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Introducere

Prezentul document intitulat „Ghidul formatorilor” a fost dezvoltat ca parte 
a rezultatului 2 (Programul de instruire și materialul de formare) al proiect-
ului intitulat „Now What?: Pregătirea și consolidarea tinerilor care părăsesc 
sistemul de ingrijire”, finanțat prin programul Erasmus + al Uniunii Europene. 
Proiectul „Now What? ” urmărește pregătirea adecvată și eficientă a tinerilor 
care părăsesc sistemul de îngrijire pentru a duce o viață independentă, prin ac-
tivități educative și de sprijin. Proiectul este implementat în următoarele patru 
țări europene: Portugalia, România, Albania și Grecia.

Mai exact, proiectul dezvoltă și implementează diferite activități pentru a-și 
atinge obiectivele și pentru a pregăti pe deplin copiii și tinerii care părăseasc 
sistemul de îngrijire din țara lor și să aibă o viața adultă independentă. Astfel 
de activități au inclus o fază de cercetare, când nevoile educaționale a grupului 
țintă au fost exprimate, elementul educational - când tinerii sunt instruiți priv-
ind abilitățile specifice de viață și activități de abilitare/împuternicire - dintre 
care cea mai importantă este dezvoltarea unei relații de mentorat între tineri 
care părăsesc sistemul de îngrijire și cate 1 adult. 

În ceea ce privește setul de activități legate de asistența educațională oferită 
tinerilor care părăsesc sistemul de îngrijire, partenerii de proiect au proiectat, 
dezvoltat și implementat o serie de intervenții educaționale destinate grupu-
lui țintă, intitulate „Atelierele competențelor de viață”. În timpul atelierelor, 
tinerii care părăsesc sistemul de îngrijire sunt instruiți cu privire la acele abil-
ități de viață, care, conform cercetărilor internaționale și a raportului „Now 
What” privind analiza nevoilor lor (Rezultatul 1), sunt necesare pentru trecerea 
fără dificultăți de la îngrijire la independență. Anumite domenii tematice sunt 
incluse în formare, cum ar fi educația, cazarea, cetățenia, ocuparea forței de 
muncă și sănătatea, astfel încât tinerii să dobândească și să dezvolte abilitățile 
corespunzătoare.

Ținând cont de rolul crucial pe care formatorul Atelierelor Abilități de Viață 
îl poate și îl va juca în succesul și eficacitatea atelierelor, înainte de punerea în 
aplicare a acestora, parteneriatul proiectului a dezvoltat un set de activități de 
sprijin pentru formatori. Aceste activități includ
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•	 organizarea seminarului „Formare pentru formatori”, a vizat 15 formatori 
selectați din țările participante, organizat de Universitatea din Lusofona

•	 elaborarea „Ghidului formatorilor”, pentru a sprijini formatorilor și pentru 
a facilita rolul lor de formatori în atelierele de competențe de viață

•	 elaborarea curriculumului și a materialelor educaționale care vor fi utilizate 
pentru predarea abilităților de viață pentru tinerii care părăsesc sistemul de 
îngrijire

Prezentul document, Ghidul formatorilor, include informațiile necesare pe 
care toți formatorii ar trebui să le ia in considerare înainte de livrarea ateliere-
lor, astfel încât să sporească eficiența și eficacitatea procesului educațional con-
ceput pentru tinerii care părăsesc sistemul de îngrijire. Acesta a fost dezvoltat 
în engleză și a fost tradus și adaptat în limbile partenerilor de proiect (română, 
greacă, albaneză și portugheză), astfel încât ghidul să fie implementat și utilizat 
în toate țările participante, chiar și după încheierea proiectului. 

Pe scurt, ghidul oferă informații cu privire la drepturile copiilor, cu o atenție 
specifică asupra drepturilor copiilor aflați în îngrijire, înainte de a prezenta 
situația actuală în cadrul serviciilor de îngrijire în țările europene și în con-
text internațional. Descoperirile privind modul în care dezvoltarea copiilor este 
afectată de experiența lor în sistemul de îngrijire sunt incluse într-un capitol 
separat, pentru a sublinia importanța unei tranziții ușoare și în timp util de la 
sistemul de îngrijire la viața independentă, fără a neglija însă problemele cu 
care tinerii se pot confrunta în timpul acestei tranziții. 

În Ghid, un capitol separat este dedicat necesității realizării unui plan person-
alizat. Planul de îngrijire pentru fiecare tânăr care părăsește sistemul de îngrijire 
însumează pașii pe care acesta îl decide să îl facă în primele luni (sau ani) de 
vârstă adultă. O atenție specială se acordă pentru două dintre cele mai vulnera-
bile grupuri de copii aflați în îngrijire: copiii neînsoțiți și copiii aflați în conflict 
cu legea. 

În cele din urmă, o serie de anexe au sunt adăugate la ghid, pentru a oferi for-
matorilor informații practice și ajutor cu privire la implementarea Atelierelor 
de abilități de viață.
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Introducere formării:  
resurse necesare

Creșterea capacității profesioniștilor din domeniul sistemelor alternative de în-
grijire și protecție este o problemă prioritară pentru Organizația Națiunilor 
Unite, Uniunea Europeană și Consiliul Europei și, din acest motiv, au fost 
elaborate o serie de recomandări europene pentru a sprijini instruirea profe-
sioniștilor în îngrijirea copiilor din toată Europa:

Recomandările ONU pentru îngrijirea 
alternativă a copiilor afirmă că „toți în-
grijitorii din agenții și mediile de îngri-
jire ar trebui să beneficieze de instruire 
cu privire la drepturile copilului”.

Comisia Europeană, prin Fondul DG 
pentru Justiție, afirmă importanța 
„profesioniștilor [care] sunt dedicați și 
competenți [...] Profesioniști și prac-
ticieni care lucrează pentru și cu copiii 
[necesită] instruire și îndrumare cu pri-
vire la drepturile copilului, privind legea 
și procedurile de protecție a copilului și 
cu privire la dezvoltarea copilului”.

Partenerii proiectului Now What, recunoscând necesitatea unui astfel de sem-
inar, au prevăzut instruirea acelor educatori care vor întreprinde instruirea tin-
erilor care părăsesc sistemul de îngrijire în cadrul Atelierelor de abilități de 
viață. Acești formatori sunt profesioniști din medii educaționale și profesionale 
diferite, cum ar fi pedagogi, profesioniști în îngrijire, lucrători de tineri și asis-
tenți sociali, cu experiență profesională în sistemul de îngrijire din țările lor.

Subiectele selectate pentru a fi introduse și analizate în timpul formării for-
matorilor se bazează pe nevoile educaționale ale formatorilor și pe lacunele 
înregistrate atunci când susțin și predau copiilor și tinerilor aflați în îngrijire. 
Subiectele incluse în formarea formatorilor, prin proiectul Now What, sunt 
următoarele:

•	 Drepturile copilului
•	 Asistență alternativă în Europa și nu numai
•	 Asigurarea îngrijirii și dezvoltarea copilului
•	 Viața și supraviețuirea după îngrijire
•	 Planul de părăsire a sistemului de îngrijire
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•	 Copiii neînsoțiți
•	 Copiii aflați în conflict cu legea

Pentru a sprijini experiența și procesul de învățare a formatorilor, au fost plan-
ificate să fie utilizate următoarele resurse în timpul instruirii:

•	 Ghidul formatorilor cu capitole complete care corespund subiectelor de instruire.
•	 Curriculumul abilităților de viață, inclusiv toate planurile de lecție pe care 

formatorii trebuie să le pună în aplicare în timpul atelierelor cu tinerii care 
părăsesc sistemul de îngrijire

•	 O selecție de materiale educaționale suplimentare concepute pentru a fi 
utilizate de formatori pentru a facilita misiunea lor ca instructori ai ateliere-
lor de abilități de viață. Aceste materiale educaționale includ videoclipuri 
care documentează tranziția tinerilor care părăsesc sistemul de îngrijire la 
viața adultă, care vor fi produse ca un instrument de învățare pentru a 
implica tinerii care părăsesc sistemul de îngrijire în procesul de instruire, 
precum și materiale de instruire, precum prezentări, cărți cu activități și fișe 
de lucru, pentru a standardiza conținutului educațional al atelierelor și a 
îmbunătății calității acestora.

Un exemplu al acestor resurse poate fi găsit în Anexele acestui document. Mai 
mult, o altă anexă importantă a acestui Ghid este „Planul de părăsire a îngrijirii” 
(anexa 1), un document care trebuie completat de fiecare tânăr care părăsește 
sistemul de îngrijire, care participă în proiect și de mentorul său. Planul descrie 
pașii care trebuie luați de tinerii care părăsesc sistemul de îngrijire pentru a 
atinge o viață independentă odată ce au părăsit sistemul de îngrijire din țara lor. 

Planul este strâns legat de formarea tinerilor care părăsesc sistemul de îngrijire, 
deoarece acoperă aceleași domenii tematice: tematicile este prezentate în tim-
pul pregătirii și apoi, în timpul procesului de îndrumare, se iau decizii specifice 
pentru același domeniu. Prin urmare, chiar dacă formatorii nu vor lucra la 
realizarea planului de părăsire a îngrijirii, s-a considerat necesar ca aceștia să ia 
cunoștință cu alte instrumente relevante pentru procesul educațional de care 
sunt responsabili.
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Drepturile copilului

                    Prezentare generală

Copiii sunt deținători de drepturi, mai degrabă decât simple obiecte de prote-
jat. Sunt beneficiari ai tuturor drepturilor fundamentale a omului și sunt 
obiectul reglementărilor speciale, având în vedere caracteristicile lor specifice. 
În acest capitol vor fi prezentate două dintre cele mai importante texte la nivel 
internațional, în special Convenția internațională privind drepturile copilu-
lui (1989) și Manualul privind dreptul european privind drepturile copilului 
(2015). În afară de drepturile fundamentale ale copiilor incluse în convenție, se 
va acorda o atenție specială drepturilor copiilor în îngrijire alternativă.

Drepturile omului 
„Drepturile omului” este un termen folosit pentru a defini un sistem de revendicări 
care sunt pentru toți oamenii și pe care toată lumea trebuie să-l cunoască și să îl 
respecte.
Aceste drepturi provin din definiția existenței umane și se bazează pe respectul 
pentru demnitatea și valoarea fiecărei persoane, indiferent de sex, rasă, vârstă, 
naționalitate, limbă și religie. Drepturile omului, chiar dacă sunt caracterizate 
drept „inerente” fiecărei ființe umane, ele nu sunt „naturale” și nici „date”, ci 
pretenții sociale care trebuie respectate în ceea ce privește recunoașterea lor. Nu 
sunt privilegii și nici cadouri nu sunt oferite în conformitate cu dispoziția sau 
discreția vreunei persoane sau guvern. Nu pot fi înlăturate sau să fie refuzate 
respectarea lor și nu se pot pierde, chiar dacă o persoană a comis o infracțiune 
sau a încălcat o lege (Națiunile Unite, 2005). Aceste așa-numite „Drepturile 
Omului” ne permit să existăm, să creăm, să ne dezvoltăm virtuțile umane și să 
ne ajute să trăim în pace.

La fel cum există drepturile omului, definite și protejate prin Declarația uni-
versală a drepturilor omului, la fel copiii au drepturi protejate de Convenția 
internațională a drepturilor copilului (UNICEF). Convenția conține 54 de 
articole și a fost semnată de aproape toate țările din lume încă de la începutul 
anilor ’90.

Drepturile copiilor
Conform dreptului internațional, Convenția internațională privind drepturile copi-
lului, care va fi prezentată în detaliu, stabilește în articolul 1 că „un copil înseamnă 
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fiecare om sub vârsta de optsprezece ani”. Acesta este parametrul legal folosit în prez-
ent, și în Europa, pentru a defini ce este un copil.

În conformitate cu legislația UE, nu există o definiție formală unică a „copilu-
lui” în niciunul dintre tratate, legislație sau jurisprudența. Definiția unui copil 
poate varia considerabil în conformitate cu legislația UE, în funcție de contex-
tul de reglementare. De exemplu, legislația UE care reglementează drepturile 
de liberă circulație a cetățenilor UE și a membrilor lor de familie definește 
„copiii” drept „descendenți direcți care au sub 21 de ani sau sunt dependenți”, 
susținând, în esență, o noțiune biologică și economică, spre deosebire de una 
bazată pe o minoritate.

În conformitate cu legislația Consiliului Europei, majoritatea instrumentelor 
referitoare la copii adoptă definiția Convenției privind drepturile copilului, 
care este în general cel mai important text privind drepturile copilului. Con-
venția internațională din 1989 privind drepturile copilului, semnată de 191 de 
țări reglementează obligațiile statelor de a proteja și promova drepturile copi-
lului. Convenția internațională privind drepturile copilului a fost adoptată în 
unanimitate de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în 1989 
și a intrat în vigoare la 2 septembrie 1990. A fost ratificată până în prezent de 
193 de țări.

Acesta include trei categorii majore de drepturi:
•	 Protecție (împotriva tuturor formelor de abuz, exploatare, discriminare, 

rasism etc.)
•	 Beneficii (dreptul la educație, sănătate, bunăstare, divertisment etc.)
•	 Participarea (dreptul de a exprima o opinie, informații, timp liber, etc.)

așa cum este prezentat mai jos:

Convenția internațională privind 
drepturile copilului
În câteva cuvinte, Convenția include 
următoarele articole:

Articolul 1: În sensul prezentei con-
venţii, prin copil se înţelege orice 
fiinţă umană sub vârsta de 18 ani, 
exceptând cazurile în care legea apli-
cabilă copilului stabileşte limita ma-
joratului sub această vârstă.

Articolul 2: Statele părţi se angajează 
să respecte şi să garanteze drepturile 
stabilite în prezenta convenţie tuturor 
copiilor din jurisdicţia lor, indiferent 
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de rasă, culoare, sex, limbă, religie, 
opinie politică sau altă opinie, de 
naţionalitate, apartenenţa etnică sau 
originea socială, de situaţia materi-
ală, incapacitatea fizică, de statutul la 
naştere sau de statutul dobândit al co-
pilului ori al părinţilor sau al reprez-
entanţilor legali ai acestuia. 

Articolul 3: În toate acţiunile care 
privesc copiii, întreprinse de insti-
tuţiile de asistenţă socială publice sau 
private, de instanţele judecătoreşti, 
autorităţile administrative sau de or-
ganele legislative, interesele copilului 
vor prevala. 

Articolul 4: Statele părţi se angajează să 
ia toate măsurile legislative, administra-
tive şi de orice altă natură necesare în 
vederea punerii în aplicare a drepturilor 
recunoscute în prezenta convenţie.

Articolul 5: Statele părţi vor respec-
ta responsabilităţile, drepturile şi în-
datoririle ce revin părinţilor naturali 
ai copilului sau, după caz şi conform 
tradiţiei locale, membrilor familiei 
lărgite sau comunităţii, tutorilor sau 
altor persoane care au, prin lege, 
copii în îngrijire, de a asigura, de o 
manieră corespunzătoare capacităţilor 
în continuă dezvoltare ale copilului, 
îndrumarea şi orientarea necesare în 
exercitarea de către copil a drepturilor 
recunoscute în prezenta convenţie.

Articolul 6: Statele părţi recunosc 
dreptul la viaţă al fiecărui copil. Statele 
părţi vor face tot ce le stă în putinţă 
pentru a asigura supravieţuirea şi dez-
voltarea copilului.

Articolul 7: Copilul se înregistrează 
imediat după naşterea sa şi are, prin 
naştere, dreptul la un nume, dreptul 
de a dobândi o cetăţenie şi, în măsura 
posibiliului, dreptul de a-şi cunoaşte 
părinţii şi de a fi îngrijit de aceştia. 
Statele părţi vor veghea ca aplicarea 
acestor drepturi să respecte legislaţia 
lor naţională şi obligaţiile pe care 
acestea şi le-au asumat în temeiul in-
strumentelor internaţionale aplicabile 
în materie, în special în cazul în care 
nerespectarea acestora ar avea ca efect 
declararea copilului ca apatrid.

Articolul 8: Statele părţi se obligă să 
respecte dreptul copilului de a-şi păs-
tra identitatea, inclusiv cetăţenia, nu-
mele şi relaţiile familiale, astfel cum 
sunt recunoscute de lege, fără nici o 
imixtiune ilegală. În cazul în care un 
copil este lipsit în mod ilegal de toate 
sau de o parte din elementele consti-
tutive ale identităţii sale, statele părţi 
vor asigura asistenţa şi protecţia co-
respunzătoare pentru ca identitatea 
acestuia să fie restabilită cât mai re-
pede posibil.

Articolul 9: Statele părţi vor veghea 
ca nici un copil să nu fie separat de 
părinţii săi împotriva voinţei acestora, 
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excepând situaţia în care autorităţile 
competente decid, sub rezerva re-
vizuirii judiciare şi cu respectarea le-
gilor şi a procedurilor aplicabile, că 
această separare este în interesul su-
prem al copilului. 

Articolul 10: În conformitate cu ob-
ligaţia ce revine statelor părţi potrivit art. 
9 paragraful 1, orice cerere depusă de un 
copil sau de părinţii acestuia, în vederea 
intrării într-un stat parte sau a părăsi-
rii acestuia în scopul reîntregirii fam-
iliei, va fi examinată de statele părţi cu 
bunăvoinţă, umanism şi cu operativitate. 

Articolul 11: Statele părţi vor lua mă-
suri pentru a combate acţiunile ile-
gale de transferare şi de împiedicare a 
reîntoarcerii copiilor în, respectiv din, 
străinătate. În acest scop statele părţi 
vor promova încheierea de acorduri 
bilaterale şi multilaterale sau aderarea 
la acordurile existente.

Articolul 12: Statele părţi vor garan-
ta copilului capabil de discernământ 
dreptul de a-şi exprima liber opinia asu-
pra oricărei probleme care îl priveşte, 
opiniile copilului urmând să fie luate în 
considerare ţinându-se seama de vârsta 
sa şi de gradul său de maturitate. 

Articolul 13: Copilul are dreptul la 
libertatea de exprimare; acest drept 
cuprinde libertatea de a căuta, de a 
primi şi de a difuza informaţii şi idei 
de orice natură, indiferent de fron-

tiere, sub formă orală, scrisă, tipărită 
sau artistică ori prin orice alte mijlo-
ace, la alegerea copilului

Articolul 14: Statele părţi vor re-
specta dreptul copilului la libertatea 
de gândire, de conştiinţă şi religie. 
Statele părţi vor respecta drepturile şi 
obligaţiile părinţilor sau, după caz, ale 
reprezentanţilor legali ai copilului de 
a-l îndruma în exercitarea dreptului 
sus-menţionat, de o manieră care să 
corespundă capacităţilor în formare 
ale acestuia. 

Articolul 15: Statele părţi recunosc 
drepturile copilului la libertatea de aso-
ciere şi la libertatea de întrunire paşnică. 

Articolul 16: Nici un copil nu va fi 
supus unei imixtiuni arbitrare sau 
ilegale în viaţa sa privată, în familia 
sa, în domiciliul său ori în corespon-
denţa sa, precum şi nici unui fel de 
atac ilegal la onoarea şi reputaţia sa. 

Articolul 17: Statele părţi vor recu-
noaşte importanţa funcţiei îndeplinite 
de mijloacele de informare în masă 
şi vor asigura accesul copilului la in-
formaţie şi materiale provenind din 
surse naţionale şi internaţionale, în 
special cele care urmăresc promovarea 
bunăstării sale sociale, spirituale şi mo-
rale şi a sănătăţii sale fizice şi morale.

Articolul 18: Statele părţi vor depune 
eforturi pentru asigurarea recunoaşte-
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rii principiului potrivit căruia ambii 
părinţi au responsabilităţi comune pen-
tru creşterea şi dezvoltarea copilului. 

Articolul 19: Statele părţi vor lua 
toate măsurile legislative, adminis-
trative, sociale şi educative corespun-
zătoare, în vederea protejării copilului 
împotriva oricăror forme de violenţă, 
vătămare sau abuz, fizic sau mental, 
de abandon sau neglijenţă, de rele 
tratamente sau de exploatare, inclusiv 
abuz sexual, în timpul cât se află în 
îngrijirea părinţilor sau a unuia dintre 
ei, a reprezentantului ori reprezen-
tanţilor legali sau a oricărei persoane 
căreia i-a fost încredinţat. 

Articolul 20: Copilul care este, tem-
porar ori permanent, lipsit de mediul 
său familial sau care, pentru protejar-
ea intereselor sale, nu poate fi lăsat în 
acest mediu are dreptul la protecţie şi 
asistenţă speciale din partea statului. 

Articolul 21: Statele părţi care recu-
nosc şi/sau autorizează adopţia vor 
veghea ca interesele supreme ale copi-
lului să primeze.

Articolul 22: Statele părţi vor lua 
măsurile necesare pentru ca un copil 
care caută să obţină statutul de refu-
giat sau care este considerat refugiat 
în conformitate cu reglementările şi 
procedurile internaţionale şi naţio-
nale aplicabile, fie că este singur sau 
însoţit de mamă ori de tată sau de 
orice altă persoană, să beneficieze de 
protecţia şi asistenţa umanitară core-

spunzătoare, pentru a se putea bucura 
de drepturile recunoscute de prezenta 
convenţie şi de celelalte instrumente 
internaţionale privind drepturile 
omului sau ajutorul umanitar la care 
respectivele state sunt părţi.

Articolul 23: Statele părţi recunosc că 
pentru copiii handicapaţi fizic şi men-
tal trebuie să se asigure o viaţă împlin-
ită şi decentă, în condiţii care să le 
garanteze demnitatea, să le favorizeze 
autonomia şi să le faciliteze participa-
rea activă la viaţa comunităţii.

Articolul 24: Statele părţi recunosc 
dreptul copilului de a se bucura de cea 
mai bună stare de sănătate posibilă şi 
de a beneficia de serviciile medicale şi 
de recuperare. Ele vor depune eforturi 
pentru a garanta că nici un copil nu 
este lipsit de dreptul de a avea acces la 
aceste servicii.

Articolul 25: Statele părţi recunosc 
dreptul copilului care a fost plasat de 
către autoritatea competentă pentru a 
primi îngrijiri, la protejarea sau tratar-
ea afecţiunilor sale fizice ori mentale, 
dreptul la verificarea periodică a trat-
amentului respectiv şi a oricăror alte 
aspecte legate de plasarea sa.

Articolul 26: Statele părţi recunosc 
dreptul oricărui copil de a beneficia de 
asistenţă socială, inclusiv de asigurări 
sociale, şi vor lua măsuri pentru asigura-
rea exercitării depline a acestui drept în 
conformitate cu legislaţia lor naţională.
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Articolul 27: Statele părţi recunosc 
dreptul oricărui copil de a beneficia 
de un nivel de trai care să permită 
dezvoltarea sa fizică, mentală, spiritu-
ală, morală şi socială.

Articolul 28: Statele părţi recunosc 
dreptul copilului la educaţie şi, în 
vederea asigurării exercitării acestui 
drept în mod progresiv şi pe baza 
egalităţii de şanse. 

Articolul 29: Educația ar trebui să 
ajute copiii să-și dezvolte abilitățile și 
personalitatea și să învețe să respecte 
drepturile omului, culturile diferite și 
mediul natural.

Articolul 30: În statele în care ex-
istă minorităţi etnice, religioase sau 
lingvistice ori persoane de origine 
autohtonă copilul aparţinând unei 
astfel de minorităţi sau având origine 
autohtonă nu va fi privat de dreptul 
la viaţă culturală proprie, de dreptul 
de a-şi declara apartenenţa religio-
asă şi de a-şi practica propria religie, 
precum şi dreptul de a folosi limba 
proprie în comun cu alţi membri ai 
grupului său.

Articolul 31: Statele părţi recunosc co-
pilului dreptul la odihnă şi la vacanţă, 
dreptul de a practica activităţi recre-
ative proprii vârstei sale, de a participa 
liber la viaţa culturală şi artistică.

Articolul 32: Statele părţi recunosc 
dreptul copilului de a fi protejat îm-
potriva exploatării economice şi de a 

nu fi constrâns la vreo muncă ce com-
portă vreun risc potenţial sau care este 
susceptibilă să îi compromită educaţia 
ori să îi dăuneze sănătăţii sau dez-
voltării sale fizice, mentale, spirituale, 
morale ori sociale.

Articolul 33: Statele părţi vor lua mă-
suri corespunzătoare, inclusiv măsuri 
legislative, administrative, sociale şi ed-
ucaţionale, pentru a proteja copiii con-
tra folosirii ilicite de stupefiante şi sub-
stanţe psihotrope, aşa cum sunt acestea 
definite de convenţiile internaţionale 
în materie şi pentru a preveni folosirea 
copiilor în scopul producerii şi al trafi-
cului ilicit de astfel de substanţe.

Articolul 34: Statele părţi se angajează 
să protejeze copilul contra oricărei 
forme de exploatare sexuală şi de vio-
lenţă sexuală.

Articolul 35: Statele părţi vor lua toate 
măsurile necesare, pe plan naţional, 
bilateral şi multilateral, pentru a pre-
veni răpirea, vânzarea şi traficul de 
copii în orice scop şi sub orice formă.

Articolul 36: Statele părţi vor proteja 
copilul contra oricărei forme de exp-
loatare dăunătoare oricărui aspect al 
bunăstării sale.

Articolul 37: Niciun copil nu va fi 
supus la tortură sau la vreun alt trat-
ament sau pedeapsă inumană sau 
degradantă. Pedeapsa cu moartea și 
închisoarea pe viață sunt interzise im-
punerii copiilor. Arestarea și reținerea 
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minorilor trebuie să fie în conformi-
tate cu legea, să fie cât mai scurtă și să 
răspundă nevoilor vârstei lor.

Articolul 38: Statele părţi se anga-
jează să respecte şi să asigure respect-
area regulilor dreptului umanitar 

Articolul 39: Statele părţi vor lua 
toate măsurile corespunzătoare pent-
ru a facilita recuperarea fizică şi psiho-
logică şi reintegrarea socială a copiilor, 
victime ale unei forme de neglijenţă, 
exploatare sau abuz, de tortură sau pe-
deapsă ori tratamente crude, inumane 
sau degradante ori victime ale unui 
conflict armat.  

Articolul 40: Statele părţi recunosc 
oricărui copil bănuit, acuzat sau cu 
privire la care s-a dovedit că a comis 
o încălcare a legii penale dreptul la un 
tratament conform cu simţul dem-
nităţii şi al valorii personale, care să 
întărească respectul său pentru drep-

Manual de legislație europeană privind drepturile copilului

Cu privire la problema alternativă de îngrijire a copiilor, un manual privind 
dreptul european privind drepturile copilului a fost realizat de către Agenția 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) și Consiliul Euro-
pei, în cooperare cu Registrul Curții Europene a Drepturile omului, în anul 
2015.

Manualul, printre alte subiecte despre Drepturile Copilului, include ur-
mătoarele fragmente cu privire la principiile generale pentru îngrijirea alterna-
tivă, cu privire la plasarea copiilor în îngrijire alternativă și la adopție:

turile omului şi libertăţile fundamen-
tale ale altora şi care să ţină seama de 
vârsta sa, precum şi de necesitatea de 
a facilita reintegrarea sa în societate 
şi asumarea de către acesta a unui rol 
constructiv în societate.

Articolul 41: Nici o dispoziţie din 
prezenta convenţie nu aduce atinge-
re prevederilor mai favorabile pentru 
realizarea acestor drepturi ale copilu-
lui care pot figura în legislaţia unui 
stat parte sau în dreptul internaţion-
al în vigoare pentru statul respectiv.

Articolele 42- 54: Statele au obligația 
de informa adulții și copiii de prin-
cipiile și conținutul prezentei con-
venții. Un Comitet special al ONU 
monitorizează punerea în aplicare 
a Convenției în toate statele sem-
natare. Guvernele trebuie să prez-
inte rapoarte la fiecare cinci ani, iar 
Comisia, după examinarea acestora, 
le transmite observații și propuneri.
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Îngrijirea alternativă: Principii de bază 1

Puncte cheie:
•	 Îngrijirea alternativă este o măsură de protecție temporară.
•	 Dreptul internațional confirmă faptul că îngrijirea într-o familie ar trebui 

să fie preferată decât îngrijirea într-un centru rezidențial.
•	 Copiii au dreptul la informație și să își exprime punctul de vedere cu privire 

la plasarea în sisteme de îngrijiri alternative.

Principiile generale referitoare la îngrijirea alternativă sunt:
•	 Îngrijirea alternativă este o măsură de protecție care asigură siguranța in-

terimară a copiilor și facilitează întoarcerea copiilor în familiile lor, atunci 
când este posibil. În mod ideal, este o soluție temporară.

•	 Legea internațională confirmă faptul că îngrijirea într-o familie (cum ar fi 
asistența maternală) este forma optimă de îngrijire alternativă pentru asig-
urarea protecției și dezvoltării copiilor.

•	 Dreptul copilului la un tutore sau reprezentant este esențial pentru asigu-
rarea drepturilor sale mai extinse.

•	 Există obligația legală de a lua măsuri pozitive pentru a asigura că luarea deci-
ziilor cu privire la plasarea unui copil este ghidată de interesele și opiniile sale.

•	 Drepturile generale ale copiilor rămân aplicabile cazurilor de îngrijire al-
ternativă (asistență maternală sau rezidențială). Aceasta include drepturile 
lor civile și politice (de exemplu, drepturile lor la viața privată, libertatea 
de exprimare și libertatea religiei și protecția împotriva tuturor formelor de 
violență) și drepturile lor socio-economice (inclusiv drepturile lor la edu-
cație, asistență medicală și participarea la viața culturală).

Plasarea copiilor în îngrijire alternativă

Puncte Cheie
•	 În conformitate cu legislația Consiliului Europei, într-o societate demo-

cratică, plasarea unui copil în îngrijire alternativă ar trebui să fie prevăzută 
de lege, să urmărească un scop legitim și să fie de droit. Autoritățile compe-
tente trebuie să prezinte motive relevante și suficiente în acest sens.

•	 În conformitate cu legislația Consiliului Europei, procesul decizional tre-
buie să respecte anumite garanții procedurale.

1 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-ecthr-2015-handbook-eu-
ropean-law-rights-of-the-child_en.pdf
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În această secțiune a acestui ghid, se precizează clar că „Chiar și atunci când 
sunt plasați în sisteme de îngrijiri alternative, copiii își păstrează dreptul de a 
menține contactul cu părinții lor. este esențial pentru a asigura întoarcerea cu 
succes a copilului la familia sa. “

Adopția

Puncte cheie
•	 Adopția asigură îngrijirea alternativă pentru copiii care nu pot rămâne în 

familiile lor biologice.
•	 Interesul superior al copilului trebuie să fie considerația principală în adopție.
•	 Nu există prevăzut dreptul de a adopta în legislației UE sau a Consiliului 

Europei, dar procesul de adopție trebuie să respecte anumite criterii pentru 
a se asigura că acesta este în interesul superior al copilului.

În conformitate cu dreptul internațional, interesele superioare ale copilului tre-
buie să fie cea mai importantă considerație în cazurile de adopție. În afară de 
principiul interesului superior, alte principii generale ale Convenției internațio-
nale privind drepturile copilului, de asemenea, ghidează și informează punerea 
în aplicare a convenției în contextul adopției: nediscriminare, dreptul la viață, 
supraviețuire și dezvoltare și respect pentru opiniile copiilor. O importanță 
deosebită o are Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului, Comentariul 
general nr. 14 privind „dreptul copilului de a avea interesele sale cele mai bune 
(interesul superior al copilului) drept o considerație primară”.
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Îngrijire alternativă în  
Europa și în lume

                   Prezentare generală

Îngrijirea alternativă este o măsură de protecție care asigură siguranța copiilor, 
atunci când familiile lor nu pot asigura îngrijirea, protecția și dezvoltarea lor. 
Toate țările au stabilit sisteme alternative de îngrijire pentru copii, în efortul de 
a le facilita dezvoltarea și întoarcerea la familiile lor și integrarea în societate. 
Acest capitol va prezenta situația actuală a îngrijirii alternative în Europa și în 
restul lumii, cu un accent special pe caracteristicile copiilor rezidenți în insti-
tuții de îngrijire alternativă, precum și câteva descoperiri comune asupra siste-
melor alternative de îngrijire din diferite țări. În cele din urmă, va fi evidențiată 
necesitatea dezinstituționalizării copiilor, promovând în schimb îngrijirea și 
serviciile în familie și în comunitate.

Introducere
Înainte de a discuta despre furnizarea de îngrijiri alternative în Europa, este 
util să clarificăm termenii folosiți pentru această tematică. Următorul tabel 
prezintă termenii folosiți2: 

Îngrijire alternativă: Îngrijirea oferită copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea 
părinților biologici.

Servicii în comunitate: servicii direct accesibile la nivel de comunitate, cum ar 
fi: servicii de consolidare a familiei (cursuri și sesiuni de parenting, promovarea 
relațiilor pozitive părinte-copil, abilități de rezolvare a conflictelor) și servicii 
sociale de sprijin, precum îngrijirea de zi, servicii  de mediere și reconciliere, 
tratament pentru abuzul de substanțe, asistență financiară și servicii pentru 
părinți și copii cu dizabilități.

Îngrijirea într-o familie: o formă de îngrijire alternativă în care copilul este 
plasat cu o altă familie decât familia de origine (de exemplu, îngrijire de rude-
nie, asistență maternală).

2  https://www.openingdoors.eu/wp-content/uploads/2013/05/DI_Lessons_
Learned.pdf
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Asistență maternală: situații în care copiii sunt plasați de o autoritate com-
petentă în scopul unei îngrijiri alternative în mediul casnic al unei familii, alta 
decât familia biologica a copiilor, care a fost selectată, calificată, aprobată și su-
pravegheată pentru furnizarea acestor îngrijiri. Plasamentele de îngrijire mater-
nală pot răspunde la o serie de situații diverse (de exemplu, asistență medicală 
de urgență, asistență parentală temporară, asistență maternală pe termen lung, 
asistență terapeutică, asistență parentală pentru copii și părinți etc.).

Îngrijire instituțională: Îngrijirea are loc în zone rezidențiale (adesea mari), 
care nu sunt centrate în jurul nevoilor copilului și nici similar cu o situație 
familială sau a unui grup mic și prezintă caracteristicile tipice ale culturii in-
stituționale (depersonalizare, rigiditatea rutinei, tratament general tuturor 
copiilor, distanță socială, dependență, lipsa de răspundere etc.).

Îngrijire rezidențială: Îngrijirea oferită în orice grup non-familial, cum ar fi 
centre specializate pentru îngrijiri de urgență, centre de tranzit în situații de ur-
gență și toate celelalte facilități de îngrijire rezidențială pe termen scurt și lung, 
inclusiv apartamente/camine. 

Dezinstituționalizarea copiilor: Procesul bazat pe politici de reformare a 
sistemului alternativ de îngrijire a unei țări, care vizează în primul rând scăderea 
dependenței de îngrijire instituțională și rezidențială, cu o creștere complemen-
tară a îngrijirilor și serviciilor în familie și comunitate, prevenind separarea 
copiilor de părinții lor prin oferirea unui sprijin adecvat copiilor, familiilor și 
comunităților și pregătirea procesului de părăsire a îngrijirii, asigurând incluz-
iunea socială tinerilor care părăsesc sistemul de îngrijire.

Populația copiilor aflați în îngrijire

Articolul 27 din Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Copilului 
(CRC) oferă fiecărui copil dreptul la „un nivel de viață adecvat pentru dezvoltar-
ea fizică, mentală, spirituală, morală și socială a copilului” și prevede ca părinții 
sau cei responsabili de copil îi „asigură, în cadrul abilităților și capacităților fi-
nanciare, condițiile de viață necesare dezvoltării copilului” (Adunarea Generală a 
Națiunilor Unite, 1989). În plus, articolul 18 din CRC prevede că „Părinții sau, 
după caz, tutorii legali, au responsabilitatea principală pentru creșterea și dezvol-
tarea copilului” (Adunarea Generală a Națiunilor Unite, 1989).
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Cu toate acestea, există multe condiții 
în care părinții s-ar putea găsi în situ-
ația ăn care nu pot îndeplini aces-
te obligații, oferindu-le copiilor lor 
condișii de îngrijire și protecție pa-
rentală neadecvată.

În astfel de situații, părinții pot decide 
ei înșiși că nu sunt capabili sau nu do-
resc să ofere necesități de bază precum 
hrană, îmbrăcăminte, adăpost, îngriji-
re medicală, protecție și / sau educație, 
sau statul poate interveni pentru a 
prelua copiii din situații de risc. Ast-
fel de situații pot rezulta dintr-o serie 
de factori, inclusiv sărăcia, problemele 
de sănătate, violența în familie sau în 
comunitate, stigmatizarea, situațiile de 
urgență sau abuzul de substanțe. Deși 
majoritatea statelor europene exclud 
oficial sărăcia și privarea materială ca 
motive pentru plasarea unui copil în-
tr-o instituție de îngrijire, acestea sunt 
adesea cauze de separare a copiilor de 
familia biologică.

Lacunele actuale în ceea ce privește dovez-
ile și cercetările pot impiedica înțelegerea a 
modul în care sărăcia și excluziunea social 
au legătura în mod concret cu deciziile 
care duc la intrarea copiilor în sistemul de 
îngrijire alternativă. 

În general, separarea copiilor de me-
diul familial, nu este legată de o sin-
gură problemă, ci de o combinație 
de factori precum sărăcia materială, 
locuința inadecvată, parinte singur, 
lipsa serviciilor medicale ginecolog-
ice și/sau planificare familială (ceea 

ce duce la sarcini nedorite / nemon-
itorizate) , lipsa abilităților parentale, 
lipsa accesului la asistență socială, lipsa 
de sprijin din partea familiei extinse, 
șomaj, lipsa accesului la serviciile de 
zi și servicii specializate pentru copiii 
cu dizabilități, condiții de sănătate ale 
copiilor sau părinților, abuzuri de sub-
stanțe, stigmatizare și discriminare. 

Dacă acești factori nu sunt abordați în 
mod corespunzător, situația din fam-
ilie poate escalada și duce la neglijare, 
abuz și violență (Eurochild, 2012a: 
12-13). Această pierdere a îngrijirii 
și protecției părinților poate duce la 
faptul că copiii trebuie să trăiască în 
instituții de îngrijire alternativă. Ar-
ticolul 20 din CRC prevede că statele 
părți sunt responsabile pentru asig-
urarea unei astfel de îngrijiri în situ-
ațiile în care copiii sunt „temporar 
sau permanent lipsiți de mediul său 
familial” (Adunarea Generală a Nați-
unilor Unite, 1989).

În timp ce majoritatea literaturii de 
cercetare disponibilă s-a concentrat 
pe documentarea condițiilor copiilor 
care trăiesc în îngrijire alternativă 
(în special îngrijirea instituțională) și 
efectele potențiale ale acesteia asupra 
dezvoltării și funcționării copilului, 
au fost doar câteva încercări de cuan-
tificare a numărului de copii care trăi-
esc în diferite aranjamente alternative 
de îngrijire. 

În plus, estimările disponibile au fost 
adesea publicate cu informații lim-
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itate despre metodele utilizate pentru de obținere a acestea, lăsând loc îndoiel-
ilor cu privire la fiabilitatea și acoperirea lor reală3. 

O cifră des întâlnită din anii 1980 sugerează că între șase și opt milioane de 
copii trăiau în instituții alternative de îngrijire din întreaga lume; cu toate 
acestea, cea mai recentă estimare globală, publicată în 2009, a plasat numărul 
copiilor aflați în îngrijire instituțională la peste două milioane de persoane, 
Europa Centrală și de Est având cea mai mare cifră raportată la aproxima-
tiv 800.000 de copii aflați în îngrijire instituțională (Fondul Națiunilor Unite 
pentru Copii, 2009). 

Mai recent, proiectul Transformative Monitoring for Enhanced Equity (Trans-
MonEE) a estimat că peste 1,4 milioane de copii au fost în îngrijire formală 
(adică, îngrijiri rezidențiale sau de tip familial, precum asistență maternală sau 
tutelă) în 2012 în 22 de țări și Uniunea Europeană (TransMonEE, 2014). În 
America Latină și Caraibe, o estimare publicată în 2013 pe baza datelor din 
27 de țări din regiune a plasat numărul copiilor aflați în îngrijire rezidențială la 
aproximativ 240.000 (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2013).

Mai precis, în ceea ce privește situația copiilor aflați în îngrijire în Europa, în 
sondajul realizat de Eurochild cu privire la informații despre copiii aflați în 
îngrijire alternativă - inclusiv îngrijire rezidențială, comunitară și familială (Eu-
rochild, 2010), s-a estimat că 1 milion de copii cresc în îngrijirea publică din 
întreaga UE, reprezentând aproximativ 1% din populația copiilor. 

Mai mult, conform datelor din raportul UNICEF „Acasă sau într-o casă?” 
(2010) aproximativ 1,3 milioane de copii au trăit în diferite tipuri de servicii 
publice în Europa în 2007, dintre care 600.000 în îngrijire rezidențială. Pro-
porția copiilor din sistemele alternative de îngrijire variază de la o țară la alta. 
În Letonia, de exemplu, aproximativ 2,2% dintre copii sunt îngrijiți în îngrijire 
publică. În Suedia, aproximativ 0,66% din populația copiilor este afectată. În 
România, aproximativ 1,6% din populația copiilor este sub protecție specială - 
mai mult sau mai puțin neschimbată din 1997 (1,66% dintre copii)4.

Caracteristicile îngrijirii alternative în Europa

În ciuda anumitor dificultăți în descrierea îngrijirii alternative a copiilor din 
Europa ca instituție unică, există câteva caracteristici care pot oferi o imagine 
3 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213416302873
4 https://www.eurochild.org/fileadmin/public/05_Library/Thematic_priorities/06_
Children_in_Alternative_Care/Eurochild/FINAL_EXEC_SUMMARY.pdf
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clară asupra furnizării acestui tip de îngrijire, așa cum este prezentat în sondajul 
intitulat „Modele de îngrijire pentru copii în Europa”, de către Maja Laklija în 
2011. Autorul face următoarele observații:

„Caracteristicile de bază ale îngrijirii publice pentru copii din țările Europei 
Centrale și de Est sunt: 
1) nevoia crescută de îngrijire pentru copiii din afara familiilor lor, 
2) proporția mare de copii din instituțiile pentru copii și 
3) tradițiile slabe ale formelor alternative de îngrijirea copiilor, cum ar fi asis-
tența maternală și casele asemănătoare familiei (Ajduković, 2004, conform 
Laklija, 2011). 
După căderea comunismului în anii 90, există o schimbare lentă în țările so-
cialiste legate de moștenirea politică și ideologică și de politicile de îngrijire in-
stituționalizată, care este acum dezinstituționalizată treptat. Factorii de decizie 
din aceste țări urmează experiența țărilor dezvoltate și depun eforturi pentru 
creșterea numărului de familii adoptive. În acest proces, sunt susținuți de Ban-
ca Mondială, Uniunea Europeană, UNICEF, Caritas, Salvați Copiii, Institutul 
pentru Societatea Deschisă, Sida și alte organizații. Pe lângă Ungaria și Polonia, 
România este un bun exemplu de schimbări de succes în zona respectivă (Lak-
lija, 2011).

Principalele caracteristici ale îngrijirii copiilor din țările Europei de Vest sunt: 
1) o proporție relativ mică a copiilor plasați în instituții, 
2) un sistem de îngrijire adoptată bine dezvoltat și 
3) o gamă largă de alte forme alternative de îngrijire (Ajduković, 2004, conform 
Laklija, 2011). Cu toate acestea, există diferențe chiar și între aceste țări, în 
funcție de politicile lor socio-economice. De exemplu, țările cu democrație lib-
erală (Regatul Unit) au posibilități financiare, dar le lipsește politicile guverna-
mentale care sprijină părinții adoptatori (Curtis, Dale și Kendall, 1999, George, 
Oudenhoven și Wazir, 2003, conform Laklija, 2011.). În consecință, practica 
arată că cele mai dezvoltate țări din Occident au acordat importanță asistenței 
maternale prin mecanisme informale din societate și că rolul guvernului este 
în comparație neglijabil. Există, de asemenea, diferențe regionale notabile în 
drepturile asistenților maternali, ceea ce duce la scăderea competenței pentru 
asistență maternală la nivel local (Ajduković, 2005, potrivit Laklija, 2011).

Dimpotrivă, în sistemele socio-democratice cu o politică socială puternică, 
adică în așa-numitele țări nordice, guvernul joacă un rol important în promo-
varea și profesionalizarea asistenței maternale. Cu toate acestea, se confruntă 
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tot mai mult cu aceleași constrângeri politice și economice ca și țările liber-
al-democratice (George, Oudenhoven și Wazir, 2003, potrivit Laklija, 2011.) “

În plus, în afară de asemănările dintre sistemele alternative de îngrijire din 
diferite părți ale Europei, se pot adăuga câteva caracteristici suplimentare pen-
tru a le descrie, după cum urmează:

O largă utilizare a îngrijirii 

Conform diferitelor cercetări, îngrijirile alternative și instituționale sunt încă uti-
lizate pe scară largă pentru copii fără îngrijire parentală adecvată în Europa. Deși 
majoritatea țărilor recunosc plasarea într-o instituție ca opțiune de ultimă soluție 
după oferirea de servicii de asistență maternală și îngrijirea în familie, numărul 
copiilor din instituții este stabil sau în creștere în mai multe țări ale UE. 

În Republica Cehă, de exemplu, doar aproximativ 25% dintre copii se află în 
medii de plasament, iar numărul copiilor din instituții a crescut începând cu 
anul 2000 (Unicef Transmonee). De asemenea, Letonia și Lituania au înregis-
trat o creștere a numărului de copii din instituții. De când a fost introdusă o 
nouă legislație în România, numărul locurilor de plasament maternal a crescut 
cu 35%, comparativ cu Ianuarie 2005. Cu toate acestea, se estimează că 24.126 
de copii sunt încă în servicii de tip rezidențial (2008).

Grupuri vulnerabile în îngrijire

Un alt aspect subliniat în mai multe studii este faptul că anumite grupuri vul-
nerabile de copii sunt majoritare în sistemele de îngrijire din Europa. Un exem-
plu în acest sens sunt copiii romi și copiii cu dizabilități. În Bulgaria, de exem-
plu, copiii romi reprezintă aproximativ 45% dintre copiii aflați în îngrijire. În 
2007, în Republica Cehă, 24% dintre copiii din casele de îngrijire erau romi. 
În Ungaria, copiii de origine romă sunt majoritari în instituții, comparativ cu 
reprezentarea lor în ansamblul populației (oficial nu este permisă colectarea de 
date bazate pe origine etnică pe baza dreptului la confidențialitate). 

Instituționalizarea copiilor cu dizabilități este o preocupare majoră în multe 
țări ale UE. În Letonia, sondajul Eurochild raportează că municipalitățile nu 
au resurse pentru a oferi sprijin suplimentar copiilor cu tulburări fizice sau de 
comportamentale minore, în familiile biologice. Prin urmare plasarea copiilor 
în instituții, evită aceste costuri financiare care nu se află sub autoritatea mu-
nicipalității. În cele din urmă, fluxurile recente de migrație au adăugat un alt 
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grup vulnerabil care va fi foarte reprezentat în îngrijirea alternativă: grupul de 
minori neînsoțiți, în special în țările care primesc cel mai mare număr de mi-
granți, precum Grecia și Italia.

Drepturile copiilor aflați în îngrijire

Deși majoritatea țărilor europene au standarde pentru a proteja drepturile 
copiilor în îngrijiri alternative, în multe cazuri implementarea lor este limitată. 
Există încă mai multe țări (de exemplu, Grecia, Letonia și Republica Cehă) 
în care standardele nu sunt încă puse în aplicare pe deplin. În ceea ce privește 
monitorizarea standardelor, în multe țări descoperim că lipsesec date, în timp 
ce în altele, precum Estonia, Finlanda, Suedia, sunt publicate rapoarte period-
ice. În alte țări, cum ar fi Marea Britanie, timpul și costurile implicate în regle-
mentare, monitorizare și inspecție sunt considerate a fi disproporționate față de 
beneficiile reale din punct de vedere al serviciilor îmbunătățite.

Implicarea copiilor și a părinților în procesul de luare a deciziilor rămâne încă 
foarte slabă în multe dintre țările europene. În cazul Irlandei, reglementările, 
standardele și legislația sunt semnificative în comparație cu alte țări, realitatea 
consultării corespunzătoare cu copiii și familiile acestora este o problemă sep-
arată. Inspectoratul irlandez pentru servicii sociale a constatat că „planificarea 
îngrijirii a fost mai des determinată de gestionarea crizelor, decât de planificarea 
pe termen lung”, unde vocea și opinia copilului și a familiei nu pot fi luate în 
considerare. În Marea Britanie, deși s-au înregistrat progrese în ceea ce privește 
implicarea copiilor în îngrijire alternativă în planificarea propriilor lor îngrijiri, 
există încă loc pentru îmbunătățire.

De-instituționalizarea

În zilele noastre, există un consens tot mai mare că îngrijirea instituționalizată 
nu este pur și simplu compatibilă cu o abordare a drepturilor omului. Trata-
mentul de masă tipic pentru instituții este complet inadecvat pentru furnizarea 
de servicii într-o societate modernă, nereușind să îndeplinească cerințele indi-
viduale sau să împuternicească copii aflați în îngrijire, familiile și comunitățile. 
Cu siguranță, nu este un sistem adecvat pentru a răspunde drepturilor și nev-
oilor dezvoltării copiilor.

Câteva țări au început să își demonteze progresiv sistemele de îngrijire insti-
tuționalizată reintegrând copiii în familiile și comunitățile lor, dar procesul este 
încă departe de finalizare. Dezinstituționalizarea - cunoscută și ca tranziția de la 
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instituționalizare la familie și îngrijire bazată pe comunitate - poate fi definită 
ca un proces bazat pe politici de reformă a sistemului alternativ de îngrijire a 
unei țări, care are ca scop principal:

•	 Scăderea dependenței de îngrijire instituționalizată și rezidențială, cu o 
creștere complementară a serviciilor de îngrijire și servicii bazate în familie;

•	 Prevenirea separării copiilor de părinții lor prin acordarea unui sprijin 
adecvat copiilor, familiilor și comunităților;

•	 Pregătirea procesului de părăsire a îngrijirii, asigurarea incluziunii sociale pen-
tru tinerii care părăsesc îngrijirea și o tranziție ușoară către viața independentă.

Prin urmare, dezinstituționalizarea este o strategie pentru a scoate copiii din 
instituții, dar și pentru a evita noi plasamente. Pentru a furniza o evaluare 
minuțioasă a nevoilor fiecărui copil privind episoadele de neglijare, abuz și 
abandonul copilului și vizează prevenirea separarii inutile a copiilor de familiile 
lor printr-o gamă largă de măsuri de sprijin.

Obiectivele finale ale reformelor sistemice sunt, prin urmare, prevenirea nevoii 
de îngrijire alternativă, protejarea drepturilor copiilor care trăiesc în îngrijire 
alternativă și îmbunătățirea calității îngrijirii oferite. Ghidul pentru îngrijirea 
alternativă a copiilor, un cadru al Națiunilor Unite reprezintă cadrul funda-
mental de referință5.

5  https://www.openingdoors.eu/wp-content/uploads/2013/05/DI_Lessons_
Learned.pdf



27

Asigurarea îngrijirii și  
dezvoltarea copilului

Dezvoltarea umană este influențată de diverși factori care o facilitează sau o 
împiedică. Dezvoltarea timpurie a copilăriei poate fi influențată de factori de 
mediu, precum familia copilului, îngrijitorii acestora și mediul cultural. Deși 
etapele dezvoltării psihomotorii sunt aceleași pentru toți copiii, caracteristicile 
particulare ale mediului în care copilul crește poate provoca diferențe semnifi-
cative în ritmul său de dezvoltare. Pentru a obține o dezvoltare optimă la copii, 
este nevoie de un mediu de susținere și de o relație puternică cu persoana care 
îi îngrijește. Copiii care cresc în instituțiile de îngrijire sunt de obicei privați de 
medii de susținere și acest fapt poate duce la diverse deficiențe.

Creșterea într-o instituție de îngrijire duce adesea la un amestec complex de 
privare fizică, cognitivă, socială, intelectuală, emoțională sau chiar fizică. Prob-
lemele înregistrate la populațiile de copii care trăiesc în instituțiile de îngrijire 
includ deficiențe de dezvoltare fizică și cerebrală, probleme cognitive, întâr-
zieri de vorbire, probleme de integrare a senzorilor, anomalii sociale și de com-
portament, hiperactivitate și tulburări de atașament. Impactul vieții în cadrul 
sistemelor de îngrijirie la copii în dezvoltarea lor este multidimensional și, deși 
poate varia de la o instituția de îngrijire la alta sau chiar diferențe în cadrul 
aceleiași instituții de îngrijire, au fost observate elemente comune în toate in-
stituțiile de îngrijire, indiferent de țara de origine.

În special, un număr semnificativ de studii au arătat că sugarii și copiii mici 
care cresc în instituțiile de îngrijire a copilului prezintă un risc ridicat de a dez-
volta o funcționare scăzută într-o varietate de domenii de dezvoltare, cum ar fi 
fizic, cognitiv, social și emoțional, așa cum este prezentat mai jos:

Dezvoltarea fizică

În ceea ce privește dezvoltarea fizică a copiilor, există o întârziere în indicatorii 
de dezvoltare importanți, precum greutatea, înălțimea și circumferința capului. 
Într-adevăr, studiile raportează că, în medie, copiii din instituțiile de îngrijire 
pierd o lună de dezvoltare fizică pentru fiecare 5 luni de îngrijire instituțională, 
chiar dacă nevoile lor nutritive sunt pe deplin satisfăcute. 
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Studii relevante au arătat, de asemenea, că această dezvoltare fizică a copiilor 
se poate datora malnutriției copiilor din instituție, modului în care alimentele 
sunt administrate de îngrijitor, mai ales dacă există presiune a timpului dedicat 
alimentării și o proporție mică de îngrijitori la copii, îngrijiri medicale precare, 
stimularea inadecvată și numărul redus de îngrijitori în instituțiile de îngrijire. 
Stresul cronic suferit de copiii din instituțiile de îngrijire este considerat, de 
asemenea, un factor important care împiedică dezvoltarea lor fizică, deoarece, 
atunci când stresul este experimentat într-o perioadă de dezvoltare critică, 
efectele sale asupra dezvoltării fizice sunt severe și, în multe cazuri, ireversibile.
Deși există semne de recuperare în cazul copiilor care sunt adoptați într-un 
mediu familial sănătos, unele dintre dificultățile menționate anterior par să 
persiste în adolescență sau chiar în viața adultă. În ceea ce privește indicatorii 
de dezvoltare fizică, deși există o recuperare rapidă în doar un an de la plasarea 
copiilor într-un cadru familial, la vârsta de 15 ani ramân diferențe (înălțimea, 
greutatea) în raport cu copiii neinstituționalizați, un model care pare a fi rezul-
tatul adolescenței timpurii observate la copiii ex-instituționalizați, ceea ce duce 
la o dezvoltare accelerată timpurie urmată de retardare.

Dezvoltare cognitiva

În ceea ce privește dezvoltarea cognitivă, au fost înregistrate deficite semnif-
icative în ceea ce privește atenția și funcțiile executive, precum și întârzierea 
dezvoltării limbajului și retardarea mentală, copiii instituționalizați primind în 
medie cu 20 de puncte mai puțin decât media populației în teste de inteligență. 
Copiii rezidenți în instituțiile de îngrijire sunt de obicei din familii cu medii 
sociale și economice scăzute.

Aceasta înseamnă că problemele psihosociale și emoționale cu care se confruntă 
acești copii pot deriva din familiile lor sau pot fi atribuite unei combinații de 
factori, cum ar fi experiențele negative din trecut, predispoziția generală și, de 
asemenea, condițiile instituției de îngrijire în care trăiesc. 

În ceea ce privește nevoile fizice ale copiilor în raport cu dezvoltarea psihomo-
torie, se raportează că o dezvoltare socio-emoțională slabă este observată chiar și 
atunci când există o nutriție adecvată, îngrijirea sănătății și stimularea cognitivă. 
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Similar cu dezvoltarea cognitivă, adopția îmbunătățește semnificativ capacitatea 
cognitivă generală a copilului, dar rămâne în medie mai mică decât copiii care 
nu au fost niciodată instituționalizați. De asemenea, 42% dintre copiii ex-insti-
tuționalizați continuă să aibă probleme de atenție și de concentrare.

Dezvoltare socială și emoțională

Efectele dăunătoare ale îngrijirii instituționale asupra dezvoltării sociale și 
emoționale a copiilor care trăiesc în instituțiile de îngrijire includ compor-
tament hiperactiv, antisocial și adesea agresiv sau chiar violent sau, pe de altă 
parte, niveluri scăzute de impulsivitate și comportamente de retragere. În plus, 
copiii care trăiesc în structurile de îngrijire se confruntă cu „prietenie nedif-
erențiată” (adică manifestarea „prieteniei sociale” față de străini), calitate slabă 
în relații de prietenie, frustrare, depresie, anxietate și dificultăți emoționale.

Mai precis, s-a observat că copiii care trăiesc sau au petrecut timp în instituții 
de îngrijire învață să-și reprime nevoia de îngrijire emoțională, de securitate și 
de menținere a proximității cu îngrijitorul (sau persoana de referință), prez-
entând astfel un model comportamental de evitare și ambiguitate care reflectă 
serviciile de îngrijire instituțională care, în multe cazuri, pot fi non-emoționale, 
imprevizibile și instabile. 

Într-adevăr, este interesant faptul că, în timp, copiii instituționalizați învață 
să suprime expresia oricărei emoții negative și exprimă emoții pozitive doar ca 
o strategie comportamentală oarecum organizată, adaptată contextului insti-
tuțional (de exemplu, zâmbetul copilului chiar și atunci când se simte neliniștit 
este este mai probabil să câștige o anumită atenție socială și, prin urmare, să 
aibă parte de grijă în mediul ocupat al unei instituții decât apelând la un com-
portament negativ).

În concluzie, în conformitate cu Orientările europene comune privind trecerea 
de la îngrijirea instituțională la îngrijirea comunității locale (2012)6, rezultatele 
instituționalizării la copii sunt prezentate în următorul tabel:

6  Guidelines found in the following link: http://enil.eu/wp-content/uploads/2016/09/
Guidelines-01-16-2013-printer.pdf
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Tabel: Efectele instituționalizării asupra copiilor

Zona de dezvoltare a co-
pilului afectată de îngriji-
rea instituțională

Consecințele instituționalizării asupra 
sănătății copilului

Dezvoltare fizică și abilități 
motrice

Subdezvoltare fizică, în greutate, înălțime și 
circumferința capului sub norme;

Probleme de auz și de vedere, care pot fi cau-
zate de o alimentație slabă și / sau sub-stim-
ulare;

Întârzieri de abilitate motorică și repere de 
dezvoltare neatinse; în condiții severe, com-
portamente stereotipice, cum ar fi balansarea 
corpului și lovirea capului;
Sănătate slabă și boali;
Dizabilități fizice și intelectuale ca urmare a 
îngrijirii instituționale.

Consecințe psihologice

Consecințe sociale sau comportamentale 
negative, cum ar fi probleme de comporta-
ment anti-social, competențe sociale, joc și 
interacțiuni între colegi / frați;

Comportamente „cvasi-autiste”, cum ar fi 
protecția feței și / sau comportamente ste-
reotipice de auto-simulare / confort, cum 
ar fi balansarea corpului sau lovirea capului; 
în unele instituții de calitate scăzută, copiii 
mici sunt retrași social după șase luni;

Comportament care solicită atenție, cum ar 
fi comportamentul agresiv sau auto-agresare 
(care poate duce la izolarea socială a copiilor 
sau la utilizarea restricțiilor fizice)
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Zona de dezvoltare a co-
pilului afectată de îngriji-
rea instituțională

Consecințele instituționalizării asupra 
sănătății copilului

Formarea atașamentului 
emoțional

Prietenie cu oricine, prietenie excesivă și / 
sau comportament dezinhibat, în special la 
copiii internați în instituții înainte de vârsta 
de doi ani;

Efect dăunător asupra capacității lor de a 
forma relații de-a lungul vieții;

Copii care sunt obsedați de atenția și afecți-
unea adulților

Intelect și limbaj

Performanță cognitivă slabă și scoruri IQ 
mai mici;

Întârzierea dobândirii limbajului;

Deficiențe în abilitățile lingvistice, cum ar fi 
vocabularul slab, limbajul mai puțin spon-
tan și performanțele de citire timpurie slabe.

Dezvoltarea creierului

Suprimarea dezvoltării creierului la copiii 
mici, determinâ deficite neuronale și com-
portamentale, în special pentru interacțiuni 
sociale și emoții, precum și pentru limbaj.

În sfârșit, pe lângă întârzierile obiectiv măsurabile ale parametrilor de dezvol-
tare menționați mai sus, este interesant și modul în care copiii înșiși percep 
subiectiv realitatea îngrijirii instituționale. Aceștia raportează că se simt mai 
puțin iubiți și populari, experimentează singurătate intensă și preferă clar orice 
altă forme de îngrijire în loc de îngrijirea instituțională. Spre deosebire de mai 
mult de 70% dintre copiii care trăiesc în familii adoptive, casele rudelor sau cu 
părinții lor naturali, doresc să rămână în contextul „familial” actual, în timp ce 
doar 30% dintre copiii care trăiesc în instituții doresc să rămână în acelaș loc 
(Bush, 1980) 7. 

7  Bush, M. (1980). Institutions for Dependent and Neglected Children: Therapeu-
tic Option of Choice or Last Report? (1980). American Journal of Orthopsychiatry, 50, 
239-255.
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TConsecințe grave a experienței de a trăi în instituții de îngrijire sunt, de 
asemenea, observate în tipul de legătură / atașament pe care sugarii reușesc 
să le formeze (sau nu) cu îngrijitorul lor. Copiii nu sunt capabili să formeze o 
legătură cu un îngrijitor primar (persoana de referință) în cadrul instituțional 
general, deoarece nu prezintă nici un comportament de atașament și nici o dif-
erențiere în comportamentul lor față de un îngrijitor (o persoană cunoscută) și 
un necunoscut / străin8. 

Un alt factor care trebuie, de asemenea, prezentat în ceea ce privește efectele 
instituționalizării asupra dezvoltării copiilor este durata perioadei pe care co-
pilul o petrece într-o instituție de îngrijire. Conform cercetărilor, cu cât tim-
pul petrecut într-o instituție de îngrijire este mai mare, cu atât scăde IQ-ul și 
realizarea academică. După mutarea dintr-o instituție de îngrijire, copiii își 
îmbunătățesc indicii de dezvoltare și abilități intelectuale, dar cei care au fost 
instituționalizați pentru o perioadă lungă de timp pot prezenta încă întârzieri 
semnificative mulți ani după adopție. Efectul perioadei instituționalizării asu-
pra dezvoltării a fost demonstrat atât prin corelații, cât și prin diferențe de grup

Pentru a aborda efectele menționate mai sus ale instituționalizării asupra 
copiilor mici, dezinstituționalizarea a fost considerată cea mai viabilă soluție: 
„ suma totală a cercetării stabilește o nevoie umanitară foarte convingătoare 
și urgentă pentru cei mai mici dintre copii. să fie scutiți de impactul advers al 
instituționalizării. Perioadele de dezvoltare sensibile în care un copil are nev-
oie de o îngrijire atentă apar foarte devreme în viață și au o gamă largă de 
funcții legate de bunăstarea fizică, cognitivă, emoțională și comportamentală.” 

9. UNICEF definește dezinstituționalizarea drept „procesul complet de plani-
ficare a transformării, reducerii dimensiunii și / sau închiderii structurilor de 
locuințe, creând în același timp o varietate de alte servicii de îngrijire a copiilor 
care se bazează pe standarde bazate pe drepturi și orientate spre rezultate”10. Pe 
baza cercetărilor asupra impactului vieții în instituțiile de îngrijire a copiilor, 
crearea unor forme alternative de îngrijire este cea mai importantă modalitate 
de dezinstituționalizare a acestor copii, mai ales atunci când s-a dovedit că tim-
pul petrecut în instituțiile de îngrijire afectează atât aspectul, durata și continu-
area efectelor adverse, chiar și atunci când copiii părăsesc instituțiile de îngrijire. 

8 https://www.psychology.gr/psychologia-paidiou/1001-vrefi-kai-paidia-se-idruma-
ta-epiptoseis-sti-somatiki-gnostiki-kai-koinonikosynaisthimatiki-anaptuxi.html
9  UNICEF (2011) Early Childhood Development, What Parliamentarians need to 
Know. Geneva: UNICEF Regional Office for Central and Eastern Europe and the Com-
monwealth of Independent States, p.41.
10  UNICEF (2010) At Home or in a Home?: Formal Care and Adoption of Children 
in Eastern Europe and Central Asia (p. 52).
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Prin urmare, dovezile sugerează că toate instituțiile pentru copiii sub cinci ani 
(inclusiv copiii cu dizabilități) ar trebui înlocuite cu alte servicii care împiedică 
separarea și sprijină familiile pentru îngrijirea copiilor lor. După ce familiile au 
fost evaluate, recrutate și instruite și odată ce serviciile necesare în comunitate 
sunt în vigoare, toți copiii sub cinci ani ar trebui să fie mutați în îngrijire în 
familie11. 

11 Mulheir, G. & Browne, K. (2007) De-institutionalising and Transforming Children’s 
Services. A Guide to Good Practice. University of Birmingham: Birmingham.
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Viața și supraviețuirea 
după îngrijire
                   Prezentare generală

Capitolul prezintă cele mai obișnuite și de bază caracteristicile ale vieții de 
care tinerii care părăsesc sistemul de îngrijire, au nevoie. Tinerii care au părăsit 
sistemul de îngrijiri se confruntă, de obicei, cu probleme și piedici grave atunci 
când intră în societate, ceea ce face integrarea lor un proces dificil și, în multe 
cazuri, un eșec. Sunt prezentate diferite modalități de susținere a grupului de 
tineri care părăsesc sistemul de îngrijire, cum ar fi consiliere socială, îndrumare 
și instruire, în timp ce se subliniază importanța autoreprezentării a tinerilor 
care părăsesc sistemul de îngrijire, folosind exemplul românesc.

Cum este viața după îngrijire?
Tinerii care părăsesc sistemul de îngrijire ar putea fi unul dintre cele mai vul-
nerabile și defavorizate grupuri din societățile noastre. În comparație cu ma-
joritatea tinerilor, ei se confruntă cu dificultăți deosebite în accesarea oportu-
nităților de dezvoltare și de tranziție adecvate vârstei. 

S-a descoperit că tinerii care părăsesc sistemul de îngrijire prezintă deficite sem-
nificative în materie de sănătate, oportunități sociale și educaționale, inclusiv 
devenind persoane fără adăpost, implicate în criminalitate și/sau prostituție, 
cu probleme de sănătate mentală și fizică, rezultate educaționale slabe, sisteme 
inadecvate de asistență socială și parentalitate timpurie (Cashmore și Paxman, 
2007)12. Rezultatele ocupării forței de muncă pentru tinerii care părăsesc 
sistemul de îngrijire tind să fie deosebit de slabe, ceea ce face ca mulți dintre ei 
să se bazeze pe ajutoare sociale și să trăiască în sărăcie (Broad, 1999)13 . 

Comunitățile au stereotipuri și prejudecăți față de tinerii care părăsesc sistemul 
de îngrijire care duce la discriminare și lipsă de încredere și sprijin comunitar 
pentru aceștia la momentul cel mai vulnerabil: când încearcă se descurce pe 
cont propriu. Tinerii care părăsesc sistemul de îngrijire se pot confrunta cu dis-
criminare și stigmatizare la locul de muncă, ceea ce îi determină pe mulți să-și 
12 Cashmore, J. & Paxman, M. (1996). Longitudinal Study of Wards Leaving Care. 
Sydney: Social Policy Research Centre
13  Broad, B. (1999). Young people leaving care: Moving towards joined up solu-
tions. Children & Society, 13, 81–93.
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ascundă istoricul de îngrijire de angajatori, conform unui raport de studiu al 
SOS Children’s Villages International realizat în 2018 în 12 țări14 . 

Conform raportului țare Matters: Time for Change, emis de Departamentul 
pentru Educație și Abilități 9 (Marea Britanie), un tânăr care părăsește sistemul 
de îngrijire este15:

•	 De patru ori mai probabil să dezvolte o tulburare de sănătate mintală
•	 De trei ori mai probabil să fie condamnat (sau amendat) pentru o infracțiune
•	 De cinci ori mai puțin probabil să promoveze examenul de bacalaureat
•	 De opt ori este mai probabil să fie exclus de la școală și mai puțin probabil 

să meargă la universitate.

Cum să susținem tinerii care părăsesc sistemul de îngrijire?

Consiliere social

Multe dintre situațiile cu care se confruntă tinerii care părăsesc sistemul de în-
grijire, necesita sprijin direct și individual prin consiliere socială și însoțirea tin-
erilor în abordarea sistemului social, medical, de muncă, educațional din țară. 
Asistenții sociali profesioniști și cu experiență pot oferi consultanță explicativă, 
orientată spre rezolvarea problemelor și empatică. Asistenții sociali pot deține 
funcția de manageri de caz și pot coordona o echipă multidisciplinară care va 
oferi consiliere și asistență tânărului care părăsește îngrijirea.

Consilierea socială poate aborda subiecte precum: abuzul (experimentat 
înainte de a intra în îngrijire), dependența de droguri și alcool, gestionarea 
furiei (abordarea problemelor de furie într-un mediu calm poate ajuta la scă-
derea nivelului de stres, îmbunătățirea bunăstării mintale și poate chiar ajuta 
la menținerea și ocuparea forței de muncă), anxietate sau depresie constantă, 
intimidare și discriminare, încredere în sine scăzută / stimă de sine scăzută și 
probleme de relație.

Mentorat și sprijin comunitar  

The role of the local community in the integration process is of high impor-
tance and the community representatives are the people the care leavers meet 
14  Claire Cameron, Hanan Hauari, Claudia Arisi (2018). Decent work and social 
protection for young people leaving care. SOS Children’s Villages International, p 14
15 Care Matters: Time for Change Report, Secretary of State for Education and 
Skills UK, June 2007
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on daily life. Finding community mentors that play a parental role could im-
prove the chances for self-sufficiency and feeling part of the community. Men-
tors with social skills and preferable experience in working with social vulner-
able group will receive training and specialized monitoring to constantly learn 
how to deal with young persons that have left care. 

Rolul comunității locale în procesul de integrare este de o mare importanță iar 
reprezentanții comunității sunt persoanele pe care tinerii care părăsesc sistemul 
de îngrijire îi întâmpină în viața de zi cu zi. Găsirea de mentori din comunitate 
care să joace un rol parental ar putea îmbunătăți șansele de independență și de 
a se simți parte a comunității. Mentorii cu abilități sociale și experiență prefer-
abilă în lucrul cu grupuri sociale vulnerabile vor primi instruire și monitorizare 
specializată pentru a învăța constant cum să facă față provocărilor alături de 
tinerii care au părăsit sistemul de îngrijire.

Mentorii pot proveni din diferite domenii și experiență profesională, cum ar fi: 
asistenți sociali pensionari sau psihologi, persoane din mediul religios, activiști 
sau public în general care doresc să se implice. Mentorii pot oferi sprijin în re-
alizarea sarcinilor cotidiene, oferind informații despre nevoile simple și generale, 
cum ar fi plata facturilor, înscrierea la programări medicale și activități recreative.

Această nevoie de figura părintească, mai aproape decât reprezentanții guver-
namentali va crește nivelul de încredere pentru tinerii care părăsesc îngrijirea și 
va avea un efect pozitiv asupra traumei de abandon și lipsa unei familii stabile 
și susținătoare.

Utilizarea atelierelor de artă ca instrument de conectare în cadrul comunității

Art-terapia este un instrument bine-cunoscut pentru a face față traumelor și a 
exprima sentimente precum tristețe, furie, resentimente, dar și un mod de au-
to-împuternicire și constructor al stimei de sine. Tinerii care părăsesc îngrijirea 
ar putea comunica sentimentele interioare într-o manieră neașteptată prin artă, 
cum ar fi pictura, sculptura, literatura, dansul sau muzica. Găsirea timpului 
pentru a participa la atelierele de artă îi face pe tinerii care părăsesc sistemul de 
îngrijire responsabili și le oferă un sentiment de participare și importanță.

Dialogul dintre tinerii care au părăsit sistemul de îngrijire și comunitatea locală 
poate fi obținut prin artă. Conectarea cu alți tineri care au părăsit sistemul de 
îngrijire prin mijloace artistice poate crea inițiative artistice care vorbesc despre 
provocările sociale ale tinerilor care părăsesc îngrijirea și prin aceste initiative 
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artistice să ajung în comunitate și să primească mai multă implicare și sprijin 
din partea acesteia.

Cluburile locale de artă sau artiștii independenți ar putea susține astfel de ate-
liere de artă și cu alte grupuri vulnerabile.

Autoreprezentare

Identificarea de canale de a avea o voce și a sensibiliza comunitatea despre 
cum este viața pentru tinerii care părăsesc sistemul de îngrijire, după experiența 
îngrijirii instituționalizate, ar putea reprezenta un punct de plecare în recu-
noașterea, autoidentificării și construirea unei structuri de schimbare socială.

Experiența individuală este perspectivă cea mai validă a nevoilor, schimbărilor 
și limitărilor sistemului de îngrijire oferit tinerilor care trebuie să înceapă o 
viață independentă pe cont propriu.

Organizații civice cu experiență pot oferi instruire cu privire la modul de înfi-
ințare de asociații care luptă pentru drepturile tinerilor care părăsesc sisteul de 
ingrijire. Mai departe, recunoașterea de către autorități a unor astfel de organisme 
este importantă în crearea schimbării și în implementarea instrumentelor inova-
toare pentru incluziunea socială a tinerilor care au părăsit sistemul de îngrijire.

Un astfel de exemplu de auto-reprezentare ar putea fi Consiliul Tinerilor Insti-
tuționalizați din România16, care este organismul național singular care reprez-
intă tinerii care au părăsit sistemul de îngrijire la nivel național. Scopul princi-
pal al Consiliul Tinerilor Instituționalizați este să acționeze pentru apărarea și 
promovarea drepturilor tinerilor instituționalizați și post- instituționalizați în 
sistemul de protecție specială pentru a le spori participarea activă în comunitățile 
în care își desfășoară activitatea și pentru a sprijini și promova interesele comune 
ale membrilor săi la nivel local, regional, național, european și internațional.

Oportunități de formare constante

Dezvoltarea abilităților soft (abilități de viața și tehnice (hard) este o activitate 
de învățare pe tot parcursul vieții pentru orice persoană. Mai mult necesară 
pentru tinerii care părăsesc sistemul de îngrijire care au fost privați din multe 
experiențe de învățare din cauza lipsei de sprijin familial și din cauza îngrijirii 
instituționale. Astfel de instruiri pot include dezvoltarea abilităților soft, cum ar 

16  www.consiliultinerilor.ro
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fi gândirea strategică și creativă, capacitatea de luare a deciziilor, capacitatea de 
negociere, competențe de rezolvare a problemelor și competențe interculturale. 

Participarea la sesiuni de formare profesională organizate de Agențiile Județene 
de Ocupare a Forței de Muncă sau centre private de formare este, de asemenea, 
foarte recomandată pentru a obține șanse mai bune de acces la forța de muncă 
pentru tinerii care părăsesc sistemul de îngrijire. Locurile de muncă accesibile 
persoanelor cu educație minima sau medie ar putea reprezenta oportunități de 
muncă ideale imediat dupa părăsirea îngrijirii.

Poti fi oferite activități de formare despre cum decurg interviurile de muncă 
sau alte subiecte legate de accesarea pieței muncii, cu scopul de a îmbunătăți 
accesul  tinerilor care părăsesc sistemul de îngijire, pe piața locurilor de muncă.
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Planul de părăsire a 
sistemului de îngrijire
                   Prezentare generală

Acest capitol evidențiază importanța dezvoltării unui plan concis, clar și per-
sonalizat pentru fiecare tânăr care părăsește sistemul de îngrijire ca să devină un 
adult independent. Existența unui astfel de plan va facilita tranziția și va pregăti 
în mod corespunzător tinerii care părăsesc sistemul de îngrijire pentru situațiile 
cu care se vor confrunta odată ce vor părăsi sistemul de îngrijire. 

Pregătirea planului trebuie să fie susținută de profesioniști de îngrijire cu expe-
riență, astfel încât planul să beneficieze cu adevărat tinerii care părăsesc sistemul 
de îngrijire. Domeniile de bază care trebuie abordate în acest plan includ educația 
și ocuparea forței de muncă viitoare, mijloacele de susținere din partea comu-
nității și dezvoltarea anumitor abilități de viață care duc la auto-suficiență dorită. 

Tinerii care părăsesc îngrijirea la vârsta când deven adulți (18 ani) trebuie să 
fie consiliați și să li se ofere instruire și asistență pentru a răspunde nevoilor 
lor prioritare principale înainte de a părăsi îngrijirea în trei direcții principale: 
educație / căutare de locuri de muncă, apartenență / sprijin comunitar și au-
to-suficiență .

Tânărul care părăsește îngrijirea trebuie să fie pe deplin implicat în discuții și 
planuri pentru viitorul său, mentorul / instructorul asigurându-se că tânărul 
înțelege necesitatea dobândirii de noi abilități sau dezvoltarea abilităților / 
cunoștințelor prezente în ceea ce privește educația, sprijinul comunității și in-
dependența după părăsirea îngrijirii.

Inițiativele care vor fi luate în pregătirea unui plan de părăsire a îngrijirii sunt 
strâns legate de un Plan Dupa Îngrijire  și este conceput pentru a oferi o punte 
pentru tinerii de la îngrijire la viitoarele servicii post-îngrijire și, eventual, la 
independența și autonomia tinerilor. 

Unul dintre obiectivele fundamentale ale Planului Dupa Îngrijire este acela de 
a sprijini tânărul care părăsețte îngrijirea de a-și dezvolte un sentiment puternic 
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de sine și de identitate. Dezvoltarea unei imagini de sine pozitive și înțelegerea 
istoriei și trecutului va permite formarea unui sentiment pozitiv de cetățenie. 

Acest lucru va permite tânărului să dețină un sentiment de apartenență la comu-
nitatea în care trăiește și să se conecteze cu societatea în general. De asemenea, se 
va dezvolta încrederea și stima de sine în interiorul tânărului, astfel încât aceștia 
să aibă capacitatea de a face alegeri în cunoștință de cauză, să avanseze și să fie 
capabili să-și exprime opiniile cu privire la problemele cheie care îi afectează.

Educație / Cautare de locuri de muncă 

Fiecare pas făcut spre o mai bună educație și ocupărea forței de muncă poate 
duce la îmbunătățiri în aproape toate aspectele vieții de adult, inclusiv pentru 
tinerii care părăsesc îngrijirea în următoarele domenii: venit, locuință, sănătate 
mentală și fizică, familie și părinți, rezistență și autoeficacitate (Schuller et al., 
2001)17. 

În înțelegerea nivelului educațional al copilului care se pregătește să părăsească 
îngrijirea, va fi luată în considerare toată educația formală realizată și educația 
informală. Tânărul trebuie să fie informat și motivat cu privire la posibilitățile 
viitoare de învățământ: terminarea liceului, avansarea pentru cursuri universi-
tare, universitate sau cursuri profesionale, care vor îmbunătăți accesul pe piața 
muncii și prin urmare un venit care poate genera o viață independentă.

În discuția privind perspectivele educaționale ale tinerilor care părăsesc sistemul 
de îngrijire, consilierii școlari pot fi implicați pentru a obține o imagine reală a 
modului în care funcționează sistemul educațional în acea țară / zonă specifică, 
criteriile de înscriere sau taxe de școlarizare și posibilitatea unor burse guver-
namentale. Alți profesioniști specializați în abandonul școlar, experții în ped-
agogie școlară s-ar putea alătura unei echipe multidisciplinare pentru a oferi o 
perspectivă corectă asupra educației viitoare.

Tinerii care se pregătesc să părăsească îngrijirea pot participa, de asemenea, la 
târguri de învățământ sau tururi de instituții de învățământ pentru a înțelege 
mai bine perspectivele viitoare. Va fi creat un plan educațional cu sarcini și 
termene specifice, actori implicați, acțiuni care trebuie luate în caz de întârzieri 
și proceduri în cazul atingerii unei limitări sau bariere în procesul educațional, 
înțeles și acceptat de tânărul care se pregătește să părăsească îngrijirea.
17  Schuller T., Bynner J., Green A., Blackwell L., Hammond C., Preston J., & 
Gough M. (2001). Modelling and measuring the wider benefits of learning. WBL Mono-
graph No 1, London, UK: Institute of Education.
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Pentru unii tineri care se pregătesc să părăsească sistemul de îngrijire, viitoarele 
inițiative educaționale nu trebuie luate în considerare, dar este dorit accesul 
direct la munca marcată. O echipă multidisciplinară formată din ofițeri guver-
namentali de acces la muncă, formatori specializați în accesul la muncă și alți 
profesioniști din centrele de formare ar putea oferi consiliere și sprijin direct 
pentru a evalua și găsi opțiuni concrete pentru găsirea, accesarea și păstrarea 
unui loc de muncă.

Mai multe instrumente online pot fi utilizate pentru a evalua abilitățile soft 
pe care tânărul care părăsește sistemul de îngrijire, le-a dobândit pe parcursul 
vieții și educație care vor arăta nevoi pentru instruiri viitoare sau cele mai bune 
abilități care ar putea fi menționate într-un CV18. Căutarea unui loc de munca 
ar putea începe înainte de a părăsi îngrijirea pentru ca persoana care caută un 
loc de muncă să înțeleagă procesul și să își asume responsabilitatea în luarea și 
urmarea pașilor necesari.

Programele de muncă voluntară sau de ucenicie ar putea fi luate în consider-
are ca o etapă preliminară înainte de a obține un loc de muncă. Un tânăr care 
părăsește îngrijirea poate înțelege și testa mai bine diferite medii de muncă și 
poate evalua puncte personale puternice și slabe care îi vor ajuta să decidă di-
recția carierei profesionale viitoare.

Un punct care trebuie luat în considerare îm evaluarea posibilităților de anga-
jare pentru tinerii care părăsesc sistemul de îngrijire este abuzul sau neglijarea 
fizică, sexuală sau emoțională înainte de a intra în sistemul de îngrijire pe care 
le-ar fi putut experimenta. 

Aceste experiențe traumatice pot afecta negativ atașamentul și dezvoltarea 
creierului și pot duce la probleme pe termen lung în funcționarea socială, relații 
și participare economică. Provocările asociate includ gestionarea separației de 
familiile naturale și a furiei, sentimental de pierdere și furie; a ajunge la pace 
cu familiile lor biologice; relaționare cu noua familie; și stabilirea conexiunilor 
cu alți adulți importanți din mediul lor social (Maluccio, Krieger, & Pine, 
1990)19. 

18  www.whomen.eu - a protocol to foster a more comprehensive and inclusive 
recognition of professional competences and defining new paths for the acquisition of 
transversal skills for women/persons at risk of exclusion
19  Maluccio, A., Krieger, R., & Pine, B. (1990). Adolescents and their preparation 
for life after foster family care: An overview. In A. Maluccio, R. Krieger, & B. Pine (Eds.), 
Preparing adolescents for life after foster care (pp. 5–17). Washington, DC: Child Welfare 
League of America.
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Aparenență / Suport comunitar

Tranziția la o viață independentă și la vârsta adultă poate fi cea mai dificilă 
etapă a vieții pentru un tânăr care părăsește îngrijirea. Sentimentele de inse-
curitate, incertitudine, confuzie și frică apar adesea în relația cu comunitatea 
locală unde locuiesc tinerii aflați în îngrijire sau care se pregătesc să părăsească 
îngrijirea. Foarte des copiii în îngrijire nu au un sentiment de apartenență la 
o comunitate socială, având în vedere trauma abandonului la nivel personal și 
datorită stereotipurilor și discriminării care se poate îndrepta către copiii aflați 
în îngrijire.

Sprijinul comunitar este vital în procesul de integrare versus marginalizare, 
unde comunitatea trebuie să fie informată despre nevoilor copiilor care părăsesc 
îngrijirea și să fie susținătoare și primitoare față de aceștia. Acest nivel de ac-
ceptare bazat pe informații clare, percepție pozitivă și cunoștințe despre cum 
e să faci față lipsei de resurse pe care le-ar putea întâlni copiii aflați în îngrijire 
va stabili baza de integrare care îi va motiva pe tinerii aflați în îngrijire sau care 
părăsesc sistemul de îngrijire să dorească să participe / aparțină și să se integreze 
într-un sistem social local.

Pentru a atinge un astfel de nivel de deschidere comunitară, este nevoie de 
diseminarea și informarea societății publice cu privire la nevoile și resursele so-
ciale pe care le are un tânăr care se pregătește să părăsească sistemul de îngrijire.

Rolul Centrelor de Tineret din comunitate ar putea fi utilizat ca un canal pent-
ru a include participarea tinerilor aflați în sisteme de îngrijire, implicarea lor în 
proiecte sociale, proiecte comunitare, voluntariat și conectarea cu alți tineri de 
aceeași vârstă cu interese similare.

Alte inițiative comunitare care ar putea fi organizate includ participarea la fes-
tivaluri locale, ceremonii festive, programe de schimb cultural și servicii de 
voluntariat în alte instituții sociale (centre de refugiați, centre zilnice pentru 
persoane în vârstă, grădinițe, școli etc.).

Se pot crea grupuri de sprijin sau programe de mentorat comunitare pentru 
a crea conexiuni personale cu tinerii care se pregătesc să părăsească îngrijirea 
pentru a construi o relație de încredere și responsabilitate pentru tineri.
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Autonomie

Fiecare tânăr care se pregătește să părăsească sistemul de îngrijire se va con-
frunta cu diferite provocări și probleme, astfel încât este obligatoriu ca acesta 
să aibă acces un program individualizat și un plan de îngrijire, odată ce nevoile 
tânărului au fost evaluate. Autonomia este legată de competențele care au nev-
oie de o asistență largă și constantă, astfel încât tinerii care părăsesc îngrijirea să 
poată avea grijă singuri de ei, odată ce sunt independenți și privesc spre viitor.

Subiectele privind îngrijirea de sine care poate fi abordată în timpul sesiunilor 
de consiliere individuală sau de grup înainte de a părăsi îngrijirea ar putea fi:

•	 Găsirea de opțiuni de locuire de bună calitate după îngrijire
•	 Ingrijire medicala
•	 Abilități bugetare și financiare
•	 Aptitudini gospodărești (de exemplu, cumpărături, gătit, curățare)
•	 Comportamente anti-sociale: consum de droguri, abuz de alcool, peri-

colul traficului de persoane, fapte penale.
•	 Gestionarea relațiilor și educația sexuală
•	 Depășirea plictiselii și izolării
•	 Identitate de sine
•	 Abilități de îngrijire de sine

The information regarding a self-sufficient life could be easier processed by the 
use of informal trainings, educational camps, self-thinking, games and group 
ateliers. Initial evaluations before the trainings can be made in order to evaluate 
the learning process after participating in such training. A multidisciplinary 
team of professionals to pass the desired information could be made of rep-
resentatives of governmental authorities on housing, health providers, local 
authorities (such as City Halls, Social Services), experts on fighting drug use, 
human trafficking, phycologists and social pedagogy experts. 

Informațiile referitoare la o viață autonomă ar putea fi mai ușor prelucrate prin 
utilizarea unor instruiri informale, tabere educaționale, activități de meditare, 
jocuri și ateliere de grup. Evaluările inițiale înainte de instruire pot fi făcute 
pentru a evalua procesul de învățare dorit. O echipă multidisciplinară de pro-
fesioniști ar putea fi formată pentru a transmite informațiile dorite de către 
reprezentanți ai autorităților guvernamentale privind locuințele, furnizorii de 
sănătate, autoritățile locale (cum ar fi Primăriile, serviciile sociale), experți în 
lupta împotriva consumului de droguri, trafic de persoane, psihologi și experți 
în pedagogie socială.
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Planul După Îngrijire” dezvoltat de parteneriatul Now What

„Planul După Îngrijire” care va fi utilizat în cadrul proiectului Now What este anexat 
în acest ghid. Planul urmează să fie discutat, decis și completat de fiecare tânar care 
părăsește sistemul de îngrigire și de mentorul lor. Acoperă următoarele domenii:

•	 Locuință și cazare
•	 Educație și ocuparea forței de muncă
•	 Sănătate și bunăstare
•	 Familie si prieteni
•	 Aptitudini personale și practice
•	 Bani
•	 Drepturi și chestiuni juridice
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Copiii neînsoțiți

                     Prezentare generală                                                                                                                                     
Copiii pot ajunge să fie despărțiți de părinți, rude sau îngrijitori obișnuiți în 
situații de urgență - fie că sunt rapide sau lente, fie rezultă din conflicte armate, 
migrație în masă, dezastre naturale și alte crize. Separarea poate avea loc fie din 
greșeală, cum ar fi atunci când familiile fug de atacuri fără avertisment, sau în 
mod deliberat, când copiii sunt abandonați sau predați în grija altei persoane 
sau instituții, deoarece familiile lor nu pot avea grijă de ei. 

De asemenea, copiii pot fi răpiți pentru răscumpărare, vânzare, muncă forțată 
sau recrutare militară. Lipsiti de grija și protecția familiilor lor, copiii neînsoțiți 
și separați prezintă un risc crescut de abuz, neglijare, exploatare și violență. În-
tr-adevăr, astfel de copii au nevoi urgente: să fie identificați, să li se ofere îngrijiri 
alternative adecvate și să fie reuniți cu familia ori de câte ori acest lucru este 
posibil. În acest capitol vom defini categoria copiilor neînsoțiți; circumstanțele 
lor; nevoile comune pe care acești copii le au; cadrul legal și principiile care 
ghidează intervenția și opțiunile pe termen lung pentru copiii neînsoțiți.

                                             Analiză

Un copil, așa cum este definit de Convenția Națiunilor Unite privind drep-
turile copilului, este „fiecare ființă umană sub vârsta de 18 ani, cu excepția 
cazului în care, în condițiile legii aplicabile copilului, majoratul este atins mai 
devreme”.

În urma acestei definiții, este important să menționăm definițiile copiilor neîn-
soțiți și ai copiilor separați, prin urmare, copiii neînsoțiți sunt copii, așa cum 
este definit la articolul 1 din Convenția privind drepturile copilului din 20 
noiembrie 1989 (CRC), care au fost despărțiți atât de părinți, cât și de alte 
rude și nu sunt îngrijiți de un adult care, prin lege sau proprie răspundere, este 
responsabil de acest lucru. „Copii separați” sunt copii, așa cum sunt definiți la 
articolul 1 din CRC, care au fost separați de ambii părinți sau de îngrijitorul 
primar legal sau obișnuit, dar nu neapărat de celelalte rude. Prin urmare, sunt 
incluși copii neînsoțiți de alți membri ai familiei adulte20. Este important să 
distingem copiii orfani de copiii neînsoțiți și separați, deoarece orfanii sunt 

20    Ibid., para. 8
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definiți ca o categorie de copii ai căror ambii părinți sunt cunoscuți ca fiind 
morți. Copiii neînsoțiți și separați sunt văzuți ca vulnerabili și au nevoie de 
protecție din mai multe motive, dincolo de cele declarate în Convenția ONU 
pentru Refugiați din 1951, și există o recunoaștere explicită că sărăcia și acti-
vitatea infracțională poate fi o cauza a minorilor neînsoțiți și separați, nu doar 
războiul. Ca atare, definiția inițială a „neînsoțitului” este inclusă sub această 
definiție mai incluzivă.

Ca un exemplu de interpretări diferențiale, definiția „copilului” în raport cu 
minorii neînsoțiți variază în Europa. În Germania, de exemplu, doar minorii 
care solicită azil sub vârsta de șaisprezece ani sunt considerați minori. Solici-
tanții de azil peste 16 ani sunt tratați ca adulți de facto (UNHCR, 2004: 2). În 
schimb, în Olanda, cei care continuă să primească ajutor guvernamental după 
vârsta de optsprezece ani sunt incluși în statisticile UNHCR pentru minorii 
neînsoțiți. Autoritățile din Marea Britanie s-au poziționat undeva între inter-
pretările germane și olandeze ale vârstei.

Contextul istoric

Copiii deplasați peste granițe, uneori în țări îndepărtate de țara de origine, și-au 
găsit drum spre diferite părți ale Europei de Vest (Ayotte, 2000) și în special 
în Regatul Unit, timp de mai multe decenii (Williamson, 1995; Ayotte și Wil-
liamson, 2001; Harris și Oppenheimer, 2001). Există multe înregistrări care 
arată că Marea Britanie a permis copiilor refugiați neînsoțiți să se instaleze în in-
teriorul granițelor sale în anumite momente din secolul XX (Bell, 1996). Dacă 
aceste înregistrări sunt examinate în cadrul mai larg al mișcărilor internaționale 
de refugiați, apare un model care sugerează că războaiele pot genera uneori un 
număr mare de copii strămutați, majoritatea migrați în țările vecine.

Foarte rar copiii fug în țări îndepărtate de țara de origine. În aceste zile, relativ 
puțini copii vin în Europa sau în Marea Britanie. În funcție de natura și întin-
derea situației de urgență sau a conflictului, estimările efectuate de agențiile de 
ajutor și cercetătorii indică faptul că numărul de copii neînsoțiți poate varia de la 
câteva sute la câteva mii. În anii 1930, războiul civil spaniol a condus la un mo-
ment dat la 90.000 de copii fiind raportați ca orfani și abandonați. Peste 20.000 
dintre aceștia au fost evacuați în mod organizat în alte țări, inclusiv Franța, Bel-
gia, URSS, Mexic, Elveția și Danemarca, 4000 de copii basci venind în Marea 
Britanie. Cele 57 de națiuni implicate în cel de-al Doilea Război Mondial au 
produs cel mai mare număr de copii neînsoțiți - aproximativ 13 milioane, după 
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cum este estimat de Comitetul Internațional al Crucii Roșii și UNESCO.

Pentru copiii aflați în pericol de exterminare de către naziști, a devenit din ce în 
ce mai clar că supraviețuirea depindea de asigurarea azilului departe de familiile 
lor și țările de origine. În special în 1938 și în prima parte a anului 1939, când 
familiile nu se puteau refugia împreună, copiii au fost trimiși înainte ca fiind 
cele mai valoroase bunuri de către părinții lor, adesea în grija unor organizații și 
sisteme constituite rapid, preocupate de siguranța și transportul acestora. 

În Regatul Unit, creșterea numărului de copii care au sosit în porturi a în-
ceput la sfârșitul anilor 1990, odată cu destrămarea Republicii Iugoslave și a 
conflictelor din Croația, Bosnia și Kosovo, precum și din Afganistan, Irak și 
țări din Africa. Deși se pare că populația de refugiați la nivel mondial a scăzut 
între 2002 și 2003, creșterea treptată a cererilor de azil de la minori neînsoțiți 
până în acel moment reflectă creșterea generală a numărului de cereri de azil în 
Europa între 1998 și 2002. În 2003, numărul total a persoanelor „de interes” 
pentru UNHCR - refugiații, solicitanții de azil, persoanele strămutate intern și 
alte persoane apatride - s-a situat la 17 milioane la nivel mondial, în scădere de 
la peste 20 de milioane în 2002. Aproximativ 43% dintre aceștia, adică peste 7 
milioane, erau copii (UNHCR, 2004).

Minorii neînsoțiți și circumstanțele acestora

Copiii migranți neînsoțiți sunt deosebit de vulnerabili și necesită îngrijiri și 
garanții specifice. Mulți dintre ei sunt vulnerabili din cauza suferinței care le-a 
cauzat plecarea și sunt străini în țări străine. 

Confuzia, oportunitățile și pericolul sunt constante pentru minorii neînsoțiți, 
făcându-i prudenti cu privire la stabilirea relațiilor de încredere în noile lor 
medii. Unii au fugit din familii abuzive, nu doar din regimurile abuzive și au 
nevoie de îngrijirea și protecția oferită de Serviciile Sociale. 

Obținerea unui stări de certitudine în legătură cu procesul de imigrație pro-
voacă stări anxioase. Se pare că există o legătură relativ puternică între resurese 
financiare și distanța parcursă, minori africanii și asiaticii având nevoie de re-
surse financiare solide, cu origine în mediul urban relativ bogat pentru a ajunge 
pe aeroporturi ca porți de intrare în Europa, în comparație cu albanezii koso-
vari care intră prin porturile maritime, după călătorii mai scurte, relativ mai 
puțin costisitoare cu camionul.
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La sosirea în țara de tranzit sau destinație, copiii migranți neînsoțiți trăiesc 
adesea în locații supraaglomerate; și pot fi forțați să lucreze în medii de muncă 
nesigure, inclusiv prin expunerea la substanțe chimice, muncă agricolă grea, 
infracțiuni ușoare și, în unele cazuri, chiar exploatare sexuală. 

Având în vedere sănătatea mintală, vulnerabilități majore de dezvoltare și psi-
hologice pot însoți experiența copiilor migranți neînsoțiți, incluzând în cele 
din urmă lipsa îngrijirii părinților, abuzul de substanțe și simptomele depresiei. 
Acești factori pot fi sporiți de realitatea neașteptată a migrației nedocumentate 
față de miturile de migrație cu care copii au intrat în contact, și nu în ulti-
mul rând de cazul situațiilor de trafic. Perioada critică de formare a identității 
oricăror copii migranți neînsoțiți poate fi amenințată de natura tranzitorie a 
experienței lor, cauzată de dezrădăcinarea frecventă, lipsa de stabilitate și lipsa 
modelelor pozitive.

Cadrul și principii legale

Copiii migranți neînsoțiți au dreptul la protecție internațională în conformi-
tate cu dreptul internațional al drepturilor omului, dreptul internațional al 
refugiaților, dreptul internațional umanitar și diferite instrumente regionale 
pentru drepturile omului. 

Este important de menționat că aceste principii sunt legate între ele și trebuie 
respectate pe tot parcursul procesului de migrație a tuturor copiilor migranți. 
Activitatea OIM în legătură cu copiii migranți neînsoțiți este, în primul rând, 
stabilită în cadrul legislației internaționale privind migrația, în special, dar nu 
exclusiv de Convenția internațională privind drepturile copilului. 

Aceste standarde internaționale sunt completate de o multitudine de standarde 
regionale și naționale. În acest cadru, documentele constitutive ale OIM s-au 
referit, de la înființarea Organizației, la necesitatea promovării drepturilor omu-
lui ale migranților. Mandatul de protecție de facto al OIM a fost recunoscut 
mai explicit de statele membre în 2007 în contextul adoptării Strategiei OIM. 
Serviciile sociale, ONG-urile și departamentele de asistență relevantă atât în 
țările gazdă, cât și în țările de origine joacă roluri importante și au fost impli-
cate proactiv în asistarea activităților legate de Repatriere Voluntară și Reinte-
grare, precum identificarea familiei, facilitarea evaluărilor familiale, pregătirea 
documentației de întoarcere, organizarea de escorte de călătorie, reîntregirea 
familiei , activități de reintegrare și monitorizare.
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Următoarele principii trebuie respectate pe parcursul întregului proces de mi-
grație a tuturor copiilor: Principiul nediscriminării; Interesul Superior al copi-
lului; Viață și dezvoltare deplină; Unitatea familiei; Nereturnărea; Dezvoltarea 
abilităților; Participarea și confidențialitatea.

Parametrii-cheie consacrați în cadrul legislației internaționale privind migrația, 
pe care se bazează toate activitățile OIM care implică copii migranți neînsoțiți 
și sunt vitali în toate etapele procesului migrator. 

Necesitatea de a identifica copiii migranți neînsoțiți într-o etapă timpurie a 
procesului de migrație pentru a putea răspunde nevoilor lor specifice de pro-
tecție este printre cele mai înalte priorități; în plus, arată rolul primordial al 
determinării interesului superior pentru copiii migranți neînsoțiți pentru a 
identifica cea mai bună soluție pentru aceștia (întoarcerea în țara de origine, 
integrare locală, relocare sau adopție). 

În cele din urmă, referința la măsurile care au ca scop prevenirea separării copi-
lului de familia sa, urmărirea familiei și unitatea familială confirmă obiectivul 
principal de a asigura reunificarea copilului neînsoțit cu familia sa, atât timp cât 
aceasta are loc în interesul copilului. Interesul superior al copilului trebuie să fie 
o considerație primară în toate acțiunile referitoare la copii. Determinarea in-
teresului superior devine astfel un instrument foarte important și o precondiție 
pentru activitatea OIM. Trebuie menționat, totuși, că dreptul internațional nu 
reușește să ofere o claritate suficientă în ceea ce privește procesul de determin-
are a interesului superior al copilului.

Evaluare inițială și măsuri

Acțiunile necesare pentru îngrijirea și protecția copiilor neînsoțiți ar trebui să 
includă: 

•	 măsuri pentru a preveni separarea; 
•	 identificarea precoce a unui copil ca neînsoțit; 
•	 înregistrare corespunzătoare; 
•	 aranjamente de îngrijire temporară și urmărire a membrilor familiei, 
•	 evaluare pentru reuniunea familiei
•	 soluții pe termen lung, cum ar fi reîntregirea familiei (dacă este posibil și 

dacă este în interesul copilului) 
•	 plasament alternativ pe termen lung. 
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De asemenea, copiii ar trebui să aibă acces la educație în timpul evaluării stării 
/ identificării familiei. Un stat ar trebui să aibă personal special calificat pentru 
a oferi asistență acestor copii. Situația specifică a fiecărui copil (medii etnice și 
migratorii, diversitate culturală etc.) ar trebui luată în considerare de la caz la caz.

Necessidades de proteção especiais

Numirea unui tutore. Pentru a asigura reprezentarea corespun-
zătoare a interesului superior al unui copil neînsoțit sau separat, ar 
trebui numit un tutor imediat ce este identificat copilul neînsoțit 
sau separat. În vederea asigurării respectării interesului superior 
al copilului, tutela ar trebui să fie în mod normal atribuită unui 
membru de familie însoțitor sau a unui îngrijitor familial non-pri-
mar, cu excepția cazului în care există un indiciu că acesta nu ar fi 
în interesul superior al copilului. să facă acest lucru. În cazurile în 
care un copil este însoțit de un adult sau de un îngrijitor care nu 
este de familie, trebuie să fie examinat mai îndeaproape adecvarea 
pentru tutelă

Aranjamentele de cazare. Convenția privind drepturile copilului 
impune statelor semnatare să ofere, de asemenea, aranjamente al-
ternative de îngrijire pentru copiii neînsoțiți în afara țării de orig-
ine. Atunci când se alege dintre opțiunile menționate la articolul 
20 alineatul (3) din CRC, trebuie să se acorde atenție în special 
contextului etnic, religios, cultural și lingvistic al copiilor. În plus, 
ar trebui să se acorde prioritate soluțiilor bazate pe comunitate care 
se bazează pe structurile sociale existente, în timp ce instituțiile ar 
trebui să fie considerate întotdeauna ca o ultimă soluție, chiar și în 
timpul situațiilor de urgență.

Acces la educație de calitate. Accesul la educația de calitate ar 
trebui menținut pe parcursul tuturor etapelor ciclului de migrație. 
Copiii neînsoțiți ar trebui să urmeze școala locală; în cazul în care 
pregătirea educațională nu este disponibilă la nivel local, facilitățile 
oferite copiilor neînsoțiți ar trebui să fie, de asemenea, disponibile 
altor copii. Învățământul ar trebui să includă și formare profesion-
ală atât pentru fete, cât și pentru băieți. Accesul la educația de 
calitate ar trebui să fie asigurat și pentru copiii cu nevoi speciale, în 
special pentru copiii cu dizabilități. Toți copiii neînsoțiți și separați 

01
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au dreptul să-și păstreze identitatea și valorile culturale, inclusiv 
menținerea și dezvoltarea limbii lor materne.

Sănătate. Copiii neînsoțiți ar trebui să aibă același drept de acces 
la îngrijirea sănătății ca și copiii cetățeni. În conformitate cu drep-
tul copilului de a se bucura de cel mai înalt standard de sănătate 
atins, recunoscut de articolul 24 din CRC, facilitățile de sănătate ar 
trebui să poată lua în considerare în mod corespunzător vulnerabil-
itatea mentală și fizică a copiilor neînsoțiți și să adapteze corect și să 
abordeze stresul psihologic sau traumele suferite de mulți dintre ei. 
Îngrijirile de sănătate mintală trebuie să fie, de asemenea, adecvate 
din punct de vedere cultural și sensibile la genul copiilor. De aseme-
nea, trebuie să se ofere consiliere psihosocială calificată. Conform 
legii migrației internaționale, toți copiii au dreptul la sănătate. Cu 
toate acestea, până în prezent nu a existat niciun studiu de ansamb-
lu care să examineze măsura în care acest drept a fost pus în aplicare 
de legile naționale din întreaga lume.

Diferitele faze ale ciclului migrației (dinaintea plecării, deplasarea 
și ocuparea forței de muncă) în țara de destinație și întoarcere pot 
expune copiii migranți neînsoțiți la amenințări pentru sănătate, în 
special în cazul în care nu sunt documentați. 

Copiii migranți neînsoțiți nu sunt informați adesea cu privire la 
situația de sănătate din țara de destinație (de exemplu, prevalența 
HIV / Boli cu transmitere sexuală) și adesea le lipsesc mijloacelor 
de a face o evaluare adecvată a sănătății înainte de plecare, ceea ce 
afectează comportamentul lor în adresarea sănătății în noua țară. 

Barierele în îngrijirea sănătății se pot referi la lipsa de informații 
a copiilor migranților neînsoțiți cu privire la sistemul de sănătate, 
teama lor de a fi raportați la poliție, teama lor de deportare (pe baza 
statutului lor nedocumentat), limbaj sau bariere logistice, atitudini 
discriminatorii în rândul  personalul medical sau lipsa de informații 
între furnizorii de sănătate cu privire la drepturile copiilor migranți. 
Problema repatrierii este importantă, întrucât copiii migranți neîn-
soțiți care primesc tratament medical pentru o boală cronică, cum 
ar fi tuberculoza (TB), de exemplu, nu au pot întodeauna să acce-
seze același tip de tratament medical în țara lor de origine

04
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Măsuri legale și practice pentru a aborda vulnerabilitatea par-
ticulară de exploatare a copiilor neînsoțiți. Copiii neînsoțiți sau 
separați într-o țară din afara țării de origine sunt deosebit de vul-
nerabili la exploatare și abuz. Măsurile necesare includ identificarea 
copiilor neînsoțiți și separați; întrebări periodice cu privire la loc-
ul unde se află; și desfășurarea de campanii de informare adecvate 
vârstei, sensibile la gen și într-un limbaj și un mediu care să fie 
inteligibil pentru copil. Adoptarea unei legislații adecvate pentru a 
combate activitatea organizațiilor criminale responsabile de traficul 
sau cu alte tipuri de exploatare a copiilor ar trebui, de asemenea, 
considerată prioritară.

Măsuri specifice pentru copiii soldați. Măsurile speciale de pro-
tecție pentru copiii-soldați ar trebui să includă: prevenirea recrută-
rii, servicii de asistență adecvate pentru foștii copii soldați pentru a 
permite reintegrarea în viața normală, aplicarea strictă a principi-
ului nerepatrierii și acordarea statutului de refugiat.

Detenţie. În 2010, Grupul de lucru pentru detenția arbitrală al 
Consiliului Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a declarat 
că, deși detenția administrativă, ca atare, a migranților aflați într-o 
situație ilegală nu contravine instrumentelor internaționale pentru 
drepturile omului, „detenția de imigrare ar trebui treptat eliminată”. 
În cazul în care trebuie să existe detenție administrativă, Grupul de 
lucru a reamintit că „principiul proporționalității impune ca acesta 
să fie ultima alegere” și că „trebuie respectate restricții legale stricte 
și trebuie prevăzute garanții judiciare”.

În plus, în opinia Grupului de lucru: „detenția minorilor, în special 
a minorilor neînsoțiți, necesită și mai multe justificări. Având în 
vedere disponibilitatea alternativelor la detenție, este greu de con-
ceput o situație în care detenția unui minor neînsoțit să respecte 
cerințele prevăzute la articolul 37 litera (b), clauza 2, din Convenția 
privind drepturile copilului, conform căruia detenția poate fi utili-
zată doar ca măsură de ultimă soluție.”

Infractorii minori. Din păcate, se poate întâmpla ca proceduri 
penale să fie luate împotriva unui copil care nu este  cetățean - 
fie datorită intrării ilegale, fie datorită activităților ilegale în statul 

05

06

07

08



53

gazdă. În aceste cazuri, este important să se respecte standardele 
internaționale stabilite în CRC și Normele minime ale Organizației 
Națiunilor Unite pentru Administrarea Justiției Juvenile (cunoscu-
te sub numele de Regulile de la Beijing).

Locuri de muncă a copiilor. Trebuie recunoscut faptul că copiii 
care migrează, foarte des fac acest lucru din motive economice și 
ajung într-un context de protecție. Copiii cetățeni au adesea locuri 
de muncă înainte de împlinirea vârstei de 18 ani și atâta timp cât 
acest lucru este realizat fără a dăuna copilului, este acceptabil. Tre-
buie să existe o diferență între „muncă” și „exploatare”.

Instruirea personalului care se ocupă de copiii neînsoțiți. Instru-
irea funcționarilor care lucrează cu copii separați și neînsoțiți și care 
se ocupă de cazurile lor este de cea mai mare importanță pentru im-
plementarea efectivă a drepturilor copiilor neînsoțiți. Programele 
de formare ar trebui să includă următoarele elemente: principii și 
dispoziții din convenție, cunoașterea țării de origine a copiilor sep-
arați și neînsoțiți, tehnici de interviu adecvate, dezvoltare și psihol-
ogie a copilului, sensibilitate culturală și comunicare interculturală

01

09

10

Opțiuni pe termen lung

Toate returnările trebuie să fie în concordanță cu respectarea drep-
turilor (inclusiv drepturile la demnitate și confidențialitate) ale co-
pilului. Pașii pentru asigurarea unei repatrieri durabile includ eval-
uarea siguranței, securității și a altor condiții, inclusiv condițiile 
socio-economice (acces efectiv la drepturile sociale de bază, cum ar 
fi educația, instruirea și sănătatea), așteptarea familiei a copilului 
la întoarcere, care poate necesita un studiu la domiciliu realizat de 
organizații de rețea socială. Cu alte cuvinte, aceștia pot fi returnați 
în țara de origine numai dacă, la sosire, sunt disponibile servicii 
de primire și îngrijire adecvate (în funcție de nevoile lor, vârsta și 
gradul de independență). 

Îngrijirea poate fi asigurată de părinți sau de alți adulți responsabili 
pentru copil sau de organe guvernamentale sau neguvernamentale 
și ar trebui să fie obligatoriu să se asigure că un tutore legal este 
disponibil în țara de origine.
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Integrarea locală
Integrarea locală este opțiunea principală dacă revenirea în țara de 
origine este imposibilă, fie din motive legale, fie de fapt. Integrar-
ea locală trebuie să se bazeze pe un statut juridic sigur (inclusiv 
statutul de reședință) și să fie reglementată de Convenția privind 
drepturile copilului care sunt pe deplin aplicabile tuturor copiilor 
care rămân în țară. 

După ce s-a stabilit că un copil separat sau neînsoțit va rămâne în 
comunitate, autoritățile relevante ar trebui să efectueze o evaluare 
a situației copilului și apoi să stabilească aranjamentele adecvate 
pe termen lung în cadrul comunității locale și alte măsuri necesare 
pentru a facilita această integrare.

Reinstalare într-o țară terță (emigrare)
Reinstalarea (emigrarea) într-o țară terță poate oferi o 
soluție durabilă pentru un copil neînsoțit sau separat, care 
nu se poate întoarce în țara de origine și pentru care nu 
poate fi prevăzută o soluție pe termen lung în țara gazdă.

Adopția
Adopția trebuie avută în vedere numai după ce s-a stabilit că toate 
eforturile în ceea ce privește identificarea și reunificarea familiei au 
eșuat sau că părinții au consimțit la adopție în conformitate cu stan-
dardele stabilite în Convenția privind protecția copiilor și cooper-
area în ceea ce privește de Adopția Internațională. Consimțământul 
părinților și consimțământul altor persoane, instituții și autorități 
necesare pentru adopție trebuie să fie gratuite și informate. Acest 
lucru presupune în special că un astfel de consimțământ nu a fost 
datorită unei plați sau compensații de niciun fel și nu a fost retras.

02

03

04
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Copiii aflați în conflict cu legea
                     Prezentare generală  

Majoritatea copiilor aflați în conflict cu legea au săvârșit infracțiuni minore 
cum ar fi vagabondajul, absenteismul școlar, cerșitul sau consumul de alcool. 
Unele dintre acestea sunt cunoscute drept „infracțiuni de stare” și nu sunt con-
siderate infracționale atunci când sunt comise de adulți. În plus, unii copii 
care se angajează în comportament infracțional au fost folosiți sau constrânși 
de adulți. Adesea, prejudecățile legate de rasă, etnie sau statut social și eco-
nomic pot aduce un copil în conflict cu legea, chiar dacă nu a fost comisă o 
infracțiune sau poate duce la un tratament dur din partea oamenilor legii. În 
acest capitol vom discuta despre definiția termenilor în cazul copiilor aflați în 
conflict cu legea; standardele și principiile internaționale în cazul copiilor aflați 
în conflict cu legea.    

                                          Analiză

Definirea termenilor în situația copiilor aflați în conflict cu legea: 

Standardele internaționale specifică faptul că un co-
pil este orice persoană cu vârsta sub 18 ani. „Un 
copil înseamnă fiecare om sub vârsta de optsprezece 
ani, cu excepția cazului în care legea este aplica-
bilă copilului, caz în care majoratul este atins mai 
devreme.” (Convenția privind Drepturile copilului; 
Carta africană privind drepturile și bunăstarea co-
pilului; linii directoare ale Consiliului Europei priv-
ind justiția prietenoasă cu copilul) 

Adolescenți sunt considerați a fi persoane care nu 
s-au maturizat sau dezvoltat complet și, cel puțin, 
includ copii până la vârsta de 18 ani, dar uneori 
până la 21 de ani.

Adultul tânăr este un termen folosit pentru a face 
referire la cei care au împlinit vârsta legală de ma-
jorat (de obicei 18 sau 21 de ani), dar poate să nu 
fie complet maturizat în alte privințe. Cercetări re-

Copil

Adolescenți

Adultul tânăr 
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cente indică faptul că capacitatea mentală completă 
(inclusiv cea emoțională) nu este adesea atinsă până 
la vârsta de 25 de ani.

Conceptul de justiție pentru copii se referă la copiii 
aflați în conflict cu legea (adică, acuzați sau care 
au recunoscut că au încălcat legea penală), copiii 
care sunt victime sau martori ai infracțiunii și copiii 
care pot intra în contact cu justiția din alte motive 
precum custodie, protecție sau moștenire (copilul 
fiind părte la un proces de justiție). Poate fi văzut 
ca un concept general, care funcționează în ben-
eficiul și interesul superior al tuturor copiilor care 
vin în contact cu justiția și sistemele conexe. Acesta 
include aspecte precum prevenirea, diversiunea, re-
abilitarea, serviciile de asistență și măsurile de pro-
tecție. Conceptul de justiție pentru copii diferă de 
termenul „justiție juvenilă” prin faptul că nu aco-
peră doar copiii care vin în conflict cu legea, ci toți 
copiii care sunt afectați de procesul judiciar.

Termenul se referă la copiii aflați în conflict cu 
legea, copiii victime și martori. Se referă, de aseme-
nea, la copiii care pot fi expuși riscului de a intra în 
sistemele de justiție penală (fie din cauza circum-
stanțelor sociale, fie din cauza faptului că au comis 
o faptă care ar fi considerată infracțională dacă ar 
depăși vârsta răspunderii penale).

Justiție pentru copii 

Copiii din sistemele de 
justiție penală

În concluzie, „copiii aflați în conflict cu legea” reprezintă un concept folosit pentru 
a defini persoanele sub 18 ani care vin în contact cu sistemul de justiție ca urmare 
a faptului că sunt suspectați sau acuzați de comiterea unei infracțiuni. 

În unele cazuri, copiii care se angajează într-un comportament infracțional au 
fost folosiți sau constrânși de adulți. Majoritatea copiilor aflați în conflict cu legea 
au comis infracțiuni mărunte, unele dintre ele nu sunt considerate infracționale 
atunci când sunt comise de adulți. 

Copiii sunt arestați și reținuți de poliție și trimiși în instituții, inclusiv în închisori, 
în sisteme de justiție care, în multe cazuri, sunt instituite pentru adulți. Copiii 
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aflați în conflict sau în contact cu justiția penală sau agențiile de asistență socială, 
chiar și copii care au nevoie de protecție, copiii aflați în pericol, în arest, în timpul 
procesului, în detenție sau ca victime și martori, sunt deseori într-o poziție vulner-
abilă, neștiind care sunt drepturile lor sau nu pot să le pună în aplicare.

Copii aflați în conflict cu legea

Deseori, atunci când un copil intră în conflict cu legea, reprezintă un eșec fun-
damental al îndeplinirii drepturilor copilului la îngrijire și protecție adecvate 
la un moment anterior al vieții lor. Un număr mare de copii aflați în conflict 
cu legea sunt victime socio-economice, le-a fost refuzate dreptul la educație, 
sănătate, adăpost, îngrijire și protecție. Mulți dintre ei au avut acces minimal 
sau deloc la educație. Mulți sunt copii care lucrează, iar unii și-au părăsit casele 
și au fugit în stradă pentru a scăpa de violență și abuzuri în familiilor lor. După 
ce au intrat prin sistemul de justiție, copiii sunt deținuți deseori în detenție 
timp îndelungat în așteptarea procesului, ceea ce îi face vulnerabili la violență 
și abuzuri ulterioare.

Copiii cu risc de a intra în conflict cu legea pot fi identificați prin caracteris-
ticile pe care le împărtășesc copiii aflați în conflict cu legea. Istoricul familial 
și comportamentul îi determină pe profesioniști să judece potențialul lor in-
fracțional. În general, cea mai frecventă caracteristică a copiilor care riscă să 
intre în conflict cu legea este vulnerabilitatea acestora.

Copiii cu risc pot afișa comportamente care pot părea înfricoșătoare, ostile sau 
autodistructive. Astfel de comportamente pot produce emoții și reacții puter-
nice la profesioniști. Pentru a fi eficienți, acești profesioniști trebuie să fie echi-
pați și împuterniciți atunci când încearcă să înțeleagă și să lucreze cu astfel de 
comportamente. Un mod util de a face față este să înțelegem ce provocă aceste 
comportamentele și ce măsuri pot fi luate pentru a încerca să le abordăm. Astfel 
de cunoștințe pot ajuta profesioniștii să lucreze mai eficient cu copiii cu risc.

Copiii care riscă să intre în conflict cu legea tind să afișeze anumite trăsături, 
denumite „factori de risc”, care îi determină pe profesioniști să creadă că pot 
comite infracțiuni în viitor. 

Majoritatea acestor factori de risc pot fi combătute prin favorizarea mai multor 
trăsături pozitive sau „factori protectori”. La baza prevenției stă încercarea de a 
aborda factorii de risc prin încurajarea factorilor de protecție în viața copiilor.
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•	 Status scăzut socio-economic 
•	 Părinti, frați sau alți membrii 

de familie cu trecut anti-social 
•	 Stil parental dur 
•	 Relație slabă părinte – copil 
•	 Victimă în copilărie (abuz fizic, 

sexual sau alte forme de abuz) 
•	 Violență domestică 
•	 Atitudine pasivă sau de în-

curjare a comporamentului 
antisocial sau infracțional

•	 Atașament scăzut față de școală 
•	 Realizări școlare slabe 
•	 Lipsă de organizare privind 

școala

•	 Lipsă de atașsament față de 
comunitate 

•	 Disponibilitate de procurare 
droguri 

•	 Zone dezavantajate 
•	 Schimbări masive în rândul 

populației 
•	 Grupuri sau bande în zona

•	 Asociere cu persoane cu cazier
•	 Abuz de substanțe 
•	 Agresivitate și impulsivitate 
•	 Atitudine de simpatie față de 

comportamente infraționale

•	 Status ridicat socio-economic 
•	 Părinți care oferă modele sociale 
•	 Stil parental constant și 

susținător 
•	 Legături puternice cu părinți 
•	 Nu există abuz sau comporta-

mente traumatice - Siguranță 
•	 Cadru moral clar din partea 

părinților privind compora-
mentului antisocial sau in-
fracțional

•	 Legături puternice cu profesorii 
•	 Interes școlar puternic 
•	 Funcționare pozitivă la școală 
•	 Relații pozitive cu colegii de clasă

•	 Implicare puternică în comunitate 
•	 Comunitate fără droguri
•	 Zona dezvoltata socio-economic
•	 Populație stabilă 
•	 Fără bande

•	 Prieteni fara cazier 
•	 Abilități sociale 
•	 Auto-Control 
•	 Atitudine împotriva com-

poramentului antisocial sau 
infracțional

Facturi de Risc          Factori de Protecție
Fa

m
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e
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Tabelul de mai jos oferă exemple de riscuri comune și factori de protecție.
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Standarde și principii internaționale și regionale

Conform articolelor 37 și 40 din Convenția privind drepturile copilului (1989), 
copiii aflați în conflict cu legea au dreptul la tratament care le promovează 
demnitatea și valoarea lor, ținând cont de vârsta lor și vizează reintegrarea lor în 
societate . De asemenea, plasarea copiilor în conflict cu legea într-o instituție 
închisă ar trebui să fie o măsură de ultimă soluție, care trebuie evitată ori de 
câte ori este posibil. Convenția interzice impunerea pedepsei cu moartea și a 
pedepselor cu închisoarea pe viață pentru infracțiunea săvârșită de persoane 
sub 18 ani. Mai jos sunt enumerate standardele internaționale care se aplică în 
cazul copiilor aflați în conflict cu legea.

Drepturile generale ale copiilor

1

2

3

Declarația universală privind drepturile omului 1948. Sta-
bilește drepturile fundamentale la care toate ființele umane au 
dreptul fără discriminare. Acesta a influențat și a stat la baza 
adoptării a numeroase alte instrumente, standarde și principii pen-
tru drepturile omului.

Convenția împotriva torturii și a altor pedepse crude, inu-
mane sau degradante din 1984 (și Protocolul opțional din 
2002). Convenția împotriva torturii (CAT) interzice tortura și alte 
pedepse crude, inumane sau degradante în toate circumstanțele 
și obligă statele să ia măsuri pentru a asigura prevenirea acesteia. 
Este necesar ca statele să investigheze și să pună în urmărire orice 
acuzație de tortură și să ofere instruire tuturor forțelor de ordine și 
personalului militar în prevenirea torturii.

Convenția privind drepturile copilului 1989. CRC este cea mai 
larg ratificată convenție, fiind ratificată de toate statele cu excepția 
a trei state din întreaga lume. O gamă largă de drepturi ale copiilor 
sunt stabilite în CRC și obligă statele ratificate să le protejeze. Statele 
trebuie să raporteze periodic cu privire la punerea lor în aplicare a 
drepturilor către Comitetul pentru Drepturile Copilului care ulteri-
or furnizează „Observații finale” asupra situației din țara respectivă.
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Copii aflați în conflict cu legea

Norme minime standard pentru tratamentul prizonierilor 1955. Este un 
set de reguli care nu erau obligatorii dar care stabileau principii pentru a se 
asigura că toți cei lipsiți de libertate sunt tratați cu umanitate și demnitate.

 
Codul de conduită pentru funcționarii legii 1979. Codul include reguli care 

asigură că îndeplinirea sarcinilor de către oamenii legii se realizează într-un mod 
uman și respectă drepturile omului celor care vin în contact cu aceștia.

Norme și standarde minime ale ONU pentru Administrarea Justiției 
Minorilor 1985 („Regulile de la Beijing”). Regulile de la Beijing sunt un 
set de principii și orientări pentru administrarea corectă a justiției pentru mi-
nori și include linii directoare și comentarii privind justiția pentru copii, cum 
ar fi instanțele de minori, vârsta responsabilității penale, urmărirea penală, 
condamnarea și standardele pentru minori dacă sunt încarcerați.

Ghidul ONU pentru prevenirea delincvenței juvenile din 1990 („ Ghid-
ul Riyadh”). Acest ghid stabilește standarde pentru prevenirea delincvenței 

juvenile, inclusiv protecția copiilor care sunt considerați expuși riscului de 
delincvență juvenilă și punerea în aplicare a măsurilor care pot opri aceste riscu-
ri. Acesta promovează rolul pe care diverse sectoare ale societății precum famil-

ia, comunitatea, mass-media și sistemul de învățământ îl au asupra prevenirii 
tinerilor cu risc de delincvență juvenilă.

Regulile ONU pentru protecția minorilor lipsiți de libertate din 1990 
(„Regulile Havanei”). Este un set de principii care se aplică oricărui minor 
privat de libertate în orice unitate sau instituție și promovează dezvoltarea și 
bunăstarea acestora. Aceste norme stabilesc standarde pentru condițiile mate-
riale de detenție, protecția minorilor în timp ce sunt în detenție și programe 
educaționale, profesionale și de muncă, printre altele.

 Norme și standarde minime ONU pentru măsuri neprivative 
de libertate din 1990 („Reguli de la Tokyo”). Este un set de reguli privind 

modul de administrare a sancțiunilor neprivative de libertate și a garanțiilor care 
trebuie să fie aplicate pentru cei condamnați la aceste măsuri.

 
Ghid pentru acțiuni asupra copiilor în sistemul de justiție penală 1997. 
Acestea sunt orientările privind modul de implementare a principiilor Con-
venției privind drepturile copilului și a altor standarde internaționale referi-
toare la administrarea justiției pentru minori.
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  Principiile de bază ONU privind utilizarea programelor 
de justiție de restaurare în materie penală 2002. Aceste principii dis-
cută despre utilizarea și principiul programelor de justiție de restaurare, 

cum și când ar trebui utilizate în sistemul de justiție penală, modul în care 
funcționează și cine ar trebui să fie implicat în acest proces.

Regulile ONU pentru tratarea femeilor deținute și măsuri neprivative 
de libertate pentru femeile infractoare 2010 („Regulile Bangkok”) Aceste 
reguli completează și depășesc Regulile minime standard pentru tratamentul 
prizonierilor pentru a asigura că drepturile și nevoile femeilor sunt îndeplinite 
în mod adecvat, inclusiv nevoile specifice ale fetelor aflate în detenție.

Principiile și orientările ONU privind accesul la asistență juridică în 
sistemele de justiție penală 2012. Acest set de linii directoare recunoaște 

importanța acordării și accesului la asistență juridică pentru ca copiii și 
adulții implicați în sistemul de justiție, obțin un proces echitabil și au 
drepturile lor protejate. Cele mai relevante sunt Principiile 1, 4 și 5 și 

Orientările 7, 8, 9 și 10, care se referă în mod special la asistența juridică 
pentru victime, martori și copiii aflați în conflict cu legea.

Copiii ca și victime sau martori

Declarația principiilor de bază ale justiției pentru victimele 
criminalității și abuzului de putere 1988. Declarația sugerează 
și promovează măsuri care trebuie luate pentru a proteja drepturile 
victimelor și pentru a îmbunătăți accesul lor la justiție, asistență 
socială, redresare și compensare.

Orientările ONU privind justiția în procese care implică vic-
time ale copiilor și martori ai crimei 2005. Acestea sunt orientări 
cu privire la tratamentul copiilor victime și martorilor infracțiunii 
și includ măsuri care ar trebui luate pentru a asigura că drepturile 
lor sunt îndeplinite și că sunt protejate complet pe tot parcursul 
procesul judiciar.

1

2
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Standarde și drepturi regionale specifice

Convenția Europeană pentru Protecția Drepturilor Omului și a Libertăților 
Fundamentale 1950 [b]. Identifică drepturile și libertățile inalienabile ale 
fiecărei ființe umane și obligă semnatarii să garanteze și să protejeze aceste 
drepturi fără discriminare. Are 14 protocoale care modifică unele dintre 
articolele originale sau adaugă drepturi și garanții suplimentare. Încălcările 
drepturilor prevăzute în convenție sunt gestionate de Curtea Europeană 
a Drepturilor Omului și orice persoană (inclusiv un copil) sau un grup 
de persoane poate dechide un caz împotriva statului său semnatar în fața 
instanței, în cazul încălcarii drepturilor lor în temeiul Convenția.

Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepsei sau pedepselor in-
umane sau degradante 1987 [b]. Convocarea, bazată pe articolul 3 din CEDO, 
consolidează în continuare protecția persoanelor împotriva torturii, a tratamen-

tului sau a pedepsei inumane sau degradante și instituie Comitetul European 
împotriva Torturii (CPT), care are misiunea de a vizita toate locurile de detenție 

și de a raporta statelor. pe baza constatările lor.

Decizia-cadru a Consiliului Europei privind poziția victimelor în procedu-
rile penale 2001. Prezintă drepturile victimei în proceduri penale precum 
asistență, protecție, mediere (dacă este cazul), de redresare și subliniază 
modul în care fiecare stat trebuie să se asigure că aceste drepturi sunt înde-
plinite și cum se face asta cel mai bine

Reguli europene pentru minorii infractori care fac obiectul unor sancți-
uni sau măsuri 2008. Aceste norme sunt destinate să protejeze siguranța 

și drepturile tuturor minorilor infractori supuși sancțiunilor sau măsurilor 
comunitare sau oricărei forme de privare de libertate. Acestea includ discuții 

cu privire la cadrul legal și punerea în aplicare a sancțiunilor sau măsurilor 
neprivative de libertate, a tuturor aspectelor legate de tratamentul copiilor 
care sunt lipsiți de libertate, mecanisme de reclamație și inspecție a insta-

lațiilor, personal și de lucru cu publicul și mass-media.

Orientări ale Comitetului Miniștrilor Consiliului Europei cu privire la 
justiția prietenoasă cu copilul 2010. Aceste orientări se referă la tratamen-
tul și la măsurile care ar trebui puse în aplicare pentru a proteja drepturile 
tuturor copiilor care vin în contact cu sistemele de justiție, fie ca infractori, 
victime, martori sau ca terțe persoane la proceduri (adică cazuri de preluare 
în custodie). Ele conturează principii generale și orientări specifice pentru 
fiecare etapă a procesului judiciar.
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Principii de justiție pentru copii
Acestea sunt principiile de bază care stau la baza protecției drepturilor copiilor 
în sistemele de justiție penală.

Interesul superior al copilului  
În toate acțiunile în care copiii sunt direct, sau indirect, implicați 
sau afectați de sistemul de justiție, interesul superior al copilului ar 
trebui să fie o considerație primară. Prin urmare, în fiecare acțiune 
întreprinsă, trebuie să se gândească modul în care acțiunea va avea 
un impact asupra unui copil sau a unor grupuri de copii pentru a 
se asigura că interesele lor sunt îndeplinite. Celelalte principii gen-
erale, inclusiv protecția, dreptul de a fi ascultat și nediscriminarea, 
sunt toate relevante pentru a determina care sunt interesele supe-
rioare ale unui copil sau ale unui grup de copii.

Protecție
Principiul protejării bunăstării și dezvoltării copilului este legat de 
cel mai bun interes al acestuia. Acesta reiterează necesitatea unor 
măsuri și protecții suplimentare din cauza vulnerabilității copilului 
și datoria statului de a oferi această protecție. Protejarea bunăstă-
rii unui copil nu cuprinde doar protejarea unui copil împotriva 
agresiunilor, de exemplu, prin inspectarea instituțiilor în care sunt 
ținuți copiii sau prin legiferarea împotriva aplicării pedepsei cor-
porale. De asemenea, este nevoie de o abordare mai activă și în-
seamnă punerea în aplicare a acțiunilor pentru a permite dezvol-
tarea sănătoasă a copilului. Aceasta ar putea însemna furnizarea de 
formare profesională și educațională în centrele de detenție pentru 
copii și instituirea unor garanții pentru a restricționa orice acțiune 
care ar putea împiedica o astfel de dezvoltare.

Dreptul de a fi ascultat  
Dreptul de a fi ascultat asigură că orice copil care este capabil să aibă 
o părere este capabil să se exprime liber și pe deplin în orice chesti-
une care îl poate afecta. Înseamnă, de asemenea, că acest punct de 
vedere ar trebui să fie luat în considerare în orice moment, corelat 
vârstei și maturității lor. Copiii trebuie să fie capabili să-și exprime 
părerile, opiniile și preocupările și să participe activ pe parcursul 
procesului judiciar (în conformitate cu interesele lor și printr-un 
reprezentant, dacă este necesar).

1

2

3
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Non-discriminare  
Principiul non-discriminării înseamnă că pentru niciun copil nu 
trebuie să se facă distincție, restricție, excludere sau tratament 
preferențial în funcție de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie 
politică sau de altă natură, origine națională, etnică sau socială, 
statut economic, dizabilitate, naștere sau alt statut.

Nevoie de protecție

Majoritatea copiilor care riscă să intre în conflict cu legea vor fi, de obicei, con-
siderați cei care au nevoie de îngrijire și protecție. Copilul care are nevoie de 
îngrijire și protecție este un copil care (a) a fost, este sau riscă să fie abuzat, neg-
lijat, abandonat sau exploatat; și (b) îi lipsește un adult care să fie autoritatea 
parentală și care este dispus și capabil să ofere protecție împotriva abuzurilor, 
neglijării, abandonului sau exploatării. 

Copiii cu risc pot fi în situații în care:

•	 sunt pe străzi sau au medii de viață instabile;
•	 se asociază cu colegii mai în vârstă, infractori sau au membri ai familiei care 

au fost / sunt în sistemul de justiție penală;
•	 sunt implicați în industria sexului comercial sau în prostituție sau trafic; 

sau
•	 au trecut prin experiențe de război, conflicte sau violență.

Copiii expuși riscului vor proveni din medii cu probleme și să fi experimentat 
una sau mai multe forme de abuz, care ar putea include neglijarea, abuzul fizic, 
abuzul psihologic / emoțional sau abuzul sexual sau expunerea la violența în 
familie.

Comportamentul copiilor cu vârsta sub răspunderea penală ar trebui abordat 
prin intervenții adecvate și direcționate care se dovedesc a fi în interesul lor. 
 
Acești copii nu trebuie niciodată să treacă prin sistemul de justiție penală. Astfel 
de intervenții pot include măsuri educaționale sau supravegherea lucrătorilor 
sociali. Toate declarațiile și convențiile cer ca copiii sub vârsta de răspundere 
penală să aibă drepturile omului și garanțiile legale respectate pe deplin. 

4



65

În acest sens, statele ar trebui să informeze Comitetul în rapoartele lor, în deta-
liu specific, despre cum sunt tratați copiii sub vârsta minimă de responsabilitate 
penală stabilită în legile lor atunci când sunt recunoscuți că au încălcat legea 
penală sau sunt acuzați și ce tipuri de garanții legale există pentru a se asigura că 
tratamentul lor este la fel de corect și la fel ca acel al copiilor la vârsta minimă 
sau peste.
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ANEXE

                    Anexe 1: Planul După Îngrijire 

Planul După Îngrijire 21

Scop
Planul După Îngrijire este conceput pentru a oferi o punte pentru tineri de la 
îngrijire la viitoarele servicii post-îngrijire și, eventual, la independența și au-
tonomia lor. Acest plan este menit să sprijine tinerii care părăsesc îngrijirea în 
pregătirea lor pentru a deveni adulți independenți. Recunoscând că acest lucru 
reprezintă un proces dificil, profesioniștii trebuie să se asigure că tinerilor li se 
oferă sprijin adecvat în planificarea tuturor pașilor pe care i-ar putea prevedea 
în atingerea obiectivelor.

Planul este un instrument viu și presupune explorarea subiectelor complexe, 
precum și resursele personale, cunoștințele și abilitățile tineretului.

El reprezintă un instrument important pentru susținerea eforturilor de plan-
ificare a tranziției, care trebuie să se desfășoare pe măsură ce un tânăr atinge 
adolescența până la sfârșitul adolescenței și, în cele din urmă, la vârsta adultă 
și independența.

Planul După Îngrijire nu doar permite tinerilor să își facă planuri, ci ar trebui 
să le ofere încrederea și capacitatea de a planifica și de a-și realiza obiectivele pe 
tot parcursul vieții pe baza capacităților și a resurselor deținute.

Unul dintre obiectivele fundamentale ale procesului de planificare va fi sprijini-
rea tânărului care părăsește sistemul de îngrijire să-și dezvolte un simț puternic 
de sine și identitate. 

Dezvoltarea unei imagini de sine pozitive și înțelegerea istoriei și trecutului 
lor va permite formarea unui sentiment pozitiv de identitate. Acest lucru va 
permite tânărului să dețină un sentiment de apartenență la comunitatea în care 

21    Acest produs este realizat cu sprijinul programului Erasmus + al Uniunii 
Europene. Materialul a fost elaborat pe baza rezultatelor finale ale acestui proiect și pe 
rezultatele altor proiecte puse în aplicare de SOS Childrens Villages România
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trăiește și să se conecteze cu societatea. De asemenea, planul dorește să dezvolte 
încrederea și stima de sine a tânărului, astfel încât acesta să aibă capacitatea de 
a face alegeri în cunoștință de cauză, să avanseze și să fie capabili să-și exprime 
opiniile cu privire la problemele cheie care îl afectează.

Cine implementează Planul După Îngrijire  
Planul este pregătit de către mentor împreună cu tânărul care parăsește sistemul 
de îngrijire. De asemenea, ar putea implica mai multe persoane cu resurse, pre-
cum alți profesioniști relevanți (educatori de tineret, asistenți sociali, psihologi 
și profesioniști în îngrijire), precum și familia de origine sau prieteni, dacă este 
necesar.

Când?
Planul este dezvoltat pentru a acoperi o perioadă de 6 luni. Acesta este re-
vizuit de către mentor împreună cu tânărul care parăsește sistemul de îngriji-
re, împreună cu persoanele implicate inițial sau o parte din ei.

Principii:
•	 Calendarul Planul După Îngrijire - procesul părăsire a sistemului de îngri-

jire ar trebui să înceapă în jurul vârstei de 16 ani a tânărului
•	 Abordare individuală la pregătirea planului. Mentorii și ceilalți profesion-

iști trebuie să arate respect și înțelegere, să nu judece, să răspundă la prob-
leme în mod personal, să arate că sunt implicați, nu să renunțe

•	 Actualizarea periodică a Planului După Îngrijire - la fiecare 6 luni

Domenii
Planul acoperă următoarele subiecte referitoare la tineri: sănătate, dezvoltare 
emoțională și comportamentală, educație, relații de familie și sociale, identi-
tate, prezentare socială, abilități de auto-îngrijire.

Tinerii, cu sprijinul mentorului, discută și sunt de acord cu strategiile și acțiunile 
necesare pentru a-și construi abilitățile sale pentru o viață independentă:
•	 Abilități sociale pentru a ajuta tânărul să negocieze cu alte persoane, 

angajatorii și alți adulți din comunitate;
•	 Bugetarea și gestionarea banilor;
•	 Gestionarea relațiilor familiale și a altor relații;
•	 Rezolvarea unui conflict;
•	 Gătit, menaj și îngrijire de sine;
•	 Înțelegerea drepturilor și responsabilităților.
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Planul se bazează pe informații cu privire la nevoile și resursele tinerilor, la 
modul în care ar trebui unele sarcini rezolvate, de cine și până când. Toate 
aceste informații urmăresc rezolvarea problemelor care acoperă următoarele 
componente ale planului: 

CAZARE SAU NEVOI DE LOCUIT  
locuințe sigure, bine întreținute și accesibile

ÎNVĂȚARE ȘI MUNCĂ  
educație / formare / certificare și ucenicie / angajare

SĂNĂTATEA ȘI STAREA DE BINE  
fizic și mental

FAMILIE SI PRIETENI

ABILITĂȚI PERSONALE ȘI PRACTICE

BANI  
capacități financiare

UNDE VREAU SA LOCUIESC / TRĂIESC

DREPTURI ȘI PROBLEME JURIDICE

Fiecare dintre aceste componente conține planuri de intervenție. Această 
abordare îl ajută pe tânăr să se gândească mereu la un „plan B” și să nu ajungă 
în situații dificile. Astfel, dezvoltă o gândire critică și de limitare a riscurilor. 
Tinerii ar trebui să țină legătura cu lucrătorul de caz și să discute orice aspect 
care ar trebui revizuit sau reconsiderat, astfel încât planul să reprezinte un 
sprijin real.

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o 
aprobare a conținutului care reflectă doar opiniile autorilor și Comisia nu poate 
fi făcută responsabilă pentru nici o utilizare care poate fi făcută din informațiile 
conținute de această publicație.
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PLANUL DUPĂ ÎNGRJIRE
DETALII PERSONALE

Nume     
Data nasterii
Adresa ta curenta

Număr de telefon
Fix
Mobil

Document de Identitate

Statut Legal

Data acestui plan

Consilier personal/ Asistent Social

Mentor

Număr de telefon

Locație
Manager de  
servicii Telefon

Unde te vezi în următorii 10 ani? (în ceea ce privește locul unde să trăiești, 
locuința, familia, prietenii, viața profesională etc.)

Care este contactul minim convenit pe care trebuie să îl aveți cu asistentul 
social?
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Acest Plan stabilește modalitățile de asistență pentru dvs. în următoarele 6 luni și 
identifică ajutorul pe care vi-l vom oferi pentru a obține independență treptată.

Planul După Îngrijire va fi revizuit de către lucrătorul dumneavoastră din 
sistemul îngrijire la fiecare 6 luni și va fi prezentat la evaluari oficiale.

După ce ați părăsit sistemul de îngrijire, acesta va fi revizuit cu lucrătorul dvs. 
de la Serviciul de părăsire a sistemului de îngrijire.

Dacă nu sunteți mulțumit de serviciile oferite, puteți face o sesizare man-
agerului de caz / servicii al echipei care lucrează cu dvs.

Trebuie întotdeauna să semnați și să aveți propria copie a Planului După Îngrijire.

1. DETALII DE CAZARE SAU NEVOI  
DE LOCUIT 

Situația actuală:

Planul tau:

Ai cunoștințe și abilități legate de gestionarea locuinței (curățenie, repa-
rații, facturi etc.)?

Care sunt principalele sarcini legate de cazare care trebuie rezolvate în 
următoarele 6 luni?
 

Sarcină Cine? Până când? Data îndepliniri
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Plan de intervenție:

Ai nevoie de ajutor sau sfaturi cu oricare dintre următoarele:
Bifează

Opțiuni de cazare
Căutarea unui apartament
Contract de închiriere - drepturi și obligații

 

2. ÎNVĂȚARE ȘI MUNCĂ
Situația actuală 

Universitate  / Ocuparea forței de muncă

Numele Univer-
sității / angaja-

torului

Titlul cursului 
sau al postului

Adresa / 
Numărul de 

telefon

Când ai început 
aceste studii sau 
această meserie

Ce ai dori să obții în următoarele 6 luni?
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Privind în viitor, ce ți-ar plăcea să faci în 2 ani?

Care sunt principalele sarcini de realizat în domeniul de educației, 
formări sau angajare care trebuie realizate în următoarele 6 luni?
Sarcină: Cine? Până când? Data îndepliniri:

Plan de intervenție

Ai nevoie de ajutor sau sfaturi cu oricare dintre următoarele:
Bifează

Drepturi de angajare
Căutare și aplicare pentru locuri de muncă
Alegerea unei cariere
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3. PLANUL DE SĂNĂTATE ȘI STAREA DE BINE

Nume și adrese de contact:

Doctor

Nume Telefon Adresă

Dentist

Nume Telefon Adresă

 
Alte cadre medicale

Nume Telefon Adresă

 
Ai făcut un test la ochi în ultimele 12 luni?                 Da/Nu

Ai avut un control al stării de sănătate în ultimele 12 luni?                   Da/Nu

Ai nevoie de ajutor sau sfaturi cu oricare dintre următoarele: 
Bifează

Pregătirea și participarea la programări
Sănătate și Nutriție
Droguri și alcool
Sănătate sexuală
Igienă personală
A fi activ
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Care sunt principalele probleme care trebuie abordate în următoarele 6 
luni legate de sănătatea ta?

Sarcină: Cine? Până când? Data îndepliniri:

Plan de intervenție

4. FAMILIE ȘI PRIETENI
Situația actuală 

Cine va fi principalul tău sprijin de zi cu zi în următoarele 6 luni? de exemp-
lu. asistent maternal, asistent social, asistent dupa ieșirea din îngrijire.

Există posibilități de a menține contactul cu familia de origine și dacă da, cât 
de des vă înâlniți ?
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Ai nevoie de ajutor în acestă direcție?

La ce activități de petrecerea timpului liber participi? Ai nevoie de ajutor în 
acestă direcție? 

Care sunt principalele probleme care trebuie abordate în următoarele 6 luni?
Sarcină Cine? Până când? Data îndepliniri

Pe cine ai contacta în caz de urgență? - menționează 5 prieteni apropiați / 
colegi și numărul lor de telefon

5. ABILITĂȚI PERSONALE ȘI PRACTICE
Să devi un adult tânăr încrezător (de exemplu, având grijă de respectarea unui 
program și să ajungi la întânirile programate).

Gestionarea banilor (de exemplu, gestionarea unui buget, sa nu aruncii banii 
pe nimicuri, a plăti facturile, a face față datoriilor, relaționarea cu băncile).

Sarcini zilnice (de exemplu cumpărăturile, pregătirea meselor, consumul unei 
alimentații echilibrate, gospodărire, a spala rufe, a învăța întreținerea de bază 
a unei case).
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Situația actuală

Sarcini pentru următoarele 6 luni

Sarcini 
pentru ur-
mătoarele 6 
luni

Cine le va 
face? Până când? Provocări: Data  

realizări:

Ai nevoie de ajutor sau sfaturi cu oricare dintre următoarele: 
Bifează

Documente legale
Înteracțiunea cu serviciile locale
Luarea deciziilor
Comunicare interpersonală
Relații sănătoase

 

6. BANI

Situația actuală

Dacă încă locuiești într-un centru de plasament sau orfelinat pentru copii, 
vei continua să primești bani de buzunar și bani de îmbrăcăminte din partea 
statului.
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Ai un cont bancar?       Da/Nu

Economisești bani în mod regulat?        Da/Nu

Dacă nu, ar trebui să te gândești la asta cât ești încă îngrijit în centru de plasa-
ment sau orfelinat pentru copii.

Costuri de cazare

Dacă locuiești în comunitate și ai sub 18 ani sau ești student în învățământ 
superior și ai peste 18 ani, vei primi sprijin pentru costurile de cazare. 
Suma lunară de plată 

Costuri de Întreținere

Suma lunară 

Suma lunară a costurilor de întreținere este alcătuită din următoarele sume:
Bani de buzunar
Bani de îmbrăcăminte
Alimente / Materiale de curățare / 
articole de iegienă
Cheltuieli de colegiu, de ex.  
echipament

Facturile de utilități pot fi plătite, direct, mai ales dacă te afli în spații de caza-
re acceptate pentru plata din partea statului. Dacă ai un card, veți primi lunar 
suma de _____________

Cum poți primi banii?
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7. UNDE VREAU SĂ LOCUIESC / TRĂIESC
Situația actuală

Sarcini pentru următoarele 6 luni

Sarcini pentru 
următoarele 6 

luni
Cine le va face? Până când? Data realizări

8. DREPTURI ȘI PROBLEME JURIDICE
Orice drepturi sau probleme legale în așteptare

Probleme cu încălcarea legii

Sarcini pentru următoarele 6 luni

Sarcini pentru ur-
mătoarele 6 luni Cine le va face? Până când? Data realizări
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SEMNĂTURI

Tânăr: .............................................................................................................

Asistent Social: ...............................................................................................

Mentor ...........................................................................................................
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Anexa 2: Planul lecției orientative: Unitatea 1: Introducere în curs

Unitatea 1: Introducere în curs 
Durată: 2 ore

      Prezentare generală

Prezentarea generală prezintă unitatea / modulul, obiectivele și rezultatele sale, 
conexiunea cu restul unităților. Acesta descrie succesiunea activităților care vor 
avea loc în timpul sesiunii.

Descriere pe scurt și puncte cheie

Lecția a fost proiectată pentru a introduce cursul participanților. În timpul 
unității, studenții vor avea ocazia să se prezinte pentru restul participanților și 
pentru formator și să ia cunoștință cu restul grupului. Mai mult, conținutul 
cursului va fi prezentat și toate unitățile ulterioare vor fi descrise, astfel încât 
tinerii să fi implicați în procesul de învățare. În cele din urmă, noțiunea „Abil-
ități de viață” va fi explicată de instructor, într-o discuție de grup, precum și 
semnificația pentru a avea o viață de adult independentă.

Studenții vor începe să se gândească la procesul de părăsire a îngrijirii și la 
diferitele etape care trebuie făcute pentru o viață independentă. Aceștia vor 
avea ocazia să își evalueze propriile competențe și abilități pentru o viață inde-
pendentă sănătoasă și pozitivă, realizându-și punctele tari și deficiențele.

Vor face cunoștință cu părțile practice a cursului (ore, durată, sarcini, lista par-
ticipanților, cod de conduită etc.) și vor avea ocazia să creeze și să proiecteze 
reguli și probleme practice legate de curs.

Punctul cheie 1: Toate problemele practice legate de implementarea cursului 
trebuie explicate și clarificate, astfel încât studenții să știe la ce să se aștepte și 
la ce se așteaptă de la ei.

Punctul cheie 2: Studenții trebuie să înceapă să se gândească la viața lor după 
îngrijire într-un mod realist, recunoscând posibilitățile și căile pe care le pot 
urma.
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Punctul cheie 3: Crearea unei atmosfere prietenoase și pozitive este crucială. 
Trebuie creat  spirit de echipă, astfel încât studenții să dorească  să participe 
(mai degrabă decât ca trebuie)

     Analiza lecției
Conținutul lecției este prezentat și analizat în continuare, descriind pașii care 
trebuie urmați pentru livrarea sesiunii.

Lecția are următori pași:

1. Instructorul se prezintă, descriind pe scurt profilul său (vârstă, poziție, 
expertiză, experiență cu tineri în îngrijire, cu copii, educație, etc.) 

2. După această scurtă prezentare, instructorul oferă pe scurt o imagine de 
ansamblu a întregului curs și a lecției specifice. În ceea ce privește întregul 
curs, se vor oferi următoarele tipuri de informații:

Scop: Scopul cursului este de a pregăti tinerii care urmează să părăsească 
sistemul de îngrijire, astfel încât să aibă cunoștințe, abilități și competențe pen-
tru a duce o viață adultă independentă, sănătoasă și fericită. Acest lucru va fi 
realizat prin implementarea cursului, organizarea procesului de îndrumare și 
dezvoltarea planurilor individuale de îngrijire, care vor fi create în comun de 
fiecare tânăr și de mentorul său.  

Conținut: Conținutul cursului este 
împărțit în următoarele zece (10) 
unități: 
Unitatea 1: Curs Introductiv. 
Unitatea 2: Aspecte legale: drepturi 
și obligații. 
Unitatea 3: Gestionarea banilor. 
Unitatea 4: Întreținerea unei case. 
Unitatea 5: Îngrijirea personală. 
Unitatea 6: Educație – Instruire. 
Unitatea 7: Angajare. 
Unitatea 8: Stil de viață corect. 
Unitatea 9: Accesarea serviciilor sociale. 
Unitatea 10: Comunicare și Relații 
Interpersonale.

Fiecare unitate este împărțită în 
secțiuni mai mici, astfel încât mate-
rialul prezentat să fie gestionat ușor 
și eficient. Fiecare unitate conține 
3 până la 4 secțiuni. Fiecare modul 
are durata a două (2) ore. 

Formator: Același formator va real-
iza cursul, a cărui durată totală este 
de optzeci (80) ore. 

Manual: Fiecare student va primi 
manualul de curs intitulat „Manual 
abilităților de viață”. Scopul „Man-
ualului abilităților de viață” este de 
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a furniza informații despre ajutorul 
practic pe care tineri care părăsesc 
sistemul de ingrijire îl vor primi cu 
cazarea, educația, pregătirea și anga-
jarea, problemele de bani, sănătatea 
și alte abilități de viață necesare în 
timp ce se pregătesc pentru inde-
pendență. De asemenea, manualul 
direcționează tinerii care părăsesc 
sistemul de ingrijire spre sfaturi și 
sprijin în afara sistemului de îngri-
jire. Manualul oferă informații spe-
cific, ușor de utilizat pentru tinerii 
care părăsesc sistemul de ingrijire și 
încurajează procesul de învățare și 
viața lor după îngrijire. 

Logistică: Formatorul va asigu-
ra locul unde va avea loc cursul, 

3. După prima secțiune, când instructorul explică aspectele de bază ale cur-
sului, va avea loc activitatea de „Ice-Breaking”. Instructorul va cere elevilor 
să stea în perechi. Fiecare student se va prezenta persoanei care stă lângă, 
răspunzând la orice întrebare, astfel încât fiecare student să-și facă o idee 
clară despre celălalt. Instructorul poate da câteva exemple despre întrebările 
la care s-ar putea răspunde pentru a ne cunoaște: vârstă, mâncare / culoare 
preferată / muzică / cântece, hobby-uri, job ideal, experiențe de călătorie, 
etc. Acest proces poate dura zece (10) minute. După aceasta, fiecare elev 
își va prezenta perechea în grup, oferind informațiile pe care le-a adunat în 
timpul scurtei lor conversații.

4. După ce toată lumea a fost prezentată de un coleg, formatorul va pune 
„Întrebări de deschidere”. El / ea va cere grupului motivele pentru care ar 
dori să participe la curs și care sunt așteptările lor de la curs. El / ea va ține 
cont de toate răspunsurile potențiale, cu observații pozitive pentru fiecare 
vorbitor, astfel încât să creeze o atmosferă pozitivă și plină de satisfacții. El 
/ Ea va încerca apoi să clasifice și să interpreteze răspunsurile în abilitățile 
de viață, despre care se va discuta în continuare.

frecvența sesiunilor de învățare și 
durata fiecărei sesiuni (2 ore cu o 
pauză de zece minute). El / ea va 
realiza lista de prezență, unde toți 
studenții trebuie să scrie momen-
tul în care începe și termină cursul, 
adăugând numele și semnătura. De 
asemenea, vor fi menționate câte-
va reguli de bază, cum ar fi regulile 
privind mâncarea și băuturile în sala 
de clasă, utilizarea telefoanelor mo-
bile, absențe și un cod de conduită 
de bază (cu privire la utilizarea lim-
bajului, respect, libertatea de expri-
mare, discuții pașnice , participarea 
la activități și exerciții, etc). Unele 
decizii privind codul de conduită, 
proiectarea spațiului de clasă etc. 
pot fi luate în comun cu elevii.
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5. Instructorul va începe să discute despre conceptul de abilități de viață. El 
/ Ea va încerca să le descrie într-un limbaj simplu, astfel încât elevii să 
înțeleagă semnificația lor. De exemplu, el / ea poate începe să spună că 
abilitățile de viață sunt acele abilități care sunt necesare sau de dorit pent-
ru o participare deplină la viața de zi cu zi. Instructorul ar putea folosi de 
asemenea următoarele definiții:

Unicef: „Abilitățile de viață” sunt 
definite ca abilități psihosociale 
pentru un comportament adaptiv 
și pozitiv, care permit indivizilor 
să se descurce eficient cu cerințele 
și provocările vieții de zi cu zi. Ele 
sunt grupate în trei categorii largi: 
abilități cognitive pentru analiza și 
utilizarea informațiilor, abilități per-
sonale pentru dezvoltarea personala 
și gestionarea sinelui și abilități in-
terpersonale pentru comunicarea și 
interacțiunea eficientă cu ceilalți.”  

British Council: „Abilitățile de 
viață” este un termen folosit pentru 
a descrie un set de abilități de bază 
dobândite prin învățare și/ sau expe-
riență directă de viață, care permit 
indivizilor și grupurilor să gestioneze 
eficient problemele frecvent întâlnite 
în viața de zi cu zi.”

Abilitatile de Viata în Proiectul Eu-
ropei: „Abilitățile de viață sunt o 
parte componentă a capacităților 
pentru viață și muncă într-un con-

text social, cultural și de mediu par-
ticular. Tipurile de abilități de viață 
apar ca răspuns la nevoile individu-
lui în situații reale de viață”.

Formatorul va cere elevilor să punc-
teze punctele comune din aceste 
definiții și să le combine într-una 
nouă, dacă este posibil. În timp ce 
discută și explică sensul abilităților 
de viață, formatorul le va cere ele-
vilor să numească unele dintre 
aceste abilități pentru ca acesta să 
scrie pe tabla sau flipchart. Un-
ele dintre abilitățile care ar trebui 
incluse în listă ar putea fi: luarea 
deciziilor, rezolvarea problemelor, 
gândire critică, abilități de comu-
nicare și colaborare, relații inter-
personale, conștientizare de sine, 
empatie, alfabetizare, numerație, 
abilități financiare, abilități legate 
de sănătatea cuiva, abilități digitale, 
managementul timpului, solicitarea 
de ajutor, capacități civice, nego-
ciere și rețeaua socială.

6. După secțiunea menționată anterior, instructorul le cere elevilor să com-
pleteze fișa 1: Autoevaluarea abilităților de viață. Studenților li se cere să-și 
evalueze abilitățile bifând caseta corespunzătoare din lista de abilități in-
cluse în fișă. Formatorul oferă cinci minute, astfel încât toți studenții să 
completeze fișierul și apoi le solicită fiecăruia să împărtășească răspunsurile. 
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Ca și grup, tinerii vor găsi răspunsuri comune în ceea ce privește abilitățile 
evaluate și abilitățile de care au nevoie pentru a se dezvolta. Instructorul 
trebuie să sublinieze lecțiile specifice de curs care corespund acestor compe-
tențe, astfel încât studenții să realizeze legătura dintre nevoile lor și ofertele 
cursului. 

7. După discuția de la punctul 6, formatorul inițiază o discuție de grup / brain-
storming cu privire la abilitățile specifice pe care un tânăr care părăsește 
sistemul de îngrijire ar trebui să le aibă pentru a duce o viață sănătoasă, 
fericită și independentă. Este de așteaptat că răspunsurile tinerilor să fie 
similare cu lista dezvoltată la pasul 5, este probabil ca unele abilități supli-
mentare să fie adăugate pentru cazurui specifice de tineri care urmează să 
părăsească îngrijirea.

8. Ca pas următor și în timp ce discuția s-a orientat către îngrijire și părăsirea 
îngrijirii, formatorul profită de ocazia de a iniția o discuție cu privire la 
gândurile și sentimentele pe care tinerii le au în legătură cu perspectiva de a 
părăsi mediul / sistemul de îngrijire pentru a trăi pe cont propriu. Instruc-
torul le va cere elevilor să completeze Fișa 2 (Gânduri și sentimente despre 
părăsirea îngrijirii) individual sau în perechi și le va cere să citească ce au 
scris, susținându-i să se exprime cât mai mult și în cât mai multe detalii 
doresc. Instructorul, după ce toată lumea și-a citit ideile, rezumă conclu-
zii comune și diferite, afirmând că majoritatea gândurilor și sentimentelor 
negative vor fi tratate în timpul procesului de proiectare a planurilor indi-
viduale pentru viață după îngrijire.

9. Atjungem la secțiunea „Extensie” a sesiunii, instructorul poate oferi ele-
vilor fișa 3 și le poate cere să scrie, individual, cel puțin un obiectiv pentru 
categoriile incluse în fișă. Acest lucru poate fi completat în timpul sesiunii, 
dacă a mai rămas timp, sau ca teme pentru următoarea sesiune. Formatorul 
le cere elevilor să fie cât mai specifici în ceea ce privește obiectivele pe care 
le vor exprima și explică pe scurt importanța de a avea obiective specifice și 
măsurabile, ca prim pas important pentru atingerea lor.

10. Ajungând la sfârșitul sesiunii, într-o formă de evaluare informală, forma-
torul pune întrebarea grupului: Cum a fost? El va permite studenților să 
își exprime opiniile cu privire la sesiune: cum s-au simțit, ce au crezut de-
spre diferitele faze ale sesiunii, ce le-a plăcut, ce nu le-a plăcut, care sunt 
așteptările lor la sesiunile următoare etc. Încearcă să încurajeze exprimarea 
studenților, subliniind importanța de a medita la proces: este important 
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atât pentru formator, cât și pentru studenți, astfel încât aceștia să fie mai 
implicați în proces și să beneficieze din plin. El / Ea oferă loc și pentru co-
mentarii negative, astfel încât să existe o idee clară a dinamicii grupului și a 
studenților participanți. Este un feedback important de luat în considerare 
și să adaptăm sesiunile viitoare la evaluările transmise. 

11. La final, foarte scurt formatorul rezumă întreaga sesiune, subliniind cele 
mai importante teme care au fost discutate și oferind câteva indicii cu pri-
vire la subiectele care vor fi discutate în următoarea sesiune.

 
      Scopuri și obiective

Obiectivele oferă o imagine de ansamblu concisă a scopurilor propuse pentru 
fiecare lecție. Un set de rezultate ale învățării descriu cunoștințele și abilitățile 
pe care elevii le vor dobândi până la sfârșitul sesiunii

Obiectivele acestei unități sunt:

… pentru tineri: …
•	 să înțeleagă conținutul cursului 
•	 să realizeze importanța cursului pentru viața lor de îngrijire ulterioară
•	 să știe la ce să se aștepțe de la curs 
•	 să înțeleagă rolul lor în timpul succesiunii cursului 
•	 să aibă o imagine de ansamblu asupra unităților din curs 
•	 pentru a crea un mediu de învățare călduros, de încredere și pozitiv 
•	 să facă cunoștință cu formatorul și rolul său 
•	 să înceapă să gândească în termeni practici ai procesului de îngrijire a părăsirii 
•	 să se creeze spirit de echipă între toate persoanele implicate în curs (for-

mator, participanți, administrație etc.) 
•	 să se simtă confortabili să își exprime, nevoile, temerile și visele lor 
•	 să fie activi la curs, astfel încât să participe la el 
•	 să se clarifice structura cursului și diferitele conținuturi ale fiecărei unități 
•	 să se înțeleagă utilizarea „Manualul abilităților de viață”
•	 să se înțeleagă noțiunea și semnificația „abilităților de viață”

… pentru formator …
•	 să aibă o idee clară despre tinerii care fac parte din grup, precum și despre 

dinamica grupului § să verifice ipotezele făcute înainte de începutul cursului 
•	 expunerea completă [a conținutului cursului și a aspectelor practice (dura-
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ta, cartea, sarcinile, lista participanților etc.) 
•	 să recunoască nevoile și dorințele specifice, așa cum sunt exprimate de tineri 
•	 pentru a crea un mediu de învățare cald și de încredere 
•	 să cunoască aspectul de evaluare și autoevaluare al cursului 
•	 să practice „ascultarea activă” 
•	 să realizeze modificări / adaptări în funcție de comentariile făcute de tineri

    Întrebări de discuție / deschidere

Discuția este destinată să prezinte obiectivele tinerilor prin intermediul unor 
întrebări relevante despre tematică.

•	 Ce înseamnă pentru tine „viața după părăsirea sistemului de îngrijire”? 
•	 De ce participi la acest curs? 
•	 Ce așteptări ai de la acest curs? 
•	 Care sunt abilitățile de viață? (sens, semnificație pentru un adult tânăr). 

Faceți o listă

      Activitate

Fiecare plan de lecție descrie activitățile care susțin obiectivele. Activitatea este 
menită să sugereze o manieră creativă și aplicată prin care fie predat fiecare 
modul. Tipurile de activități sunt: discuții plenare, lucru în perechi, jocuri de 
rol, brainstorming, rezolvarea problemelor, exerciții scrise, studii de caz, vid-
eo-uri, etc.

Tip de activitate: Muncă în perechi

Activitate de spargere a gheții: In zece minute discută pentru a cu-
noaște persoana care stă lângă tine. Luați notițe și prezentați această 
persoană în echipa mare.
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Tip de activitate: Exerciții scrise

Fișă 1: Autoevaluarea abilităților de viață. Studenții li se cere să-și 
evalueze abilitățile bifând caseta din lista de abilități incluse în fișă. 

Tip de activitate: Brainstorming

Tinerilor li se cere să gândească și să discute următoarea întrebare: 
Ce abilități / cunoștințe / competențe sunt necesare pentru ca un 
adult tânăr să trăiască o viață independentă, după îngrijire?

Tip de activitate: Notițe

Fișă 2: Gânduri și sentimente cu privire la părăsirea îngrijirii

      Extensie

Activitatea de extensie este concepută pentru a completa activitatea inițială, fie 
prin teme sau prin lucrări ulterioare la clasă.

 Activități suplimentare

Fișă 3: Tinerilor li se cere să scrie cel puțin un obiectiv / scop pentru 
categoriile specificate în fișă

      Evaluare

Elementul de evaluare este o parte crucială a fiecărui plan de lecție, deoarece 
indică dacă și în ce măsură au fost atinse obiectivele propuse.
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Discuție în grup  

Cum a fost? Formatorul le cere elevilor să ofere o evaluare cu privire 
la prima sesiune. El / Ea îi încurajează să vorbească și să exprime 
orice fel de observații și comentarii. În cazul în care elevii sunt ret-
icenți, formatorul începe prin a-și oferi propriul feedback despre 
sesiune, înfățișând cazuri pozitive sau amuzante ale sesiunii. În tim-
pul acestei discuții, elevii sunt încurajați să își exprime sentimente, 
gânduri, temeri pe care le-au experimentat în timpul sesiunii.

       Feedback colectiv

Secțiunea de feedback colectiv sugerează o modalitate de a colabora la con-
statările din activitate și secțiunile de extensie ale planului de lecție.

Prezentare

La sfârșitul secțiunii, formatorul rezumă punctele importante ale 
sesiunii încercând să conecteze temerile și gândurile exprimate la 
conținutul cursului, astfel încât să creeze o încheiere pozitivă și 
reconfortantă a secțiunii și să stârnească interesul elevilor pentru 
urmatoarele întâlniri.



89

      Sfaturi pentru formatori

Sfaturile pentru formatori sugerează modalități creative care permit formator-
ului să își îmbogățească activitatea și / sau să încorporeze activitatea într-un 
domeniu de subiect propus. În secțiunea de sfaturi, vor fi incluse pregătirile 
efectuate de instructor pentru a preda fiecare modul și materialele care ar trebui 
să fie gata de utilizare. Planurile de lecție sunt complete cu instrucțiunile gata 
de realizat și alte componente ale lecției.

Fii flexibil. În cazul în care elevii 
nu înțeleg conținutul unei ac-
tivități, încercați să-l explicați în 
moduri diferite, mai ales oferind 
exemple semnificative, pe care 
elevii le pot înțelege.

Când rugăm pe cineva să dezvălu-
ie ceva personal, este întotdeauna 
util să începem noi înșine dând 
exemplul. Pregătiți câteva povești 
personale sau exemple, în spe-
cial atunci când discutați despre 
temeri, obiective și gânduri

Fii deschis și oferă feedback pozi-
tiv. În special în această primă ses-
iune, scopul final este crearea unui 
mediu pozitiv care să încurajeze 
toată lumea să participe. Încercați 
să implicați pe toată lumea în dis-
cuții, fără presiuni sau comentarii 
de evaluare.

Tine minte ce a funcționat și ce nu, ast-
fel încât să adaptezi secțiunile de curs și 
activitățile din sesiunile următoare.

Fii bine pregătit: Pregătiți instrucți-
uni și prezentări cu mult înaintea 
unității și gândiți un Plan B în cazul 
în care ceva nu funcționează.
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Lecția 1, Fișa 1: Autoevaluarea abilităților de viață

Următoarele întrebări vă vor ajuta să vă identificați abilitățile de viață în care 
excelați și să indentificați pe cele pe care trebuie să le dezvoltați. Încercați singur 
să răspundeți la fiecare întrebare cât mai sincer.

După finalizarea acestei evaluări independente a abilităților de viață, discutați 
cu echipa dvs. și identificați acele abilități pe care doriți să le consolidați / îm-
bunătățiți.

Trebuie incluse trei până la patru abilități de la fiecare unitate.

Activitate / abilitate
Nu știu 

cum să fac 
asta

Trebuie să 
știu mai 

multe de-
spre asta

Pot sa fac 
asta

Știu cum și unde se emite o carte de 
identitate
Știu să navighez pe pagina web a 
agenției de impozitare  
(Administrația Financiară)
Știu cum și unde votez
Cunosc numerele de telefon specifice 
pentru apelurile de urgență  
(poliție, pompieri etc.)
Știu cum să deschid un cont bancar
Știu cum să economisesc bani pentru 
viitoar
Știu cum să folosesc un bancomat
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Activitate / abilitate
Nu știu 

cum să fac 
asta

Trebuie să 
știu mai 

multe de-
spre asta

Pot sa fac 
asta

Știu cum să obțin sprijin financiar 
(împrumut bancă)
Știu cum e să locuiești singur sau cu 
coleg de cameră sau cu o familie
Pot planifica un buget care să acopere 
costurile de a mă muta singur (depozit 
de garanție, chirie pentru prima lună, 
obiecte de uz casnic etc.)
Știu cum să completez o cerere de 
închiriere care include referințe
Știu ce mâncare este sănătoasă și care nu
Știu să gătesc o masă simplă pentru 
mine
Știu ce tip de exercițiu fizic aș dori să 
fac și unde îl pot avea
Cunosc diferite niveluri de educație 
(universitate, formare profesională, 
învățare informală, etc.)
Știu cum și unde să învăț gratuit o 
limbă străină
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Unitatea 1, Fișa 2: Sentimente și gânduri asupra vieții 
după îngrijire

Notează în tabelul următor câteva gânduri și sentimente pozitive despre părăsirea 
îngrijirii și unele griji. Discutați-le cu grupul. 

Sunt fericit / incantat sa părăsesc 
sistemul de îngrijire si sa am o viata 
independenta deoarece...

Sunt îngrijorat / trist sa părăsesc 
sistemul de îngrijire, deoarece...

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
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Unitatea 1, Fișa 3: Obiective

Notați cel puțin un obiectiv pe care doriți să-l atingeți în următoarele șase luni, 
pentru următoarele categorii:

1. Venit / bani: 

2. Cazare: 

3. Educație: 

4. Sport / exerciții fizice: 

5. Ocuparea forței de 
muncă / Locul de muncă: 

6. Cumpărături: 

7. Prieteni / Cercul social: 

8. Timp liber / Hobby: 

9. Călători: 

10. Eu însumi:
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Anexa 3: Listă de participare

Locați 
Data

Nr. Nume Semnătură

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Anexa 4: Evaluarea cursanților 

EVALUAREA FINALĂ A ATELIERULUI DE 
ABILITĂȚI DE VIAȚĂ
Numele complet: 
Vă rugăm, evaluați întrebarea 1 evaluând de la 1 la 5, 
cu 1 = inexistent la 5 = excelent

1. Cum evaluați abilitățile și cunoștințele dvs. înainte și după atelier?

Tematică
Înainte de atelier După atelier
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Chestiuni juridice
Managementul banilor
Gospodărirea unei case
Starea de Bine
Educație- Instruire
Ocuparea forței de muncă
Util de viață bun
Relaționarea cu serviciile 
locale
Relatii interpersonale

Vă rugăm, evaluați întrebările 2 până la 10, evaluând de la 1 la 10, 
cu 1 = nu sunt de acord cu 10 = sunt puternic de acord.

2. Atelierul de competențe de viață mi-a îndeplinit așteptările mele:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
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3. Domeniile tematice a atelierului au fost importante pentru mine
1 2 3 4 5

Chestiuni juridice
Managementul banilor
Gospodărirea unei case
Starea de Bine
Educație – Instruire
Ocuparea forței de muncă
Util de viață bun
Relaționarea cu serviciile locale
Relatii interpersonale

4. Materialul educațional (manualul), pentru fiecare domeniu tematic a 
fost de înaltă calitate:

1 2 3 4 5
Chestiuni juridice
Managementul banilor
Gospodărirea unei case
Starea de Bine
Educație – Instruire
Ocuparea forței de muncă
Util de viață bun
Relaționarea cu serviciile locale
Relatii interpersonale

5. Mijloacele de suport și echipamentele atelierului au fost adecvate:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
6.  Logistica și sălile de clasă au fost conform nevoilor atelierului: 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

7. Resursele umane (formatori, personal administrativ) au fost în confor-
mitate cu cerințele atelierulu:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
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8. Domeniile tematice pe care s-a concentrat atelierul de pregătire îmi vor 
susține viața după îngrijire:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

9. Evaluează formatorii care au participat la atelier:
Numele Formatorului:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
          
10. Menționează cele mai importante aspecte ale atelierului, începând cu 
cel mai important:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

11. Dacă ați avea posibilitatea să alegeți un alt atelier, ce subiect ați pref-
era să aibă?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

12. Propuneri pentru îmbunătățirea atelierului:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

MULȚUMIM
Anexo 5: Folha de avaliação dos formadores
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FISA DE EVALUARE A PARTICIPANTILOR (scara 1-100)

TITLUL PROGRAMULUI ATELIERUL ABILITĂȚILOR DE 
VIAȚĂ

NUMELE FORMATORULUI 
ORE PREDATE

Nr.
Par-
tici-
pant

Nivel de 
cunoștințe

Participare și 
Cooperare

Atitudine 
și compor-

tament

Abilități 
realizate

Evaluare 
Totală Remarci Obser-

vações

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Anexa 5: Fișa de evaluare a formatorilor
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EVALUAREA ATELIARULUI  
ABILITĂȚILOR DE VIAȚ
1. Evaluați programul folosind scala de mai jos, cu privire la următoarele 
câmpuri: (excelent 85-100, bun 60-85, mediu 40-60, rău 0-40)

85 -100 60 -85 40-60 0-40
Ai avut suficient timp pentru dezvol-
tarea disciplinei tale de predare
Mijloacele de instruire pe care le-ai 
avut la dispoziție au fost suficiente
Mijloacele de instruire pe care le-ai 
avut la dispoziție au fost adecvate
Metodele / tehnicile de instruire 
utilizate au fost adecvate
Gradul de realizare a obiectivelor 
didactice
Nivelul de interes al tinerilor
Informațiile pe care le-ați primit cu 
privire la sfera de aplicare și obiec-
tivele de formare ale programului au 
fost suficiente
Eficiența sistemului de evaluare și 
monitorizare
Nivelul de interacțiune și implicare 
de grup
Acest atelier a furnizat cursanților 
informații utile pentru viitorul lor
Materialele prezentate au oferit cur-
sanților informații noi și utile
Structura și conținutul curriculumu-
lui facilitează educarea și pregătirea 
cursanților în ceea ce privește viața 
după îngrijire
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2. A existat punctualitate cu privire la sosirea și plecarea cursanților?

Da Nu

3. Ai oferit cursanților exerciții și activități în timpul atelierului?

Da Nu

4. Au existat probleme / dificultăți care v-au împiedicat munca în timpul 
atelierului?
 
Da Nu

Daca DA, care au fost acestea?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

5. Ce ați sugera ca posibile îmbunătățiri pentru viitoarele ateliere?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

85-100 60-85 40-60 0-40
Abilități de comunicare
Abilități de predare
Abilități de prezentare
Abilități de formare
Abilități de gestionare a timpului
Precizie în respectarea orarului
Furnizare de materiale de instruire
Cunoașterea subiectului
Managementul grupului de cur-
sanți
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85-100 60-85 40-60 0-40
Cooperarea cu coordonatorul 
atelierului

    
 
6. Te-ai pregătit în mod corespunzător pentru Atelierul Abilităților de 
Viață? Comentați
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

7. Ce ai face diferit la viitoarele ateliere?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

8. Vă rugăm să adăugați orice alte comentarii legate de Atelierul Abil-
ităților de Viață
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

VĂ MULȚUMIM
Anexo 6: Lista de Participantes
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Nr. NUME SEMNĂTURĂ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Anexo 7: Autoavaliação dos formadores

Anexa 6: Lista participanților
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FIȘA DE AUTOEVALUARE A FORMATORULUI

TITLUL PROGRAMULUI ATELIERUL ABILITĂȚILOR DE 
VIAȚĂ

NUMELE FORMATORULUI
ORE PREDATE

1. Evaluați programul folosind scala de mai jos, cu privire la următoarele 
câmpuri: (excelent 85-100, bun 60-85, mediu 40-60, rău 0-40)

85 -100 60 -85 40-60 0-40
Abilități de comunicare
Abilități de predare
Abilități de prezentare
Abilități de formator
Abilități de gestionare a timpului
Precizie în respectarea orarului
Furnizare de materiale de instruire
Cunoașterea subiectului
Managementul grupului de cur-
sanți
Cooperarea cu coordonatorul 
atelierului

2.  Te-ai pregătit în mod corespunzător pentru Atelierul Abilităților de 
Viață? Vă rog să comentați
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Anexa 7: Autoevaluarea formatorilo
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3. Ce ai face diferit pentru viitoarele ateliere?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

4. Vă rugăm să adăugați orice alte comentarii la Atelierele de competențe 
de viață.
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

MULȚUMESC
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Anexa 8: Lista de prezență

ATELIERUL ABILITĂȚILOR DE VIAȚĂ 
(specificați țara)
LISTA DE PREZENȚĂ
Data: ………..

N
R

N
U

M
E 

 
PA

RT
IC

IP
A

N
T

O
RA

 ÎN
-

C
EP

ER
E

SE
M

N
ĂT

U
RĂ

 
O

RA
 ÎN

-
C

EP
ER

E
SE

M
N

ĂT
U

RĂ
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ATELIERUL ABILITĂȚILOR DE VIAȚĂ 
(specificați țara)
LISTA DE PREZENȚĂ
Data: ………..

N
R

N
U

M
E 

 
PA

RT
IC

IP
A

N
T

O
RA

 ÎN
-

C
EP

ER
E
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N
ĂT

U
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-
C
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E
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N

ĂT
U
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