; persoana singur�/familia trebuie s� nu de�in� alte bunuri 
decât cele considerate de strict� necesitate; persoana singur�/familia trebuie s� 
locuiasc� în raza teritorial� a sectorului sau localit��ii unde este depus� cererea de 
asisten�� social�; persoanele care sunt apte de munc� �i nu realizeaz� venituri cu 
caracter salarial sau câ�tiguri din alt� activitate generatoare de venituri, trebuie s� 
fac� dovada faptului c�: sunt în eviden�a agen�iei teritoriale pentru ocuparea for�ei 
de munc� �i nu au refuzat un loc de munc� oferit sau participarea la un program de 
preg�tire profesional�. Nu au aceast� obliga�ie persoanele care au în îngrijire copii în 
vârst� de pân� la 7 ani, persoanele cu handicap sau cele care urmeaz� un curs de 
formare profesional� organizat de agen�ia teritorial� pentru ocuparea for�ei de 
munc�. 

Familii cu mai mult de doi copii 
 Familia cu mai mult de doi copii are o caracteristic� important�, aceasta 
�ind c� acei copii care sunt mai mari preiau din sarcinile p�rin�ilor atât la cre�terea 
fra�ilor mai mici, cât �i la treburile gospod�re�ti. Acolo unde resursele materiale ale 
familiei sunt insu�ciente, primul copil va avea sarcini asem�n�toare cu cele ale 
p�rin�ilor îngrijindu-se de gospod�rie dând ajutor la cre�terea celorlal�i copii �i 
lucrând atunci când devine adult acesta numindu-se �i copil parental oricare dintre 
copii din fratriile numeroase poate deveni parental, dar �ansele cele mai mari le are 
primul. 



Rolul de copil parental poate � adaptativ în cazul familiilor ce au o bun� func�ionare 
sau neadaptativ, în cazul familiilor cu probleme, când p�rintele renun�� la rolul s�u �i 
copilul va � nevoit s� îl preia. Copiii parentali se pot sim�i supraînc�rca�i, pot sim�i c� 
sunt dep��i�i de sarcini, �ind încerca�i de sentimente cople�itoare de vinov��ie �i 
neputin��, care pot duce la tulbur�ri afective sau boli psihogene. Copii parentali când 
devin adul�i î�i continu� acest rol de îngrijire, inclusiv fa�� de proprii parteneri inclusiv 
în familile pe care le vor constitui. Un alt fenomen pe care îl întâlnim în familile cu mai 
mult de doi copii este acela al copilului mijlociu ce se simte ignorat emo�ional, 
neglijat dezvoltând sentimente de fustrare, neîncredere în sine, furie, acestea 
ducând la apari�ia unor tulbur�ri de comportament �i alte simptome cum ar � 
di�cult��i în rela�ionare, insuccese �colare �i profesionale, inclusiv boli. Copilul cel 
mic poate � ap�sat de nevoile familiei, pe care mai mult le simte, decât le în�elege, 
aceasta ducând la refularea tr�irilor în timpul somnului, având co�maruri, vorbind în 
somn.
Familii monoparentale 
Familiile monoparentale sunt acele familii în care un p�rinte tr�ie�te/locuie�te 
împreun� cu copiii s�i, �e singur, �e într-o gospod�rie mai larg�, f�r� un so�/so�ie sau 
un partener. În ultima perioad� se constat� o cre�tere rapid� a num�rului familiilor 
monoparentale. Aceste schimb�ri i-au determinat pe unii cercet�tori s� declare c� 
suntem martorii declinului familiei de�nit� drept cuplu c�s�torit cu copii,  având 
efecte negative asupra copiilor, familiei �i societ��ii în ansamblu. Unele cercet�ri au 
subliniat faptul c�  familiile monoparanetale dezvolt� un risc mai mare de s�r�cie 
comparativ cu cel dezvoltat de cuplurile c�s�torite �i, în medie,  mamele singure sunt 
mult mai afectate decât cele a�ate în cuplu.
Perspectiva de ansamblu asupra datelor cercetarii Institutului National de Statistic� 
�i a altor studii empirice cu privire la familia monoparental� ca �i grup vulnerabil:
- Problemele familiilor monoparentale: lipsa banilor, a medicamentelor pentru 
intretinerea �i cresterea copiilor; Peste 80% cred ca implicarea institutiilor Statului ar 
conduce la rezolvarea problemelor cu care se confrunta, În 85% dintre familiile 
monoparentale nu lucreaza nimeni , 27% dintre acestea cred ca problemele cu care 
se confrunta vor � rezolvate; Bene�ciile acordate prin politicile sociale pentru famiile 
monoparentale reu�esc s� reduc� rata s�r�ciei extrem de pu�in la nivelul întregii 
popula�ii; Din totalul nucleelor familiale cu copii (4.260.609), nucleele 
monoparentale reprezintǎ mai mult de o cincime (20,1%); La toate nucleele 
monoparentale (materne �i paterne) tipul predominant de nucleu monoparental 
este cel cu 1 copil (în jur de dou� treimi), urmat de cele cu doi copii; Din totalul 
gospod�riilor din România, cele în care exist� un singur p�rinte �i cel pu�in un copil 
dependent reprezint� circa 2%; Ponderea familiilor cu un singur p�rinte �i cel pu�in 
un copil dependent în totalul gospod�riilor difer� între urban �i rural, acestea �ind 
mai numeroase în mediul urban (2,1% fa�� de 1,4% în mediul rural); Pe m�sur� ce 
num�rul de copii din gospod�rie cre�te, decalajul fa�� de gospod�riile f�r� copii se 
adânce�te. Astfel, veniturile gospod�riilor cu trei sau patru �i mai mul�i copii  înseam-
         n� pentru gospod�rie un venit egal în medie cu peste 40% si peste 30%  din veni-
                          turile gospod�riilor f�r� copii.

www.eeagrants.org
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CAPITOLUL II
EVALUAREA NEVOILOR ÎN COMUNIT��ILE VIZATE PRIN PROIECT

II.1 Evaluarea nevoilor grupurilor vulnerabile din Regiunea Nord-Est �i Nord-
Vest 
Evaluarea nevoilor prin ancheta bazat� pe interviu aplicat speciali�tilor: prin aplica-
rea interviului în cadrul proiectului Ini�ierea de Grupuri locale de Educatie parental� 
nonformal� �i transfer multiregional de bune practici pentru promovarea incluziunii 
sociale a copiilor si tinerilor a�a�i în situa�ii familiale de risc - GLEP�, Cod PEH078 s-a 
urm�rit identi�carea nevoilor grupurilor vulnerabile în cele 12 comunit��i vizate din 
Regiunea Nord-Vest �i Nord-Est din perspectiva speciali�tilor sau  a poten�ialilor 
speciali�ti în educa�ie parental� (24 interviuri speciali�ti). Aceast� metod� presupune 
�ob�inerea, prin întreb�ri �i r�spunsuri, a informa�iilor verbale de la indivizi �i grupuri 
umane în vederea veri�c�rii ipotezelor sau pentru descrierea �tiin�i�c� a 
fenomenelor socio-umane.� (Chelcea, 2007). Tipul de interviu folosit în cercetare este 
interviul semistructurat. Prin acest tip de interviu s-au abordat teme �i ipoteze 
stabilite înaintea ini�ierii cercet�rii, iar succesiunea întreb�rilor a fost aleatorie. 
Instrumentul de cercetare folosit a fost ghidul de interviu. 
 Tematica principal� urm�rit� în analiza interviului: (T1) Importan�a 
educa�iei parentale; (T2) Informarea �i certi�carea speciali�tilor; (T3) �coala �i 
educa�ia parental�; (T4) Propuneri programe de educa�ie parental�.
 
(T1) Importan�a educa�iei parentale
Speciali�tii intervieva�i au identi�cat o serie de probleme cu care se confrunt� 
familiile cu copii: abandon scolar, consum de alcool, violenta in familie, diferite tipuri 
de abuz, comunicarea de�citar� cu copiii, disciplinarea, probleme de educare, 
probleme de impunere a unor reguli, probleme de disciplinare pozitiv�, lipsa 
timpului din partea p�rin�ilor pentru copii, tulbur�ri de comportament, consumul de 
substante halucinogene în special la vârsta adolescentin�, impunerea unor modele 
vechi de educa�ie, etichetarea copiilor din partea p�rin�ilor etc. 
 Cei mai mul�i dintre speciali�ti consider� c� principala cauz� este lipsa 
comunic�rii dintre p�rin�i �i copii lor: �De multe ori când vorbesc cu p�rin�ii, ei spun 
c� ,,copilul meu nu  m� ascult�� , când vorbesc cu copiii, copiii îmi spun �mami nu are 
timp de  mine� �i atunci cred c� este o barier� în comunicarea p�rinte-copil pentru c� 
de multe ori copilul este l�sat singur �i când apare p�rintele, copilul poate nu se mai 
reg�se�te, dar comunicarea între  p�rinte-copil în foarte multe cazuri este 
defectuas�.�
 De asemenea, speciali�tii speci�c� c� p�rin�ii nu au formate abilit��ile �i 
aptitudinile parentale.  Faptul c� ace�tia au un nivel de educa�ie destul de sc�zut se 
observ� �i caren�ele în rela�ia p�rinte-copil. Sunt �i cazuri extreme de consum de 
alcool, violen�� domestic� unde e di�cil de realizat programe de educa�ie parental�:  
�Problema p�rin�ilor este una foarte grav�, la cei care consum� alcool, este greu de 
intervenit din partea tuturor institu�iilor statului pentru c� noi ca direc�ii de asisten�� 
social� începem s� facem o consiliere atât cu p�rin�ii cât �i cu copii, dar din p�cate nu 
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este cu cine ,iar DGASPC-ul nu poate, conform legisla�iilor actuale, dac� nu are o 
baz� solid�, s� ia acel copil în sistemul de protec�ie �i din aceast� cauz� avem e�ecuri 
în a educa to�i ace�ti copii.� 
 În alt� ordine de idei, se semnaleaz� �i  alte categorii de p�rin�i în care e 
di�cil s� se realizeze educa�ie parental�:  �Pe de alt� parte sunt p�rin�ii care pleac� în 
str�in�tate, î�i las� copii în grija bunicilor, familiei extinse, prietenilor. Aici iar��i 
educa�ia p�rin�ilor este zero dup� p�rerea mea, pentru c� oriunde ai pleca ar trebui 
s� �i responsabil, s� î�i �ii aproape copilul. Ei se gândesc doar la partea �nanciar� �i 
din p�cate, când se întorc acas� g�sesc un copil pierdut, un copil care nu poate � 
readus pe linia de plutire. Aici m� refer atât la educa�ia cea �colar�, la comportament 
�i în general.�
 În ce prive�te disciplinarea copiilor, speciali�tii trag un semn de alarm�: 
�Majoritatea merg pe modelul disciplin�rii bazat pe pedepse, pe aplicarea unor 
pedepse pe care la rândul lor le-au primit în copil�rie, tendin�a de a pune etichete în 
situa�ia în care copiii nu se conformeaz� unor reguli (�copilul meu este r�u�, �copilul  
meu este un  dobitoc�).� 
 Speciali�tii subliniaz� necesitatea educa�iei p�rin�ilor în speciali ca p�rin�ii 
s� �e informa�i �i educa�i pentru a gestiona mai bine rela�ia cu copiii lor. �Ar � destul 
de utile p�rin�ilor pentru c� ceea ce le lipse�te p�rin�ilor, v�d înc� din gr�dini�� este 
un �alfabet� de competen�e, de baz�, pe care s� le exerseze, pe care s� �tie s�  le 
lucreze: cum s� procedezi la masa?, cum s� procedezi în parc?, cum s� procedezi 
când copilul e nervos, e agitat?. De multe ori ei i-au lucrurile personal. Nu �tiu tehnici 
simple �i extrem de e�ciente care s�-i ajute s�-�i e�cientizeze rela�ia cu copilul.�
 De asemenea, o parte din speciali�ti men�ioneaz� necesitatea implic�rii 
tat�lui în cresterea �i educa�ia copiilor: �S� existe anumite programe care s� 
încurajeze ta�ii s� se implice în cre�terea copiilor lor, este necesar datorit� 
importan�ei dezvolt�rii emo�ionale a acestora, mai ales la o vârst� mic�.� 
 �În mod sigur un program de educatie parental� din puctul meu de vedere 
ar avea menirea s�-i ajute pe p�rin�i s� comunice mai usor cu copii lor, s� abordeze 
problemele într-un mod mai positivist oarecum, s� se axeze atât pe cauza problemei, 
cât �i pe modul de rezolvare al problemelor.� 
 �Foarte important din punctual meu de vedere pentru c� poate p�rin�ii �i 
din necunoa�terea legisla�iei �i din lipsa informa�iilor nu realizeaz� c� ei aduc un 
prejudiciu dezvolt�rii armonioase a copilului, prin neimplicarea în activit��ile 
copilului, în alterarea leg�turii cu �coala, cu asisten�a social�, deci cu oricare dintre 
institu�ii. Adus un p�rinte �i con�tientizat de rolul �ec�rei institu�ii în parte �i de rolul 
educa�iei �i modul în care trebuie s� se comporte cu un copil, c� nu to�i copii sunt 
buni, mai exist� �i copii-problem� �i în aceste situa�ii într-adev�r p�rin�ii au un rol 
foarte important, iar dac� un p�rinte nu �tie cum s� gestioneze situa�ia acel copil va � 
pierdut.�
(T2) Informarea �i certi�carea speciali�tilor
P�rerea speciali�tilor în ce prive�te informarea �i certi�carea speciali�tilor:
           �Persoane din cadrul prim�riei (asisten�i sociali),  îns� e�cien�a  maxim�  ar  � în
                      �coal�, ar � locul în care ne întâlnim, consilierul educativ, dirigin�ii, 



w
w

w
.g

le
p.

us
v.

ro
w

w
w

.f
ac

eb
oo

k.
co

m
/P

ro
ie

ct
-C

oe
re

nt

17

înv���torii pentru c� ei au �ansa de a � mai mult timp printre elevi �i de a-i educa într-
un alt mod. Sunt mult mai asculta�i de p�rin�i, având în vedere c� sunt la începutul 
activit��ii �colare �i la început p�rin�ii se implic� pu�in mai mult decât în clasele V-VIII. 
Toate acestea ar presupune timp, e nevoie de acordare a unui timp în plus pentru c� 
deja sunt atât de multe sarcini încât nu ar � su�cient s� �e persoana respectiv� 
format�, ar trebui s� aib� timpul s� lucreze, s� aib� timpul necesar pentru asa ceva.�
 
�Experien�� profesional� au cu to�ii, dar în momentul în care se face �i o formare, se 
merge clar pe ni�te pa�i siguri. În momentul în care exist� în spate �i o formare e clar 
c� exist� �i o delimitare clar� a ceea ce vrei s� faci. 
 Dac� ne gândim haotic, ��tiu s� lucrez�, �am foarte multe resurse 
bibliogra�ce�, încep s� pun la punct un program, mi-l delimitez, nu-i la fel de e�cient 
ca �i când �tii c� acela�i  program, acela�i om cu certi�cat a lucrat �i a aplicat 
programul unei alte �coli. Exist� o alt� capacitate de a colabora, de a vedea bine 
viziunea respectiv�. De exemplu, poate ar mai trebui s� încerci s� aduci o persoan� 
din afar�. Mi se pare mult mai e�cient.�

 �Mi se pare c� ar putea s� participle �i s� se formeze asisten�ii sociali, 
profesori sau dirigin�i educatori sau profesori pentru înv�t�mântul pre�colar, to�i cei 
care vin în contact cu copii �i cu familiile.�

 �Consider c� este foarte important� participarea speciali�tilor la cursuri de 
educa�ie parental� deoarece se transmit cuno�tin�e �i se formeaz aptitudini. Astfel, în 
cele din urm� la rândul t�u le diseminezi la nivelul p�rin�ilor. Într-adev�r este 
important� �i componenta practic� �i �ecare informa�ie va � adaptat� în mod 
speci�c grupului cu care lucrezi.�

 �În principal ar trebui sa se incep� de la scoal�, pentru c� copii petrec o 
mare parte din timp la �coal�, invatatorii, profesorii diriginti sau chiar consilierii 
scolari intrand zi de zi in legatura cu ei stiu cu ce probleme se confrunt�, cunosc si 
familiile in principal, asistentii sociali din cadrul comunit�tilor, de la sate sau chiar din 
cadrul prim�riilor, reprezentantii protectiei copilului, prin consilieri �i prin psihologi.�

 �P�rerea mea este c� cel mai bine ar � ca to�i speciali�tii s� �e forma�i printr-
un curs de educa�ie parental�. De asemenea, �ecare p�rinte sau grupurile de p�rinti 
se confrunta cu probleme diferite, dar având o formare solid� la baza, ne putem 
adapta în func�ie de problemele �ec�rui bene�ciar �i putem adapta pân� la urm� 
metodele prezentate în cadrul cursului.�

(T3) �coala �i educa�ia parental�: 
 P�rerea speciali�tilor în ce prive�te �coala �i educa�ia parental�:
 �Sigur c� e foarte greu pentru �coal� pentru acelea�i motive pentru c� 
p�rin�ii las� întotdeauna pe ultimul loc �i intâlnirile cu dirigin�ii sau �edin�ele cu 
p�rin�ii,  dar  ar  trebui  de  la  bun  început  când  se  semneaz�  acele  contracte  între 
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p�rinte �i �coal� ca s� se impun� aceast� clauz�, de a participa la un proiect de acest 
fel de formare �i de suport pentru educarea copiilor, pentru c� societatea de astazi, ne 
pune în fa�a multor situa�ii în care nu �tii cum s� reac�ionezi �i cum s� rezolvi 
problema f�r� ajutorul unui specialist, este nevoie de speciali�ti.�
 �Ar � foarte important ca �ecare institu�ie s� î�i de�neasc� foarte bine 
rolurile, în sensul în care am constatat c� p�rin�ii plaseaz� asupra unit��ilor �colare 
sau le responsabilizeaz� privind componentele de educa�ie. Îns� acest aspect revine 
mediului familial. În �coal� copilul petrece 4 maxim 6 ore. Trebuie s� se respecte o 
program� îns� pe lâng� aceasta sunt copii cu de�cien�e în incluziunea social� care 
trag un semnal de alarm� asupra unor di�cult��i în cadrul familiilor din care provin. �i 
atunci speciali�tii care au responsabilitatea pe aceast� component�, respectiv 
psihologii din cadrul centrelor jude�ene, apoi chiar �i dirigin�ii în orele de dirigen�ie ar 
putea aborda astfel de teme cu copiii, �i inclusiv cu p�rin�ii.�
 �Din punctul meu de vedere, nu toate �colile sau to�i profesorii �in o 
leg�tur� foarte strâns� cu p�rin�ii. Dac� �i dintre profesori ar face educa�ie parental� 
în colaborare cu asisten�a social�, eu spun c� ar � un lucru foarte bene�c pentru copii, 
c� pan� la urm� bene�ciarii cursurilor de educa�ie parental� sunt copii. Noi încerc�m 
s� cre�m leg�tura asta cu p�rin�ii, dar ei sunt bene�ciarii; �coala are rolul ei, dar dac� 
nu se implic� mai mul�i factori în educarea p�rintelui, nu cred c� vom avea rezultate. 
�coala, asisten�a social�, Protec�ia Copilului, pân� la urm� to�i trebuie implicati �i 
atunci într-adev�r poate c� vom avea rezultate mai bune.�
 (T4) Propuneri programe de educa�ie parental�
 Cursurile propuse de speciali�ti fac referire la urm�toaarele teme: 
managementul furiei/stresului, comunicarea e�cent� cu copilul, etapele/stadiile de 
dezvoltare ale copilului, crearea atasamentului, prevenirea/combaterea abuzului, 
metode de disciplinare, timpul �i afec�iunea acordat� copilului, metode �i tehnici de 
înv��are a deprinderilor de zi cu zi pentru copil într-un mod implicat �i educativ.
 �În primul rând, ar � foarte important subiectul legat de psihologia vârstei. 
Depinde c�rui grup �int� se adreseaz�, de exemplu, pre�colarii. P�rin�ii trebuie 
informa�i de la prima întâlnire care e speci�cul vârstei, pentru c� ei merg cu o lips� de 
informare. Copilul meu oare face aceste lucruri sau nu? Cum e normal sa reac�ioneze 
copilul? Din start ei î�i bifeaz� ni�te lucruri de care to�i se îngrijorau pân� atunci, dar 
erau lucruri speci�ce vârstei. Mi se mai pare foarte e�cient modul de gestionare a 
con�ictelor, de interven�ie în situa�ii problematice, îmbinat cu partea de comunicare, 
�cum s� comunic e�cient cu propriul copil?�, � cum s� discu�i cu el?�, �cum s�-l ascul�i?�
 �Eu cred c� a�a cum face�i de fapt, începând cu mai pu�ine grupuri �i apoi, 
s� se l�rgeasc� sfera de activitate formând formatori pe zone locale �i apoi ace�tia la 
randul lor cu grupurile. Ar � frumos �i parin�ii între ei s�-�i comunice �i s� se atrag�, 
bineînteles c� dup� ce vor vedea efectul bene�c eu cred c� nu vor putea s� p�streze 
informa�ia numai pentru ei.�
 �Gama de subiecte este destul de vast� sau variat�. Cum spuneam, în 
primul rând sunt importante de abordat �i discutat abilit��ile �i aptitudinile de comu-
           nicare, apoi cunoa�terea de c�tre p�rin�i a nevoilor sociale sau nevoilor copiilor,
                              nevoilor de dezvoltare de natur� �zic� �i emo�ional� �i afectiv�. 
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Apoi ar mai � stima de sine. Este foarte important� atât pentru rezolvarea unor situa�ii 
con�ictuale precum �i la crearea sau înt�rirea rela�iilor interpersonale pentru c� în 
momentul în care nu ai stim� de sine atunci nu ai încredere �i astfel neavând 
încredere nu po�i s� transmi�i acest lucru mai departe.�
 �În primul rând lumea trebuie s� �tie c� exist� acestea, iar noi trebuie s� ne 
facem disponibili. Educarea p�rin�ilor nu-i neap�rat necesar în grup, ci �i atunci când 
merg la �coal�, la gr�dini��. Trebuie f�cut publicitate acestor grupuri de suport 
parental, iar când p�rin�ii v�d c� sunt rezultate, c� le u�ureaz� via�a de familie, vor dori 
sprijinul.�  �Ar trebui pornit printr-o colaborare între unit��ile de înv���mânt �i 
asisten�a social�, pentru c� asisten�a social� are în eviden�� toate familiile vulnerabile 
cu anchetele sociale, �i pe de cealalt� parte �coala care urm�re�te copilul integrat în 
sistemul de înv���mânt. A�a cred c� ar trebui început� toat� aceast�, apoi s� �e 
preluat� �i de unit��ile de înv���mânt.�
 �Proiectele cu �nantare extern� mi se par un bun început care ar putea 
duce la o extindere a acestui tip de curs, a astor programe de formare profesional� �i 
pentru specialisti, pentru ca la nivelul institutiilor nu toate au o deschidere atât de 
mare spre formare �i spre educa�ia parental� continu�.�

II.2 Studii de caz în comunit��i izolate: familii defavorizate �i copiii în situa�ie de 
risc
 Studiu de caz este o �abordare ce folose�te investigarea aprofundat� a 
unuia sau a mai multor exemple ale unui fenomen social curent, utilizând o varietate 
de surse de date. Un caz poate � o persoan�, un eveniment, o activitate social�, un 
grup social, o organiza�ie sau institu�ie� (Jupp, 2010).
 �Asistentul social identi�c� o situa�ie problematic� de via�� socio-uman� 
cotidian�, cu ajutorul celor implica�i în ea. El va descrie condi�iile, resursele, valorile, 
normele, factorii, actorii, înarmându-se cu o orientare, ipotez� (pe care o poate 
nuan�a) cu care traverseaz� situa�ia �i caut� s� îi surprind� complexitatea� (Ionescu, 
2011). 
Designul studiilor de caz: 
 Elementele componente ale designului de cercetare a studiului de caz 
sunt: întreb�rile de studiu (ele sunt cele de la care pleac� cercet�torul, pe care le are 
mereu în vedere, care orienteaz�, de fapt, întreaga cercetare �i ele sunt înso�ite de 
sursele posibile de informa�ii); ipotezele (în cazul studiilor exploratorii nu putem 
vorbi despre ipoteze); unitatea sau unit��ile de analiz� (care poate � un individ, o 
familie, un grup, o organiza�ie etc.); logica prin care se leag� datele de ipoteze; 
criteriile de interpretare a descoperirilor. (Yin 2005).
Copil a�at în situa�ii de risc: minor� de 13 ani 
(a) Date de identi�care
Feti�a are 13 ani, se a�� în clasa a VI-a �i este originar� din Cod�e�ti, jud. Vaslui. Provine 
dintr-o familie reconstituit�, p�rin�ii ei divor�ând când aceasta avea vârsta de 7 ani. 
Minora a r�mas în custodia mamei, care este originar� din mun. F�lticeni, jud. 
Suceava. Aceasta, în urm� cu patru ani a revenit în F�lticeni unde a cunoscut un 
b�rbat, al�turi de care tr�ie�te �i în prezent, în concubinaj. 



 B�rbatul nu are un loc de munc� stabil. Acesta a fost plecat o perioad� de 
timp în Spania �i dup� revenirea în �ar� nu �i-a c�utat de lucru, preferând s� 
munceasc� cu ziua. Mama fetei a lucrat  la un atelier de croitorie care s-a des�in�at iar 
aceasta �i-a pierdut locul de munc�. Din cauza faptului c� nu aveau resurse b�ne�ti cu 
care s� se între�in� sus numi�ii au plecat împreun� de aceast� dat�, la munc� în 
str�in�tate l�sând-o pe minor� în grija unei rude îndep�rtate care a acceptat acest 
lucru doar din motive �nanciare. 
 Mama minorei i-a promis acestei rude c� îi va trimite lunar bani pentru 
între�inerea fetei. Înainte de a ajunge în plasament familial, feti�a locuia într-un 
apartament compus din dou� camere cu dependin�e, confort redus, împreun� cu 
femeia în grija c�reia o l�sase mama sa, so�ul acesteia �i înc� doi copii.
  Minora subliniaz� faptul c� dormea în acela�i pat cu cele dou� fete ale 
acestei familii, iar atunci când venea în vizit� nepotul doamnei care o avea în grij�, în 
vârst� de 18 ani, acesta dormea �i el în acela�i pat. 
  Situa�ia material� a familiei era una precar� ace�tia între�inându-se din 
aloca�ia copiilor �i din ajutorul social. Mama minorei plecat� de aproximativ cinci luni 
nu a trimis bani decât o singur� dat� �i în ultimile trei luni nu a mai luat leg�tura cu 
�ica sa. 
(b) Abuzul �zic 
 Minora s-a adresat singur� Direc�iei pentru Protec�ia Copilului în urm� cu 
câteva s�pt�mâni, datorit� agresiunilor �zice �i a exploat�rii repetate, la care a fost 
supus� de nepotul doamnei în grija c�reia a l�sat-o mama sa.
 Din informa�iile furnizate de feti��, reiese c� abuzurile erau comise cu 
complicitatea m�tu�ii tân�rului, care nu numai c� nu a intervenit niciodat� pentru a o 
ap�ra, ci chiar a facilitat aceste situa�ii. Actele de maltratare �zic� se produceau, 
conform relat�rilor fetei, de câte ori venea tân�rul în vizit�. Acesta, cu acordul m�tu�ii 
lui, o ducea pe minor� la cer�it, nu o mai l�sa la �coal� �i de câte ori nu aducea destui 
bani o b�tea.
 Cu toate c� episoadele de violen�� �zic� î�i l�sau amprenta asupra s�n�t��ii 
feti�ei, aceasta nu a spus nim�nui pentru c�, motiveaz� ea, ��tiam c� puteam s� le fac 
r�u �i nu voiam asta�. A fugit, în schimb, de mai multe ori de acas�, g�sind refugiu pe la 
prietenele sale.   
 Minora a�rm� c� în urm� cu dou� luni a povestit ceea ce i se întâmpla 
dirigintei �i unei colege de clas�. Cu toate acestea niciunul dintre ace�tia nu a anun�at 
Direc�ia pentru Protec�ia Copilului. 
 Cel mai recent act de agresiune comis asupra sa de tân�rul în cauz�, gest 
care a �i determinat-o s� sesizeze autorit��ile, sus�ine minora, a fost cel mai r�u.
Episodul a fost provocat de faptul c� aceasta nu a mai vrut s� mearg� la cer�it �i a vrut 
s� mearg� la �coal�. Feti�a poveste�te despre b�taia pe care tân�rul i-a aplicat-o f�r� 
mil�, b�taie urmat� de o tentativ� de abuz sexual: 
 N-am reu�it s� m� mai ab�in �i am venit acum câteva s�pt�mâni la doamna 
de aici �i i-am spus care  sunt problemele.  Tanti  mi-a  interzis mai  merg  la  �coal� �i  a
           spus  c�  nu  are  cu  ce  m�  între�ine,  c� mama nu trimite bani pentru asta. Dac�
                             vreau s� am din ce tr�i trebuie s� cer�esc �i s� aduc banii acas�.
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 Când am venit de la cer�it, tân�rul a num�rat banii �i mi-a mi-a spus: �A, o s� ai 
tu de-a face cu mine, dar nu acum�. �i în seara aceea mai întâi m-a b�tut �i 
dup� ce e b�ut ceva mai mult, a început iar s� dea cu mâinile, cu picioarele în 
mine. Conform celor men�ionate de aceasta, pentru faptele comise, 
tân�rului i s-a întocmit dosar penal, îns� chiar �i la data interviului, acesta era 
înc� liber, feti�a declarând c� îi este team� s�v nu se întâlneasc� cu el pe 
strad�.   
(c) Abuzul emo�ional
 A�a cum rezult� din declara�iile feti�ei, abuzul �zic �i exploatarea la 
care a fost supus� în aceast� familie, au fost înso�ite �i de anumite forme de 
abuz emo�ional. Acestea au fost s�vâr�ite atât de femeia în grija c�reia a 
l�sat-o mama sa dar mai ales de nepotul acesteia.
 Astfel, minora deplânge atitudinea de respingere �i lipsa afec�iunii 
manifestate de mama sa, atâat timp cât aceasta nu a mai dat niciun semn de 
via�� în ultimile patru luni. Dovad� este faptul c� mama sa a trimis doar o 
singur� dat� bani pentru între�inerea ei �i apoi nu numai c� nu a trimis bani 
dar nici nu a mai sunat la telefon. Feti�a sus�ine c� de vin� în situa�ia creeat� 
este concubinul mamei sale care, crede ea, o îndep�rteaz� pe mam� de ea 
Deasemeni fata î�i aminte�te c�, o perioad�, dup� ce s-au mutat în F�lticeni, 
a mai �inut leg�tura cu tat�l natural dar dup� ce mama s-a l-a cunoscut pe 
actualul concubin rela�ia cu tat�l s�u a devenit tot mai rece pân� când s-a 
rupt de�nitiv. Pentru aceasta minora îl învinov��e�te tot pe concubinul 
mamei. Mama dac� e vorba c� f�ceam eu vreo prostie sau s� f�ceam ceva 
f�r� s� vreau, îmi vorbea cu frumosul.  Dup� ce a ap�rut noul tat� nu a mai 
fost a�a. Mama pe mine nu m� mai credea �i nici nu mai m� l�sa s� vorbesc cu 
tati al meu la telefon.  
 O alt� form� de abuz emo�ional, resim�it foarte puternic de minor�, 
o constituie interdic�ia, pe care femeia în grija c�reia a fost l�sat� de mama 
sa,  i-a impus-o, de a nu mai merge la �coal�. Mediul �colar în ultima vreme 
era singurul loc unde minora se sim�ea în siguran��. Cu toate acestea, feti�a 
sus�ine c� mergea pe ascuns la �coal� când era dus� la cer�it �i l�sat� acolo 
câteva ore. Din acest motiv minora nu aducea destui bani acas�.
(d) Neglijarea
  Minora sus�ine c�, de�i nu a suferit niciodat� de foame sau de frig,  
cât mama ei a fost acas� toate erau mult mai bune decât în prezent. Potrivit 
spuselor fetei, doamna care avea grij� de ea obi�nuia s� ascund� dulciurile 
sau mâncare �i s� le m�nânce, atunci când minora dormea doar cu fetele ei. 
În plus, aceasta era foarte pu�in receptiv� la rug�min�ile sale de a-i cump�ra 
îmbr�c�mintea �i înc�l��mintea de care avea nevoie, mai ales dup� ce mama 
sa nu a mai trimis bani. 



(e) Situa�ia actual�
 Feti�a se a�� în plasament la un asistent maternal profesionist din cadrul 
DGASPC Suceava, care mai are
 Doi copii � cu vârste cuprinse între 3 �i 7 ani, cu care minora a�rm� c� se 
în�elege foarte bine. Declar� c� nu a putut � încredin�at� tat�lui s�u natural, deoarece 
acesta nu îndeplinea criteriile legale. Aceasta dup� toate cele petrecute �i cu ajutorul 
angaja�ilor DGASPC a reluat leg�tura cu tat�l natural. B�rbatul, care î�i are domiciliul 
în alt jude�, o sun� sear� de sear�, pentru a sta de vorb� cu ea. Cu mama ei înc� nu a 
luat leg�tura. Minora a�rm� c� dore�te s� continue �coala, s� urmeze liceul, s� stea 
lâng� tat�l s�u �i s� aib� un program bine stabilit, pe care s� îl respecte cu stricte�e.  

CAPITOLUL III
GRILE, SERVICII, STANDARDE, INSTRUMENTE DE LUCRU CU GRUPURILE 

VULNERABILE  (A.2.1.1, A 2.3.2.) 

III.1 Lista Grile actuale pentru asisten�a grupurilor vulnerabile, bene�ciari din 
sistemul public 

Obiective urm�rite pentru îmbun�t��irea serviciilor oferite grupurilor 
vulnerabile:
- Monitorizarea �i cre�terea calit��ii serviciilor sociale oferite �i a gradului de 
perfec�ionare profesional� a personalului de lucru în asisten�a social�;
- Asigurarea continuit��ii serviciilor sociale utile pe plan local �i extinderea acestora;
- Îmbun�t��irea activit��ii desf��urat� în unit��ile de asisten�� social�;
- Perfec�ionarea personalului de lucru din domeniul asisten�ei sociale;
- Elaborarea unor proiecte de parteneriat cu ONG-uri �i extinderea serviciilor 
promovate.

www.eeagrants.org
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M�suri �i grile sociale promovate �i propuse la nivelul Municipiului F�lticeni:
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III.2 Standarde de asisten�� copii �i tineri în situa�ii de risc 

Standarde minime obligatorii privind centrul de consiliere si sprijin pentru 
parinti �i copiii
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Standarde minime obligatorii privind centrul de consiliere si sprijin pentru 
parinti si copii
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 III. 3 Instrumente de lucru ajustate pentru copiii în situa�ie de risc

Instrumente ajustate de lucru cu copii în situa�ie de risc: �Grupul de sprijin pentru 
copii cu atasament nesigur�
a) ,,Exerci�iul numelui�
I.  scopuri: realizarea unei prime cunoa�teri a celorlal�i, eliminarea inhibi�iilor 
datorate primului contact interrela�ional, tr�irea unor st�ri afective pozitive 
II.  tehnica utilizat�: jocul
III. descrierea exerci�iului: copiii, a�eza�i în cerc, stau în picioare. Coordonatorul 
grupului �ine în mân� un ursule� de juc�rie. Fiecare participant, pe rând, va arunca 
juc�ria unei persoane din grup �i-�i va spune numele. Cel care prime�te ursule�ul îl va 
arunca altei persoane �i tot a�a pân� când se va a�a numele �ec�ruia. Apoi exerci�iul 
se va relua, numai c� rostirea numelui va � înso�ita �i de o a�rma�ie prin care �ecare 
spune ce-i place lui cel mai mult.
IV. efectele ob�inute: s-a realizat un prim contact între participan�ii la experiment, 
realizându-se totodat� si scopurile propuse.
b) ,,Exerci�iul � Fa�a uman��
I. scopuri: auto-con�tientizarea propriilor tr�iri, pl�ceri, a�nit��i, frici, temeri, 
realizarea unei bune cunoa�teri a celorlal�i
II.   tehnica utilizat�: jocul
III. descrierea exerci�iului: copiii vor primi o ��� de lucru, în care ei vor completa 
atât lucrurile pl�cute cât �i cele nepl�cute � Anexa 1. Apoi, �ecare va spune, ajutati de 
coordonator cele scrise identi�cându-se to�i copiii care au dictat coordonatorului  
acelea�i lucruri.
IV. efectele ob�inute: copiii au putut identi�ca o parte dintre stimulii care le 
provoac� anumite tr�iri. Prin con�tientizarea atât a stimulului cât �i a st�rii tr�ite, 
copiii pot pune st�pânire pe propria persoan�. 
c) ,,Roata emo�iilor�
I. scopuri: identi�carea �i descrierea propriilor emo�ii, exprimarea propriilor emo�ii
ajustarea comportamentelor emo�ionale la situa�ii cotidiene
II.  tehnica utilizat�: jocul
III. descrierea exerci�iului: Roata emo�iilor presupune t�ierea unui cerc mare din 
carton, �i împ�r�irea acestuia în 13 fragmente sub form� de felii de tort, �ec�rei felii 
�indu-i asociat un cuvânt care descrie o emo�ie: bucuros, moroc�nos, trist, fericit, 
sup�rat, furios, nervos, frustrat, nec�jit, stinger, îngrijorat, speriat, iritat. În mijlocul 
cartonuluiva � ata�at� o s�geat� de carton, astfel încât s� se poat� în vârti. Copiii vor � 
invita�i s� învârt� s�geata. Atunci când s�geata se opre�te în dreptul unei emo�ii, 
cere�i copilului mai întâi s� spun� ce înseamn� emo�ia respectiv�, apoi s� dea un 
exemplu de moment în care s-a sim�it astfel.
IV. efectele ob�inute:  Jocul a fost foarte apreciat de copiii, care sub forma jocului au 
reu�it s� dep��easc� di�cultatea de a-�i descrie emo�iile, dar mai ales s� descrie 
situa�iile în care au experimentat sau se aplic� aceste sentimente �i implicit 
comportamente.
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CAPITOLUL IV
 GRUPURI LOCALE DE EDUCA�IE PARENTAL� 

IV.1 Promovarea planului de ac�iune �Educa�ie parental� non-formal� pentru 
internalizarea valorilor incluzive în comunit��i defavorizate�
 Termenul de educa�ie parental�, în sens larg, denume�te, �programele, 
serviciile �i resursele destinate p�rin�ilor �i celor care îngrijesc copii, cu scopul de a-i 
sprijini pe ace�tia �i de a le îmbun�t��i capacitatea de a-�i cre�te copiii�. Sensul 
restrâns, de�ne�te educa�ia parental� ca �ind cea raportat� la programele care ajut� 
p�rin�ii s� î�i dezvolte �i s� î�i îmbun�t��easc� abilit��ile parentale, s� în�eleag� 
dezvoltarea copilului, s� înve�e s� reduc� stresul care poate afecta func�ionalitatea 
parental�, �i s� înve�e s� foloseasc� modalit��i alternative de abordare a situa�iilor 
di�cile întâlnite cu copiii.
Obiectivele planului: con�tientizarea educatorilor parentali asupra rolului abor-
d�rii pozitive a situa�iilor cu care se confrunt� p�rin�ii, cunoa�terea de metode �i 
tehnici speci�ce care pot � puse la dispozi�ia p�rin�ilor, pentru ca ace�tia s� poat� 
in�uen�a �i direc�iona pozitiv comportamentul copiilor; înv��area de metode 
constructive pentru tratarea comportamentelor nedorite ale copiilor.
Modalit��i de realizare a educa�iei parentale: 
Rolul educatorului parental este unul extrem de complex, de la simpla informare a 
p�rin�ilor pân� la interven�ia clinic� asupra acestora.
Întâlnim mai multe tipuri de programe în func�ie de acest aspect:
- Programe de informare. Sunt programele care urm�resc în principal s� ofere 
informa�ii p�rin�ilor prin diverse canale, în ceea ce prive�te drepturile copilului, 
responsabilit��ile parentale, nevoi ale copiilor, no�iuni despre dezvoltarea copilului, 
despre igien�, boli, al�ptarea noun�scutului, vaccin�ri, îngrijirea copilului etc. În 
general, cele mai frecvente informa�ii oferite p�rin�ilor (în cadrul unor campanii de 
informare) sunt cele legate de aspectele medicale, �ind înso�ite permanent de sfatul 
de a consulta medicul. Din aceast� categorie fac parte atât programele de informare 
din maternit��i sau sec�ii de pediatrie, care pun accent pe îngrijirea, nutri�ia �i 
observarea copilului de vârst� mic�, cât �i cele legate de educa�ie, drepturile 
copilului �i alte situa�ii (în special critice). 
- Workshop-ul este considerat a � �primul nivel real de educa�ie parental�� pentru c� 
se reduce asimetria puterii dintre specialist �i participan�i în condi�iile unor 
interac�iuni intense în cadrul grupului �i se poate realiza func�ia de empowerment a 
p�rin�ilor. Aceast� form� de realizare a educa�iei parentale este considerat� a � mai 
adecvat� în cazul unei interven�ii de grup specializate, dar care p�streaz� rolul de 
specialist �i expert al educatorului parental.
- Grupuri de discu�ii sau grupuri de suport. Sunt considerate forme de organizare 
a educa�iei parentale care pun accent pe latura re�exiv� �i pe rolul de facilitator al 
educatorului parental. Este o form� care poten�eaz� speci�cul cultural al mediului în 
care se desf��oar� programul de educa�ie parental�, valori�c� experien�a p�rin�ilor
                    �i sus�ine caracterul de empowerment al programului. 
                             implic� vizite la - Evaluare sistematic� �i interven�ie plani�cat�
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domiciliu �i grup de lucru intensiv, specializat pentru diferite aspecte ale exercit�rii 
parentalit��ii în condi�iile existen�ei unei probleme speci�ce. 
- Di�cult��i de a identi�ca p�rin�i care au caracteristici comune. Cel mai uzitat 
criteriu de selec�ie a p�rin�ilor este cel referitor la vârsta copiilor; de aceea, 
concentrându-se pe anumite arii de expertiz�, mul�i educatori parentali p�streaz� 
acest criteriu în de�nirea �� consol�darea �dent�t���� programulu� (programe pentru 
p�rin�i cu copii de vârst� mic�, cu copii pre�colari, cu copii �colari etc.).
- Calitatea �i competen�ele educatorilor. Studiile de evaluare interna�ional� a 
programelor de educa�ie arat� c� educatorii parentali sunt mai importan�i pentru 
bene�ciari decât con�inuturile predate. Prin urmare, calitatea �i competen�ele 
educatorilor sunt un element fundamental pentru e�cien�a cursurilor de educa�ie 
parental�. 
- Absen�a m�surilor de suport din partea autorit��ilor. Educa�ia parental� se 
bucur� înc� de pu�in sprijin din partea autorit��ilor centrale �i locale. De�i unul dintre 
programe a fost sus�inut în mod constant, începând din anul 2000, �i preluat în 
infrastructura �colar� de c�tre Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii în anul 2005, cea mai 
mare parte a programelor de educa�ie parental� nu bene�ciaz� de o alocare de 
resurse din bugetele publice, de promovarea lor, de sus�inere prin infrastructura 
speci�c� cu spa�ii, resurse umane etc. Lipsa de continuitate a �nan��rii programelor 
de educa�ie parental� este cel mai invocat element critic pentru succesul acestor 
programe.
Plan de ac�iune pentru desf��urarea sesiunilor de educa�ie parental�
 Tematica ce poate � abordat� în cadrul sesiunilor, este su�cient de vast� cât 
s� permit� adaptarea la diverse situa�ii sau tipuri de participan�i. În func�ie de 
num�rul de sesiuni organizate �i de nevoile de instruire ale participan�ilor, 
educatorul parental î�i poate alc�tui suportul de curs:  Disciplinarea ca metod� de 
înv��are comportamental�, Convingerile p�rin�ilor privind comportamentele 
copiilor, Cum înva�� copiii. ABC- ul comportamental, Despre rutina comportamen-
tal� �i plani�care, Emo�ii �i abilit��i emo�ionale, Dezvoltarea abilit��ilor sociale ale 
copilului, Tema pentru acasã � standard �i performan��, Disciplinarea ca metod� de 
înv��are comportamental�, Convingerile p�rin�ilor privind comportamentele copi-
ilor, Emo�ii �i abilit��i emo�ionale, Dezvoltarea abilit��ilor sociale ale adolescentului, 
Limite �i consecin�e, Provoc�rile rela�iei p�rinte � puber/adolescent, Cum s� �m 
p�rin�i responsabili pentru adolescen�ii no�tri, Comportamentele problematice �i 
managementul acestora etc.
 IV.2. Formarea de grupuri locale de educa�ie parental� de tip non-formal 
 Obiectivul �nal al proiectului a fost s� se formeze grupuri locale de educa-
�ie parental� de tip non-formal în comunit��i izolate. În aceste condi�ii speciali�ti 
(asisten�i sociali, medici, cadre didactice) din comunitate  au fost instrui�i �i îndruma�i 
de c�tre reprezen�an�i ai unei organiza�ii al c�rui scop este formarea educatorilor 
parentali. Fiecare dintre speciali�tii desemna�i au realizat cursuri de educa�ie 
parental� în grupuri locare formare în �ecare comunitate, urm�rind obiective 
speci�ce organiza�iei. Ace�tia, în urma evalu�rii activit��ii au bene�ciat de certi�care 
ca educatori parentali din partea organiza�iei colaboratoare, având posibilitatea s� 
formeze în comunitate grupuri de p�rin�i care s� bene�cieze de cursurile speci�c.
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Cursurile realizate cu p�rin�ii de catre speciali�ti în formare au urm�rit:
- s� informeze �i s� preg�teasc� p�rin�ii cu privire la pa�ii derula�i în cursurile de 
educa�ie parental�;
- s� furnizeze posibilit��i de a derula împreun� cu p�rin�ii activit��i prin care s�-�i 
dezvolte competen�ele parentale;
- s� creeze un mediu formal în care p�rin�ii s� în�eleag� nevoile de educa�ie �i 
dezvoltare a copilului;
- s� formeze p�rin�ii ca buni comunicatori cu copiii lor �i s� idento�ce forme de 
diciplinare cu efect pozitiv;
- s� abordeze �i alte teme precum: s�n�tatea copilului, alimenta�ia, mediul familial, 
dezvoltarea copilului �zic, psihologic, social/relational �i afectiv etc.
 
Evaluarea familiilor/p�rin�ilor din comunitate în vederea form�rii de grupuri 
locale: 

Pentru realizarea grupurilor locale de educa�ie parental� este necesar ca 
speciali�tii din comunitate s� cunoasc�:
- Problemele cheie cu care se confrunt� comunitatea ( familie/p�rin�i f�r� venituri, 
p�rin�i pleca�i la munc� în str�in�tate, p�rin�i care apeleaz� la acte de violen�� 
domestic�, p�rin�i consumatori de alcool etc.)
- Tipurile de familie din comunitate
- Interesele de cunoa�tere a p�rin�ilor
- Accesibilitatea �i accesul serviciilor oferite p�rin�ilor din comunitate
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