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COPIII ROMI PE PIAŢA MUNCII1
STUDIU DE CAZ: COMUNITATEA DE ROMI DE LA
PATA-RÂT, CLUJ NAPOCA
Florin Moisă
CONSIDERAŢII GENERALE
după 1989, în contextul în care nivelul lor
de calificare era destul de scăzut. Pe de
altă parte, desfiinţarea Cooperativelor
Agricole de Producţie a dus la revenirea
terenurilor agricole în proprietatea vechilor
proprietari sau a urmaşilor acestora. Romii
au fost dintre cei mai mari perdanţi ai
reformei proprietăţii agricole după 1989,
în marea majoritate a cazurilor ei
nebeneficiind
de
prevederile
legii
respective.
Datorită situaţiei excepţionale a
comunităţii, atenţia acordată acesteia din
partea unor organizaţii neguvernamentale
naţionale şi internaţionale fost extrem de
ridicată. Comunitatea a făcut până şi
subiectul unui film documentar realizat
între 1993-1995 de către Andrei Schwartz,
un german de origine română şi care a
câştigat un premiu la unul dintre
festivalurile de film europene. Un element
extrem de important de menţionat este
acela că multe dintre activităţile de
sprijinire a comunităţii au dus la crearea
unui sindrom de dependenţă şi la o inerţie
ridicată a locuitorilor în rezolvarea
propriilor probleme. Mai mult, există
sentimentul de suspiciune că toate
organizaţiile care vin cu ajutoare în zonă
au un interes material important şi că
încearcă să îşi facă publicitate.

În peisajul oraşului Cluj Napoca,
existenţa unei comunităţi ca cea de la Pata
Rât reprezintă un element de contrast
evident între dezvoltarea modernă a
localităţii şi sărăcia extremă specifică unor
timpuri trecute.
Comunitatea Pata Rât este situată
într-o regiune aflată în extremitatea
oraşului Cluj Napoca, la 5 km depărtare de
oraş, în vecinătatea cartierului Someşeni şi
a rampei de gunoi a oraşului.
Aceasta este una dintre fostele
regiuni
industriale
ale
oraşului,
caracterizată printr-un nivel mai ridicat de
sărăcie, grad redus de educaţie şi o rată
mare
a
şomajului.
Majoritatea
întreprinderilor de stat din zonă nu mai
sunt funcţionale, existând însă un potenţial
ridicat de dezvoltare a zonei – există un
interes deosebit pentru această zonă
datorită apropierii de aeroport şi de căile
de acces în oraş.
Scurt istoric al comunităţii Pata Rât
Comunitatea Pata Rât este formată
din familii de romi care au venit aici
înainte de 1989 din diferite zone ale ţării,
ca zilieri la fermele agricole din apropiere.
Înainte de 1989, dezvoltarea acestei
comunităţi a fost oarecum controlată,
fenomenul neatingând dimensiuni care să
pună probleme serioase autorităţilor locale
sau locuitorilor din zonă.
După 1989, comunitatea a
cunoscut o dezvoltare treptată, pe măsura
creşterii gradului de sărăcie, a pierderii
locurilor de muncă din întreprinderile
socialiste şi a reformei în domeniul
proprietăţii pământului. După cum se
cunoaşte, pe de o parte, romii au printre
primii angajaţi care şi-au pierdut locurile
de muncă din întreprinderile româneşti
1

Dimensiuni
Comunitatea a crescut foarte mult
în dimensiune în special în ultimii 5 ani,
ajungând în acest moment la un număr de
68 de familii de romi; în total locuiesc la
Pata Rât 378 de persoane, adulţi şi copii.
Aproximativ 30 de copii aparţinând
familiilor de romi sunt instituţionalizaţi în
centre de plasament sau alte forme de
protecţie a copilului, însă majoritatea

Acest studiu a fost finanţat de ILO-IPEC România.
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interzis persoanelor neautorizate, dar
prevederile respective nu sunt respectate,
existând o înţelegere tacită de acceptare a
romilor pe rampa de gunoi. Conform
declaraţiilor unora dintre romi, aceştia
plătesc o anumită sumă lunară paznicilor
pentru a putea avea acces la rampa de
gunoi; estimările noastre, rezultate din
discuţiile cu cei intevievaţi, arată că o
familie de patru persoane ajunge să
plătească paznicilor aproximativ 1000000
lei lunar pentru a putea avea acces pe
rampa de gunoi.
În decursul ultimilor ani, putem
vorbi de o adevărată mică industrie a
materialelor refolosibile. Dacă la început
romii trebuiau să ducă ei înşişi materialele
colectate la centrele de colectare, acum
există persoane care săptămânal ridică
direct din comunitate sticlele colectate şi
spălate,
plătind
romilor
direct
contravaloarea acestora, ei urmând să le
revalorifice la centrele de colectare sau la
firmele care îmbuteliază lichide alimentare
sau alcool. Acest aranjament este în
folosul romilor, care nu mai trebuie să
cheltuie bani şi energie pentru a transporta
materialele.

copiilor locuiesc totuşi cu părinţii sau
rudele lor în comunitate.
Gradul de angajare în muncă a
romilor de la Pata Rât foarte este scăzut,
din 378 de persoane una singură fiind
salariată a întreprinderii Salprest S.A.. În
general adulţii din Pata Rât şi-au pierdut
locurile de muncă avute înainte de 1989
după desfiinţarea fermelor agricole sau a
întreprinderilor de stat industriale. Foarte
puţini dintre romii bărbaţii sunt calificaţi
în meserii ca cele de zidar, zugrav,
tinichigiu; dintre femei, marea majoritate
nu au nici o calificare.
Pe o suprafaţă de aproximativ
10.000 metri pătraţi, în imediata apropiere
a zonei industriale a oraşului şi a gropii de
gunoi, familiile de romi şi-au construit
barăci mici, improvizate din materialele
colectate de pe groapa de gunoi. Se poate
observa în timp o preocupare mai mare
pentru aspectul acestor locuinţe din partea
unora dintre membrii comunităţii, care au
început să folosească materiale mai bune
pentru barăci, în scopul asigurării unui
confort sporit al locuinţei. În acest moment
există construite un număr de 41 de barăci.
Numărul de persoane care locuiesc în
aceeaşi baracă este ridicat, în general
familiile având între 5 şi 9 membri. De
obicei familia este lărgită, existând trei sau
patru generaţii sub acelaşi acoperiş.
Datorită situaţiei legale incerte şi a
condiţiilor precare, barăcile din comunitate
nu pot fi conectate la servicii precum
electricitate, gaz, apă curentă, etc.
Surse de venit
Ocupaţia principală a membrilor
comunităţii este cea de colectare a
materialelor refolosibile aduse la rampa de
gunoi a oraşului – se colectează metale,
plastic, sticle şi hârtie. Materialele sunt
colectate şi sortate într-o primă fază direct
pe rampa de gunoi şi apoi sunt aduse în
comunitate, unde are loc cea de a doua
sortare şi împachetare. Acest mod de lucru
creează multe inconveniente, deoarece
surplusul de materiale nu este transportat
din nou pe rampă de gunoi ci rămâne în
comunitate. Acumularea acestor materiale
reziduale face ca aspectul fizic al
comunităţii să fie foarte insalubru.
Conform legislaţiei în vigoare,
accesul persoanelor în rampa de gunoi este
Numărul 3-4/2003

Condiţiile de igienă
În comunitate există o singură
sursă de apă potabilă, realizată prin
conectarea la sistemul de conducte al
oraşului. Presiunea apei nu este de multe
ori suficientă, ceea ce face să fie folosite şi
alte surse de apă aflate în apropiere, dar
care prezintă riscuri serioase de
îmbolnăvire. În cursul anului 2000, trei
copii au murit şi alţi câţiva adulţi au fost
internaţi în spital datorită unor probleme
legate de proasta calitate a apei utilizate.
Cazurile de acest gen au fost destul de
dese în ultimii ani.
Datorită nivelului scăzut de
educaţie sanitară, a ocupaţiei prestate,
lipsei condiţiilor materiale, putem spune că
igiena comunităţii se află la nivelul cel mai
scăzut, şansele de îmbolnăvire fiind foarte
ridicate, în special pentru copii.
Materialele cu care vin în contact membrii
comunităţii sunt de cele mai multe ori
toxice iar gradul de îmbolnăvire este
ridicat. Spre exemplu, în cursul
anotimpului rece, încălzirea se face cu
materiale aduse de la rampa de gunoi, de
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cele mai multe ori sticle de plastic a căror
ardere produce un fum extrem de toxic.
Mai mult, pericolul de producere a unor
incendii este foarte mare, existând în trecut
cazuri în care focul lăsat nesupravegheat a
dus la incendiere şi chiar la moartea unora
dintre membrii comunităţii.
Starea de sănătate a comunităţii
În marea lor majoritate membrii
comunităţii au o sănătate afectată profund
de stilul de viaţă şi de mediul în care
locuiesc, fiind foarte frecvente bolile
digestive, pulmonare şi cele ale sistemului
circulator. Romii din Pata Rât suferă, de
asemenea, de o lipsă importantă de
vitamine, de anemie şi uneori de
malnutriţie şi rahitism, efectele asupra
dezvoltării normale a copiilor fiind
evidente.
Legea Asigurărilor de Sănătate
(Nr. 145 din 1997) din România prevede
că membrii familiilor celor care
beneficiază de ajutor social sunt asiguraţi
fără să plătească vreo contribuţie atâta
timp cât primesc ajutor social. În acest
context legal, accesul la ajutor social
reprezintă condiţia esenţială pentru accesul
la asigurare gratuită de sănătate pentru cei
care au venituri foarte reduse, cum este şi
cazul comunităţii Pata Rât.
Pentru romii din Pata Rât,
asistenţa medicală este la un nivel minim,
mai ales pentru persoanele adulte, aceştia
neavând toate actele necesare întocmirii
carnetelor de sănătate, pentru care au
nevoie de dovada unor venituri şi a unor
contribuţii la asigurările de sănătate. Lipsa
actelor corespunzătoare, respectiv a
domiciliului în oraşul Cluj Napoca, este un
element important care îi împiedică pe
romi să aibă acces la ajutoare sociale şi
implicit la asigurare de sănătate.
Din cercetările făcute la nivelul
comunităţii, rezultă că doar două persoane
adulte deţin carnet de sănătate ca urmare a
faptului că au în îngrijire persoane cu
handicap, având în acest sens şi un
contract de muncă la Inspectoratul de Stat
pentru Persoanele cu Handicap.
Pentru cazurile de urgenţă însă,
atunci când este chemată telefonic
Salvarea, aceasta se deplasează până în
comunitate şi nu au fost înregistrate
situaţii dificile. În general, persoanele
Numărul 3-4/2003

pentru care se solicită Salvarea sunt tratate
pentru situaţiile de urgenţă şi sunt trimise
imediat înapoi în comunitate, fără ca
tratamentul să fie complet.
Relaţia cu autorităţile publice locale
În ceea ce priveşte problemele cu
care se confruntă comunitatea în
ansamblul ei, până acum autorităţile locale
au avut o atitudine manifestată doar în
plan intenţional, nu şi faptic. O singură
iniţiativă a primăriei a avut loc în cursul
anului 2001, anume colectarea gunoaielor
acumulate în comunitate şi nivelarea
terenului cu maşini tip buldozer.
În ultimii ani, Primăria oraşului
Cluj Napoca a încercat realizarea unui
proiect de transformare a rampei într-una
ecologică; au fost discutate de asemenea,
diferite versiuni de mutare a rampei de
gunoi în altă zonă. Toate aceste încercări
nu au dus până acum la rezultate concrete,
costurile fiind extrem de mari şi neputând
fi suportate pentru moment de bugetul
Primăriei.
Dar, în situaţia găsirii fondurilor
necesare din împrumuturi sau asocieri
internaţionale, construirea unei rampe
ecologice va duce la încetarea unicei surse
de venit pentru membrii comunităţii Pata
Rât şi, foarte probabil, la dispariţia
comunităţii. Existenţa surselor de venit din
valorificarea materialelor refolosible este
în acest moment probabil singurul element
de coeziune a comunităţii.
Din punct de vedere al legalităţii,
comunitatea putem spune că nu există, că
practic nu aparţine de oraşul Cluj Napoca,
astfel că autorităţile nu s-au implicat prea
mult în problema actelor de identitate şi
nici în cea a asistenţei medicale.
Majoritatea membrilor comunităţii au acte
de identitate şi domicilii în alte zone ale
judeţului sau ţării, ceea ce îngreunează
foarte mult accesul acestora la serviciile
publice.
Situaţia terenului nu este nici ea
clarificată,
parţial
aparţinând
unei
întreprinderi, iar parţial Primăriei şi unor
persoane particulare. În acest context,
starea de incertitudine a comunităţii este
ridicată, existând oricând pericolul ca
factorii de decizie din Primărie să adopte
soluţii radicale de distrugere a barăcilor şi
de mutare forţată a membrilor comunităţii.
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O problemă în care autorităţile
locale au promis să se implice este cea a
caselor sociale. În urma unor demersuri
iniţiate de către Fundaţia Wassdas
Primăria a început în 1999 elaborarea unui
proiect de construcţie a caselor sociale în
anul 1999. În cadrul proiectului ar fi urmat
concesionarea terenului către Fundaţia
Wassdas şi începerea construcţiei de case
sociale, însă nu au fost identificate
niciodată sursele de finanţare pentru aceste
activităţi complexe.

cel puţin doi ani decât vârsta clasei în care
ar trebui să fie.
Nu putem aprecia dacă stadiul în
care aceşti copii sunt acum este o
consecinţă a aplicării sistemului şcolar de
clasă ajutătoare sau nu, precum nu se poate
aprecia nici în ce măsură condiţiile de
mediu din comunitate şi de pe groapa de
gunoi influenţează sănătatea viitoarelor
mame şi a nou-născuţilor.
Datele colectate arată faptul că
majoritatea copiilor abandonează şcoala
după terminarea clasei a IV-a din diverse
motive:
- nu beneficiază de sprijinul necesar
din partea familiei,
- nu se pot integra în clasele
normale din cauza diferenţei de programa
şcolară dintre şcoala normală şi cea
specială,
- există
diferenţe
de
vârstă
semnificative (de la 1 la 3 ani ) între ei şi
copiii din clasele şcolii cu program
normal.

Situaţia şcolară a copiilor
Cu privire la problemele care
privesc
şcolarizarea
copiilor,
atât
autorităţile locale (Consiliul Local), cât şi
cele de la nivel judeţean şi naţional
(Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj,
D.P.M.N.) au manifestat o atitudine activă,
colaborând în vederea construcţiei
Centrului de Zi. Sumele cele mai
importante necesare construcţiei au fost
donate de Fundaţia pentru o Societate
Deschisă
România
şi
de
Spolu
International Olanda.
Copiii din comunitatea Pata Rât
(aproximativ 31 de copii), care
frecventează şcoala din Someşeni,
actualmente sunt în evidenţa Centrului de
Zi din cadrul Scolii Nr.12. Aici
beneficiază de o masă caldă pe zi, de
posibilitatea de a se menţine curaţi şi de
meditaţii după terminarea orelor de curs.
În momentul în care s-a început
şcolarizarea copiilor din comunitate cea
mai bună alternativă a fost urmarea
cursurilor în regim de şcoală ajutătoare,
atât pentru ca aceşti copii să aibă
posibilitatea de a-şi face temele de casă în
cadrul şcolii, cât şi pentru ca, în condiţiile
în care absentau destul de des, programa
mai diluată să permită recuperarea
materiei fără să fie neapărat necesară
repetarea anului.
În urma unor cercetări realizate
pentru a se stabili dacă aceşti copii s-ar
putea integra sau nu în şcoala de masă s-a
ajuns la concluzia că, în momentul
realizării cercetării, majoritatea copiilor nu
erau apţi de aceasta (vezi Anexa I). Cei
care au dovedit totuşi abilităţi care să le
permită să urmeze programa din şcoala de
masă au vârsta cronologică mai mare cu
Numărul 3-4/2003

Situaţia sănătăţii copiilor
Mulţi dintre copii au probleme de
sănătate, în bună parte cauzate de o
alimentaţie defectuoasă.
În cadrul unui control medical,
efectuat de către medicul de familie la care
copiii şcolari sunt înscrişi, concluzia
medicului a fost că majoritatea acestora
suferă de anemie, ceea ce provoacă şi o
scădere a imunităţii, în special faţă de
bolile de piele, care la mulţi dintre copii au
devenit cronice. Situaţia nu poate fi
schimbată atâta timp cât copiii sunt
utilizaţi
în
colectarea
materialelor
refolosibile din rampa de gunoi, unde intră
în contact direct cu substanţe care le pot
afecta sănătatea.
Activitatea
organizaţiilor
neguvernamentale
În comunitatea Pata Rât îşi
desfăşoară activitatea de aproximativ 3 ani
Fundaţia Wassdas, implementând proiecte
de educaţie sanitară, proiecte şcolare,
campanii de igienizare etc., cu sprijinul
FSD România. Această activitate a avut
efecte benefice asupra comunităţii în
general, dar mai ales asupra copiilor de
vârstă şcolară. În 1997 FSD România
împreună cu Medici fără Frontiere,
Fundaţia Wassdas, Inspectoratul Şcolar şi
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Primăria au iniţiat construirea Centrului de
Zi pentru copiii din comunitate în cadrul
Şcolii Generale nr. 12 din Someşeni, în
apropierea comunităţii.
Centrul de Zi este în acest moment
operaţional şi cu toate că lucrările de
construcţie nu sunt finalizate din lipsa
fondurilor, la cursuri participă peste 50 de
copii romi din Pata Rât şi zonele apropiate
cartierului Someşeni. Centrul de Resurse
pentru Comunităţile de Romi derulează un
program de sprijin educaţional al copiilor
încercând să asigure o continuitate a
activităţilor.
Un element negativ în ceea ce
priveşte activitate ONG-urilor care au
“trecut prin Pata Rât” este că au creat un
sindrom de dependenţă a membrilor
comunităţii, care au fost obişnuiţi să
primească de fiecare dată ajutor, fără a da
nimic în schimb. Spre exemplu, sursa de
apă a comunităţii a fost reamenajată cu
sprijinul financiar al CRCR; câţiva dintre
membrii comunităţii au ajutat la săparea
şanţului în care urma să fie îngropată
conducta de aducţiune; imediat după
punerea în funcţiune a instalaţiei, o mare
parte din şanţ a rămas neacoperită,
membrii comunităţii nemaifiind interesaţi
de acesta.

calitativă. În această idee s-a optat pentru
metoda interviului semistructurat.
A fost intevievat un număr de 10
adulţi şi 10 copii şcolari din comunitatea
Pata Rât, precum şi persoane din rândul
autorităţilor publice locale, a instituţiilor
şcolare, de poliţie şi de sănătate.
Ipotezele şi obiectivele cercetării
Acest studiu, datorită relativei
sărăcii a investigaţiilor în domeniu, are un
caracter mai degrabă explorativ, decât unul
de testare de ipoteze. În acord cu acest
fapt, am urmărit în primul rând să
conturăm cât mai precis fenomenele care
constituie substanţa problemei muncii
copiilor romi, astfel încât, ipotezele
cercetării, fără să lipsească, sunt prezente
în mai mare măsură la modul implicit,
decât explicit.
Considerăm
că
pe
baza
rezultatelor obţinute din studiu nu se pot
face generalizări pentru toată populaţia de
romi din România, cu toate că fenomenul
descris în acest studiu nu este un unicat.
Ipoteza
majoră,
care
a
fundamentat acest studiu, este aceea că
tranziţia socială din România, cu toate
implicaţiile ei, a dus la înrăutăţirea
situaţiei comunităţilor de romi şi au dus la
formarea de comunităţi de tipul Pata Rât în
care munca unor copii este o situaţie de
normalitate, în totală contradicţie cu
normele moderne ale protecţiei copilului.
Obiectivul general al acestui
studiu constă în determinarea situaţiei
utilizării muncii copiilor romi în rândul
populaţiei din comunitatea Pata Rât,
judeţul Cluj.
Setul de obiective operaţionale pe
care am edificat întregul demers de
cercetare cuprinde:
• identificarea percepţiei asupra
muncii în cazul copiilor romi;
• existenţa şi formele muncii
copiilor romi din comunitatea Pata Rât;
• contribuţia copiilor romi la
bunăstarea familiilor din care provin;
• identificarea
principalelor
caracteristici ale muncii copiilor – riscuri
în cadrul procesului de muncă, durata
muncii, plata acesteia, cauzele şi
consecinţele muncii asupra dezvoltării lor
biologice, sociale şi intelectuale; de

METODOLOGIA ŞI PRAGMATICA
CERCETĂRII
Problema ştiinţifică ce face
obiectul prezentei cercetări vizează găsirea
răspunsurilor la un set de interogaţii
privitoare la:
• existenţa şi formele muncii
copiilor romi din comunitatea Pata Rât;
• contribuţia copiilor romi la
bunăstarea familiilor din care provin;
• efectele muncii copiilor asupra
dezvoltării lor biologice, sociale şi
intelectuale;
• perspectivele copiilor romi din
comunitatea Pata Rât;
• condiţiile de sănătate şi de locuire
ale familiilor de romi din Pata Rât;
• nivelul de implicare al autorităţilor
locale.
O abordare adecvată a acestor
probleme implică o cercetare care să
îmbine perspectiva cantitativă cu cea
Numărul 3-4/2003
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asemenea au fost abordate diferenţele de
sex în privinţa muncii;
• perspectivele copiilor romi din
comunitatea Pata Rât, în contextul relaţiei
dintre muncă şi şcoală;
• condiţiile de sănătate şi de locuire
ale familiilor de romi din Pata Rât;
nivelul de implicare al autorităţilor locale.

0,2 % alte etnii. Ca cifre absolute, la
recensământ au fost înregistraţi în judeţul
Cluj un număr de 16.334 romi iar la
nivelul municipiului Cluj Napoca un
număr de 3.201 romi. Partida Romilor
Cluj a estimat – pe baza datelor existente
la nivelul comunităţilor de romi din judeţ
şi a discuţiilor cu liderii locali – numărul
romilor din judeţul Cluj ca ajungând la
aproximativ 45.000.

Populaţia cercetată
Populaţia pe care o are în vedere
studiul este constituită din:
• membrii comunităţii de romi Pata
Rât, Cluj Napoca;
• reprezentanţi
ai
autorităţilor
publice locale cu responsabilităţi în zona
Pata Rât;
• repezentanţi ai şcolii şi ai
instituţiilor de sănătate;
Judeţul Cluj se particularizează
între judeţele României şi ale Transilvaniei
în mod special, printr-o poziţie oarecum
privilegiată, deţinând un loc important atât
din punctul de vedere al concentrării de
activităţi şi resurse, cât şi din cel al
diversităţii acestora2.
Dimensiunea populaţiei judeţului
Cluj se cifrează la aproximativ 750.000
locuitori, distribuiţi neomogen pe o
suprafaţă de 667.440 ha. Din punct de
vedere al condiţiilor geografice, judeţul
Cluj deţine o parte însemnată a Munţilor
Apuseni, precum şi spaţii de şes, în zona
râurilor Someş şi Arieş, dominant fiind
însă relieful colinar-montan.
Din punct de vedere al reţelei de
localităţi, judeţul Cluj include 3 municipii,
3 oraşe, 74 comune cu 420 de sate.
Populaţia urbană deţine o pondere de
68,6%, iar cea rurală una de 38,4%.
Populaţia municipiului Cluj Napoca este
de aproximativ 335.000 de locuitori3.
În perspectiva diversităţii etnice,
judeţul Cluj are un caracter reprezentativ
pentru
Transilvania.
Conform
recensământului din 1992 ponderea
etniilor în ansamblul populaţiei judeţului
Cluj este următoarea: 77,6 % români, 19,8
% maghiari, 0,2 % germani, 2,2 % romi şi

Metodele de cercetare utilizate şi
instrumentele cercetării
Ţinând cont de problema abordată,
s-a optat pentru un studiu mai degrabă
calitativ, bazat pe metoda interviului semistructurat.
Ghidurile de interviu sunt realizate
în funcţie de tipul de respondent:
• ghid de interviu pentru copii;
• ghid de interviu pentru părinţi;
• ghid de interviu pentru şcoală;
• ghid de interviu pentru primărie;
• ghid de interviu pentru poliţist;
• ghid de interviu pentru medic.
În ceea ce priveşte conceptul de
muncă a copilului utilizat în acest studiu,
vom înţelege prin acesta toate activităţile
prestate de acesta şi care aduc venituri
directe (bani, produse) sau indirecte
(resurse de timp prin degrevarea adulţilor
de sarcinile cotidiene) familiei.
În general activităţile prestate de
copiii din Pata Rât se încadrează în
categoriile
descrise
de
Convenţia
Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ILO
138 din 1973) pentru copiii sub 16 ani.
Pragmatica studiului
Colectarea datelor s-a făcut pe
parcursul a 18 zile, în cursul lunii iunie
2001. Redactarea raportului de cercetare,
care sintetizează rezultatele obţinute în
urma prelucrărilor şi interpretărilor datelor
din interviuri, a fost finalizată în cursul
lunii iulie 2001.
Subiecţii au fost selectaţi pe baza
datelor cunoscute anterior de către
angajaţii Centrului de Resurse pentru
Comunităţile de Romi Cluj Napoca,
organizaţie ce derulează un program de
sprijin educaţional pentru copiii din Pata
Rât. Mai specific, au fost intervievaţi
subiecţi din familiile de romi cunoscute ca

2
Eugen Băican, Augustin Pervain, Imaginea
celuilalt; percepţii şi atitudini ale populaţiei
faţă de rromi în judeţul Cluj, 1997
3
Date furnizate de Direcţia Judeţeană de
Statistică Cluj
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utilizând munca minorilor la rampă de
gunoi.
Interviurile
cu
copiii
s-au
desfăşurat la şcoală, pentru a putea
surprinde mai bine elementele sensibile ce
ar fi putut influenţa prezenţa părinţilor.
Interviurile cu părinţii s-au desfăşurat în
comunitate, de regulă în timpul sfârşitului
de săptămână, momente în care în general
nu se lucrează pe rampa de gunoi.
Întrebările s-au circumscris domeniilor:
istoria familiei, natura muncii copiilor,
condiţii generale de muncă, riscuri şi
pericole, trăsături pozitive ale ocupaţiilor,
frecventarea şcolii, timp liber, condiţii de
hrană, violenţa asupra copiilor, standardul
de viaţă şi relaţiile cu ceilalţi.
Interviurile cu persoanele din
administraţia publică şi cele din sistemul
educaţional şi medical, precum şi
interviurile cu personalul Fundaţiei
Wassdas s-au desfăşurat la locul acestora
de muncă şi au vizat arii similare.
Au mai fost realizate şi testări ale
copiilor romi şcolari în ceea ce priveşte
gradul lor de dezvoltare intelectuală în
vederea identificării unor legături cauzale
cu stilul de viaţă.
PREZENTAREA,
ANALIZA
ŞI
INTERPRETAREA
DATELOR
OBŢINUTE

materialelor, spălarea sticlelor, pregătirea
acestora pentru vânzare, etc.
În momentul în care au fost
întrebaţi specific despre proprii copii,
părinţii au fost mai reticenţi în a afirma că
muncesc pe rampă de gunoi şi au încercat
să minimalizeze aceste activităţi, cu câteva
excepţii. Părinţii cunosc faptul că în mod
normal nu este permis accesul nici unei
persoane pe rampă de gunoi, cu atât mai
puţin copiilor şi de aceea au evitat
afirmaţia clară asupra muncii propriilor
copii.
Copiii dvs. lucrează?
P: Nu. (din discuţiile cu ceilalţi
membrii reiese ca toţi copiii doamnei
D. A. merg zilnic pe rampa de gunoi).
Fata mă mai ajută la spălatul vaselor,
spală pe jos, cară apă…
P: Merg pe rampă să îmi lucre…
P: Vin cu mine pe rampă, încarcă sacii
cu marfă, spală sticlele …
P: Ba că nu. Merg pe rampă după
lemne, după sticle, după hârtie…

Percepţia copiilor intervievaţi a
fost aceea că sunt cu toţii implicaţi în
acelaşi gen de activităţi, adică munca la
rampa de gunoi, acasă, joacă şi şcoală.
Toţi copiii intervievaţi, fără excepţie, au
declarat că lucrează pe rampa de gunoi la
colectarea materialelor; ei desfăşoară de
asemenea activităţi în cadrul gospodăriei,
de la măturat în baracă, mers după
cumpărături, adus apă pentru întreaga
familie, la pregătirea mâncării şi alte
activităţi. Într-o zi obişnuită, joaca nu este
în nici unul dintre cazuri principala
activitate a copiilor, ea regăsindu-se între
celelalte activităţi, pe un loc secundar.

Istoria familiei:
În general toţi părinţii au afirmat
faptul că în copilărie au fost nevoiţi să
muncească pentru a-şi ajuta familia. De la
caz la caz, fetele erau implicate în
activităţi de curăţenie, mâncare şi
îngrijirea fraţilor mai mici. Băieţii erau
mai degrabă folosiţi la muncile mai grele
din cadrul propriei gospodării şi mult mai
des la munci ocazionale pentru alte
gospodării. Familiile erau în general
numeroase, de la 4 la 10 copii, iar copiii
nu primeau pedepse deosebite pentru
faptele mai puţin bune pe care le făceau.
Majoritatea părinţilor intevievaţi au
afirmat faptul că au avut o copilărie atât
grea cât şi uşoară.

Ce fac alţi copii care sunt de aceeaşi
vârstă cu tine?
C: Merg pe rampă ca să strângă marfă
ca să facă bani.
Mergi vreodată pe rampă?
C: Oi, oi, nu mă întrebaţi de câte ori am
fost. Adun sticle, aramă, hârtie....
Numai tu mergi pe rampă sau şi alţi
copii?
C: Toţi copiii mergem. Cum ajungem
acasă de la şcoală cum plecăm pe rampă…

I.
Natura muncii copiilor:
La întrebarea „Ce activităţi
desfăşoară alţi copii din comunitate?”,
majoritatea părinţilor au răspuns că
lucrează pe rampa de gunoi la colectarea
Numărul 3-4/2003

Condiţiile generale de muncă

Estimarea medie a părinţilor
intevievaţi este că timpul de lucru zilnic al
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II. Riscurile şi pericolele la care
sunt supuşi copiii

copiilor variază de la 2-3 ore pe zi, până la
o durată neprecizată:
Copiii dumneavoastră muncesc? Ce
fac ei mai exact?
Merg pe rampă, nu au nici un viitor, nu
merg nicăieri
Care este programul unuia dintre
copiii dumneavoastră într-o zi
obişnuită?
Merg la lucru pe rampă zi şi noapte
săracii...

Cel mai important risc al muncii
pe rampa de gunoi pare a fi, conform
răspunsurilor primite de la părinţi, cel
legat de prezenţa maşinilor care transportă
gunoiul; sunt deja mai multe cazuri în care
copii şi adulţi au fost loviţi de aceste
maşini, iar unii au murit. Alte riscuri
conştientizate sunt cele ale intrării în
contact
cu
substanţe
periculoase,
provocarea arsurilor datorate aprinderii
gunoaielor, tăierea sau lovirea datorată
obiectelor întâlnite pe rampă.

Din răspunsurile primite reiese
conştientizarea de către părinţi a faptului
că munca la rampa de gunoi nu este ceva
care să le asigure copiilor un viitor. Pentru
munca depusă copiii nu primesc, în
general, nici o recompensă materială, fiind
considerat un fapt normal ca un copil să
contribuie la bunăstarea întregii familii. În
anumite cazuri părinţii au afirmat că le mai
dau bani, le cumpără haine şi dulciuri.

Care sunt riscurile, ce pericole pot
apărea în munca copiilor
dumneavoastră?
P: Păi, fata e cam agitată şi de fiecare
dată păţeşte ceva: ori se taie, ori se
arde, se împiedecă şi cade când mătură.
Băiatul nu, că el e mai sprinten...
P: Daca nu îs atenţi se pot tăia pe
rampă, îi poate călca maşina
P: Da, trebuie să aibă grijă să nu îi
lovească maşina...

Ei primesc ceva că merg la lucru?
P: Da. Le dau bani, le cumpăr haine.
P: Nu primesc nimic. De la Dumnezeu
sănătate.
P: Mâncare şi le mai cumpăr dulciuri
câte odată, când am bani.

Părinţii par să nu conştientizeze
riscurile pe termen lung la care sunt supuşi
copiii pe rampa de gunoi, cele legate de
afectarea sănătăţii şi cele ale limitării
perspectivelor de dezvoltare, fiind
prejudiciată participarea lor şcolară.
Părinţii sunt de acord că munca nu
este cea mai bună idee pentru proprii copii,
dar motivează participarea la munca la
rampa de gunoi a copiilor prin greutăţile
materiale pe care le întâmpină, pe starea
precară de sănătate a părinţilor sau lipsa
unuia dintre ei.

Se poate observa o anumită
diferenţiere în distribuţia sarcinilor
copiilor în funcţie de sex. Spre exemplu,
sarcinile mai grele sunt îndeplinite de către
băieţi, iar sarcinile casnice (mâncare,
spălat, îngrijirea fraţilor mai mici, etc.)
sunt îndeplinite de către fete.
Conform copiilor intervievaţi,
timpul de lucru pe rampă variază de la o
oră la aproximativ 5 ore pe zi. În funcţie
de anotimp şi de participarea şcolară,
copiii pot să petreacă la rampa de gunoi
chiar 8-10 ore pe zi. În cursul verii se
întâmplă chiar să doarmă la rampa de
gunoi, pentru a fi prezenţi imediat ce apare
un camion cu gunoi.
Copiii afirmă faptul că primesc o
recompensă pentru munca prestată, anume
mâncare, dulciuri şi uneori chiar bani de
buzunar. În unele cazuri copiii afirmă că
nu sunt recompensaţi pentru munca
prestată şi că fac acest lucru pentru părinţii
lor.
Te plăteşte cineva pentru
munceşti?
C: Nu, că fac pentru părinţii mei.
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Credeţi că este o idee bună să
muncească?
P: Nu, dar nu avem ce face că nu ne
descurcăm altfel.
P: Nu. Că aici e cu moartea în mână…
Dar ce să facă altceva dacă nu răzbesc
singuri?
P: Nu, dar ce să fac dacă nu am
bărbat?…

Pentru a putea renunţa la ajutorul
copiilor, părinţii cred că cea mai simplă
soluţie ar fi cea a găsirii unor locuri de
muncă, perspectivă extrem de dificilă
pentru majoritatea lor.
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viitorul copiilor; singurul element pozitiv
identificat este cel al experienţei câştigate
şi care va putea să fie utilizată cândva, la
maturitate. Aşteptările copiilor sunt extrem
de reduse în acest sens, a “merge pe
rampă” devenind un mod de viaţă,
probabil singurul pe care îl vor cunoaşte
pentru aproape toată copilăria.

Ar exista o situaţie în care familia
s-ar descurca fără ajutorul lor?
Da. Să am eu servici şi să am siguranţa
zilei de mâine.

Copiii
nu
conştientizează
pericolele imediate la care sunt supuşi şi
cred că lor nu li se poate întâmpla nimic
rău. Cu toţii au însă cunoştinţă de
accidente anterioare în care un copil a fost
lovit de maşina de transport a gunoiului,
de un altul care a murit ars datorită
faptului că a aruncat un bidon de vopsea în
foc pentru a se încălzi, etc. Ei nu
conştientizează foarte bine faptul că
munca la rampa de gunoi, contactul direct
cu diferite substanţe toxice, frigul, aerul
irespirabil, etc. te pot îmbolnăvi.

Crezi că ceea ce faci acum te ajută
când vei fi mare?
C: Da.
Cum?
C: Când cresc mare o să ştiu să merg pe
rampă...

IV. Frecventarea şcolii:
În general copiii din comunitatea
Pata Rât frecventează şcoala, fiind
implicaţi în programele de sprijin
educaţional derulate de către ONG-uri în
parteneriat cu şcoala.
Importanţa şcolii este destul de
puţin conştientizată – „...mare lucru nu
câştigă cu ea, atât cât învaţă să scrie şi să
citească” sau „… mare lucru nu învaţă ei
acolo …”.
Părinţii vorbesc de asemenea şi de
costurile implicate de participarea şcolară,
la cursuri, văzute ca un impediment în
rezolvarea altor probleme mai urgente ale
familiei, cum ar fi îngrijirea unor fraţi mai
mici.
Nu putem vorbi de un control
strict al participării copiilor la şcoală,
deoarece părinţii nu obişnuiesc să dea prea
multă
importanţă
acestor
aspecte.
Elementul de motivaţie materială este
prezent, participarea şcolară a copiilor
aducând, prin intermediul alocaţiei de stat
pentru copii, un surplus material.
Foarte
mulţi
dintre
copiii
provenind din comunitatea Pata Rât au
depăşit vârsta necesară înscrierii la şcoală
sau sunt în clase mult mai mici faţă de
vârsta lor cronologică. Programul pe care
îl urmează este cel pentru şcolile speciale,
cu un nivel mai redus al expectanţelor şi în
marea majoritatea nu mai ajung să fie
integraţi în şcolile normale. Ei ajung de
obicei în programul de recuperare, „A
doua şansă” o au la şcoli profesionale; nu
vor ajunge astfel la un nivel de calificare
profesională ridicat şi nici la slujbe plătite
decent. Media numărului de clase
absolvite este de 5 clase, chiar dacă

Îţi este frică de ceva când mergi pe
rampă?
C: Da. De maşini ca să nu mă calce...
C: Pe o femeie a călcat-o maşina, un
băiat a ars, la unul i-a intrat ceva în cap,
un unchi de al meu a pus un bidon pe
foc şi a puşcat….

III.

Justificarea muncii copiilor

Trăsături pozitive ale ocupaţiilor:
În ceea ce priveşte perspectiva
îndepărtată, părinţii prezintă două tipuri de
răspunsuri: pe de o parte spun că această
muncă nu le va ajuta cu nimic, iar pe de
altă parte, că aceste activităţi îi vor pregăti
pentru viaţă.
Credeţi că este o idee bună ca aceşti
copii să lucreze?
P: Da. Lasă-i să se obişnuiască, că
nimeni nu o să le dea nimic pe gratis în
viaţă…

Ar fi de adăugat faptul că în
cultura de tip tradiţional a romilor, copiii
trebuie să participe la muncile care aduc
bunăstare familiei, pregătindu-i de fapt
astfel să se descurce şi singuri atunci când
va fi nevoie şi ajutând şi la perpetuarea
profesiunilor tradiţionale ale romilor, ştiut
fiind faptul că acestea sunt transmise de la
o generaţie la alta şi fac parte integrantă
din identitatea fiecărui neam de romi.
Munca la rampa de gunoi nu este
percepută ca având o valoare pentru
Numărul 3-4/2003
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aşteptările părinţilor merg până la 10 clase
sau mai mult.
Toţi copiii intervievaţi au o
participare şcolară bună, frecventând
regulat cursurile. Problemele de ordin
material îi împiedică uneori să meargă la
şcoală şi în general părinţii nu sunt
împotriva participării şcolare, considerândo utilă pentru viitorul lor.

mult timp liber, 1-3 ore pe zi; practic
programul copiilor este acelaşi cu cel al
părinţilor, sfârşitul de săptămână fiind cel
care aduce o pauză mai mare.
Pentru copiii care merg la şcoală,
timpul liber este şi mai redus, deoarece ei
se reîntorc în comunitate după orele 16.00.
Atunci când nu sunt la şcoală sau pe rampa
de gunoi, copii îşi petrec timpul jucânduse unii cu ceilalţi, de dimineaţa până seara.
În general fetele se joacă împreună
jocuri specifice vârstei (sar coarda, elastic,
păpuşi, etc.) iar băieţii separat (fotbal, de-a
baba oarba, de-a calul, cărţi de joc, etc.).
Atunci când merg la şcoală timpul de
joacă este destul de redus, în jur de 2-3
ore.
Orizontul de petrecere a timpului
liber este deci extrem de limitat, atât ca
spaţiu
fizic (doar
în apropierea
comunităţii), cât şi în ceea ce priveşte
diversitatea de oportunităţi de petrecere a
timpului liber pe care le are un copil care
locuieşte în cartier. Inexistenţa curentului
electric nu le permite un acces uşor la
emisiunile TV, cu câteva excepţii în care
familiile au televizor conectat la baterii
auto recuperate de pe rampa de gunoi.

V. Viitorul copiilor, aspiraţiile
acestora:
Profesiile menţionate cel mai des
de părinţi la întrebarea „ce meserii v-aţi
dori să-şi aleagă copiii” sunt: croitor,
asistentă medicală, şofer, doctor, profesor,
avocat, inginer, chiar dacă apare o
discrepanţă între numărul de clase
aşteptate şi profesiile menţionate. Alte
răspunsuri nu sunt deloc specifice,
relevând o lipsă de interes din partea
părinţilor:
P: … orice numai să nu lucreze la
rampă…
P: … orice, numai să aibă bani…
P: … ce vor ei, că eu nu mă bag..
Numai să aibă o meserie a lor…

În cazul copiilor care au întrerupt,
din diferite motive şcoala, părinţii ar dori o
continuare a acesteia, dar nu fac demersuri
în acest sens şi nici nu par a avea
suficiente cunoştinţe asupra lucrurilor pe
care ar trebui să le facă.
Aşteptările copiilor sunt limitate în
ceea ce priveşte numărul de clase pe care
doresc să le urmeze – de la 5 clase până la
12, fără însă a putea face o legătură între
numărul de clase şi tipul şcolii respective,
cum ar fi liceu pentru opţiunea de 12 clase
sau şcoală profesională pentru 8-10 clase.
Există o discrepanţă între aşteptările
privind numărul de clase pe care doresc să
le urmeze şi profesiile menţionate, cum ar
fi doctor, poliţist, cioban, bucătar, pădurar,
cântăreţ, şofer. Nu am regăsit nici în cazul
copiilor şi nici al părinţilor aşteptarea de a
urma o facultate.

VII. Condiţiile de hrană:
Din declaraţiile părinţilor rezultă
că numărul de mese zilnice este între 2 şi
4. Este de menţionat faptul că cei care
frecventează şcoala beneficiază de masa
de prânz gratuit la şcoală. De foarte multe
ori copiii care vin la şcoală nu mănâncă
nimic dimineaţa; de asemenea, atunci când
situaţia materială este mai grea, familiile
se mulţumesc şi cu o singură masă pe zi.
Alimentele cele mai întâlnite sunt
pâinea,
cartofii,
slănina,
fasolea,
margarina, carnea, mămăliga, brânza, etc.
Nu par a exista diferenţe foarte mari în
ceea ce priveşte cantitatea şi calitatea
meselor celor din PR.

VI. Timp liber:
Aprecierea părinţilor este aceea că
timpul liber al copiilor este folosit cel mai
des la joacă, de la jocuri de cărţi, la fotbal,
cântec şi dans, etc. Nu putem vorbi de prea

ceapă…
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Şi cam ce mănâncă la o masă într-o
zi?
P: Cartofi, zamă de fasole, de salată,
mai face mama lor şi tăiţăi cu varză…
P: Cartofi, fasole, pâine cu unsoare şi
P: Ceai, lapte, cartofi fierţi, fasole, ce
fac eu de mâncare, aia mancă.
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C: Mă bat cu fratele meu, că mi-o rupt
păpuşa, şi atunci îl bat.
Cine te bate, de cine îţi este ţie frică?
C: Şi de mama şi de tata.

Copiii afirmă în general că
mănâncă 2-3 mese pe zi, dar sunt situaţii
în care nu au decât o singură masă pe zi.
Lipsesc din menţiunile copiilor legumele
şi fructele proaspete. Percepţia asupra
cantităţii şi calităţii hranei celorlalte
familii este împărţită, în cele mai multe
cazuri percepţia fiind că mâncarea din
propria familie este mai bună.

Lucrurile care duc la pedepsire
sunt de obicei certurile şi bătăile între
copii,
neîndeplinirea
sarcinilor
în
gospodărie, injuriile aduse oamenilor mai
în vârstă, etc. Un alt element care are un
efect negativ asupra copiilor este
consumul de alcool al părinţilor, care este
semnalat în majoritatea familiilor şi care
poate favoriza pedepsirea copiilor.

Câte mese mănânci într-o zi?
C: Două . Dimineaţa şi seara.
Cam ce mănânci tu la o masă?
C: Parizer, zamă de tăiţei, tocană,
cartofi pai, mazăre, pireu de cartofi….
C: Pâine cu gem; cartofi fripţi, carne
friptă, tocană de găină…

IX. Standardul de viaţă al
familiei:
Familiile de romi din Pata Rât sunt
în general numeroase, ajungând chiar la 12
copii. Dintre aceştia, toţi cei care pot să
lucreze contribuie la veniturile familiei.
Veniturile lunare declarate sunt modeste,
între 200.000 lei şi 700.000 lei, acestea
incluzând şi alocaţiile de stat pentru copii.
În alt context, liderul local al
comunităţii Pata Rât a declarat că venitul
zilnic al unei familii ajunge şi la 100.000150.000 lei, ceea ce ar însemna un venit
mediu de aproximativ 2-3 milioane lei
lunar. Cert este faptul că veniturile variază
în funcţie de mulţi factori, începând cu
starea vremii, anotimp, activităţile
economice din oraş, timpul petrecut pe
rampa de gunoi, numărul membrilor de
familie care participă la activitate, etc.
Barăcile romilor sunt mici, cu 1-3
camere, în care locuiesc cu toţii; în cele
mai multe cazuri sunt peste 3 persoane
care locuiesc în aceeaşi cameră.
Femeile sunt cele care se ocupă de
întreţinerea gospodăriilor, incluzând aici,
spălat, curăţenie, mâncare, creşterea
copiilor. Bărbaţii au ca responsabilitate
munca la rampa de gunoi, colectarea
materialelor şi vindere acestora.
Sănătatea are o mare importanţă
iar romii încearcă să o păstreze. Copiii nu
trebuie să se îmbolnăvească, pentru că asta
ar costa atât bani, şi ar crea o lipsă de
ajutor pentru restul familiei. Însă, datorită
condiţiilor dificile de viaţă îmbolnăvirile
sunt frecvente şi tratate cu superficialitate.
Accesul la serviciile de sănătate este
îngreunat de lipsa documentelor de
identitate corespunzătoare şi de lipsa
banilor. Atunci când boala nu este

VIII. Violenţa asupra copiilor:
Percepţia părinţilor este aceea că
au copii la fel ca orice alţi copii, atât buni
cât şi răi, atât cuminţi cât şi obraznici.
Pentru situaţiile în care nu sunt cuminţi,
pedepsele variază în funcţie de situaţie, de
la a nu le da voie la joacă, la ceartă şi
bătaie, până la lipsirea de mâncare.
Când fac prostii cum îi pedepsiţi?
P: Nu le dau de mâncare, nu îi las afară,
îi ţin la lucru pe rampă….
P: Îi cert, dar nu îi bat niciodată…
P: La colţ şi cu cureaua peste fund…

Prostiile pe care copii le fac sunt:
cearta cu părinţii şi cu alţi vecini,
înjurături, fumatul, bătaia, etc. Ambii
părinţi au responsabilităţi în îngrijirea şi
educarea copiilor, în funcţie de situaţia
fiecărei familii, de existenţa sau nu a
ambilor părinţi, etc.
Copiii sunt conştienţi de faptul că
mai fac lucruri rele, “ca toţi copiii”, în rare
cazuri fiind vorba de o autopercepţie
negativă, de “copil rău”. Pedepsele
aplicate de părinţi sunt în general bătaia,
cearta, anumite interdicţii, etc., fiind
aplicate atât de mama cât şi de tată.
Ce crede mama şi tatăl tău despre
tine? Eşti obraznică, eşti cuminte?
C: Câteodată mai sunt şi eu obraznică,
mai fac rele ca toţi copiii.
Şi ce spun ei când faci rele?
C: Mai îmi dă câte o palmă şi mă trage
de ureche.
Ce rele faci tu?
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considerată serioasă romii obişnuiesc să îşi
cumpere singuri medicamente, de cele mai
multe ori doar suficiente ca să calmeze
durerile.
Situaţia vaccinărilor obligatorii
pentru copii este, de asemenea, extrem de
problematică, neexistând la părinţi
educaţia necesară; vaccinările copiilor se
fac de obicei doar la intervenţia
autorităţilor sanitare sau a organizaţiilor
neguvernamentale.

Percepţia autorităţilor asupra
situaţiei romilor din Cluj Napoca şi
specific asupra comunităţii Pata Rât
Rezultatele
intervievării
viceprimarului oraşului Cluj Napoca
A fost intervievat unul dintre
viceprimarii oraşului Cluj Napoca ce are
responsabilităţi specifice în ceea ce
priveşte curăţenia oraşului şi implicit
groapa de gunoi a oraşului. Cu toate că are
aceste responsabilităţi, gradul lui de
cunoaştere a problemelor comunităţii de
romi de la Pata Rât este destul de limitat.
Estimarea acestuia privind numărul de
romi care trăiesc în Cluj Napoca este de
aproximativ 2500 persoane (datele
recensământului indică 3021 persoane de
etnie romă). După părerea celui
intervievat, cam jumătate dintre romi se
află la o vârsta apropiată de cea a
copilăriei.
Aprecierea acestuia este că romii
din zona Someşeni ajung la un număr de
aproximativ 300 de gospodării, cu un
număr greu de definit de familii, ştiut fiind
faptul că locuiesc împreună mai multe
generaţii. Nu există şcoală în comunitatea
Pata Rât, copiii frecventând şcoala
Someşeni, la câţiva kilometri de
comunitate. Şcoala este accesibilă tuturor
copiilor din comunitate, în acest moment
existând cel puţin 40 care frecventează
cursurile regulat.
Comunitatea nu are acces direct la
servicii de sănătate, neexistând dispensar
sau cadre medicale. Membrii comunităţii
nu primesc ajutor social, neavând
domiciliu stabil în Cluj Napoca. În
schimb, există un număr mare de
organizaţii neguvernamentale care oferă
ajutoare comunităţii.
Romii nu au locuri de muncă
stabile, lucrând mai degrabă munci
ocazionale. Copiii din comunitate sunt
folosiţi la munca de colectare a
materialelor refolosibile de la rampa de
gunoi a oraşului.

X.
Relaţiile cu ceilalţi:
Relaţiile
dintre
membrii
comunităţii sunt în general bune, chiar
dacă mai există mici probleme. Putem
vorbi şi de o delimitare pe două zone,
dintre care una pare a avea oameni puţin
mai gospodari, cu barăci mai bine
întreţinute, cu un simţ al responsabilităţii
puţin mai ridicat. Condiţiile de viaţă fiind
foarte grele, diferenţele dintre familii sunt
destul de greu de sesizat, fapt rezultat şi
din răspunsurile părinţilor intevievaţi.
Percepţia unora dintre părinţi
asupra situaţiei copiilor din celelalte
familii este că sunt în general condamnaţi
să lucreze la rampa de gunoi; într-unul
dintre cazuri s-a afirmat chiar că unii
dintre copii „au normă” şi lucrează chiar
toată noaptea pentru a putea aduce acasă
ceva în plus.
Percepţia relaţiilor cu autorităţile
este una neutră, în majoritatea cazurilor
nefiind menţionate probleme; contactul cu
autorităţile este doar ocazional şi fără
consistenţă.
Copiii afirmă că se înţeleg bine
unii cu ceilalţi, chiar dacă mai există
situaţii în care se ceartă sau se bat, situaţie
normală pentru orice grup de copii.
Datorită situaţiei de relativă izolare,
prietenii lor sunt de obicei tot romi din
comunitate, cu rare excepţii în care afirmă
că au şi prieteni ne-romi.
Cum te înţelegi cu ceilalţi copii?
C: Mă joc cu ei.
Ai prieteni şi romi/ţigani şi români
sau numai romi/ţigani?
C: Numa ţigani, că românii nu se joacă
cu mine...
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Interviu cu cadrele medicale care
activează în zonă
Interviul a fost realizat cu medicul
de familie pentru un număr de 45 de
familii din comunitatea Pata Rât, specific
fiind vorba de familiile ai căror copii
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frecventează şcoala. Contactul celui
intervievat cu pacienţii se face de obicei la
cabinetul medial din cadrul şcolii.
Estimarea medicului este că în Cluj
Napoca trăiesc aproximativ trei sau patru
mii de romi, nefiind sigur de aceste cifre.
Estimarea numărului de copii din
comunitatea Pata Rât este în jurul cifrei de
200.

neamurile de romi reprezentate în Pata
Rât; singurii pe care poate să îi
deosebească au fost romii gabori, datorită
îmbrăcămintei
purtate.
În
general
apreciază faptul că romii din zona Pata Rât
nu produc probleme poliţiei, că
frecventează şcoala şi că de multe ori
lucrurile rele care se spun despre ei sunt
doar zvonuri.
Atitudinea poliţiei faţă de romii
din Pata Rât este totuşi una de toleranţă; se
cunoaşte folosirea muncii copiilor la
munca la rampa de gunoi şi chiar dacă
romii au fost ameninţaţi cu amenzi sau cu
închisoare, ei continuă să utilizeze copiii
în acest mod.

În comunitate nu lucrează nici un
medic şi intervievatul nu are cunoştiinţă ca
un alt medic să aibă pacienţi din PP.
Majoritatea pacienţilor celui intervievat
suferă de diferite infecţii, TBC, anemie,
carenţe serioase de vitamine, calciu, fier,
potasiu; au mai fost identificate dificultăţi
de auz şi vorbire.
Pentru rezolvarea problemelor de
sănătate ar fi necesare campanii de
vitaminizare a copiilor, asistenţă medicală
riguroasă a adulţilor. Condiţiile de viaţă
precare şi insalubre fac aproape imposibilă
o asistenţă medicala de calitate. Percepţia
celui intervievat este că aproape toţi copiii
lucrează la rampa de gunoi pentru
colectarea materialelor refolosibile.
A fost de asemenea intervievată o
asistentă medicală ce a participat în anii
1999-2000 la un program de sănătate în
comunitate – în cadrul programului se
efectua atât un control periodic al stării de
sănătate a întregii comunităţi, cât şi
acordarea de medicamente gratuite.
Percepţia acesteia este aceea că sănătatea
romilor s-a deteriorat de la momentul
încheierii programului respectiv; mai mult,
în acea perioadă nu au existat cazuri ca
cele din acest an în care au murit copii
datorită apelor infestate utilizate.
Interviu Poliţie
A fost intervievat poliţistul care
răspunde de sectorul Someşeni, dar care
este relativ nou; vechiul responsabil a fost
mutat în urma cu câteva luni şi nu a putut
fi contactat. Estimarea poliţistului este că
în zona Someşeni trăiesc aproximativ 2000
de romi, fără a putea preciza numărul de
copii din rândul acestora şi fără a putea
spune cu exactitate numărul de romi din
Pata Rât.
Gradul
de
cunoaştere
a
diferenţierilor între neamurile de romi este
scăzut, cel intervievat neputând preciza
Numărul 3-4/2003

Interviu şcoală
A fost intervievat directorul şcolii
generale din cartierul Someşeni, persoană
care a demonstrat în ultimii ani o mare
dedicare pentru participarea şcolară a
copiilor romi. El a avut o contribuţie
esenţială la ceea ce este astăzi „Centrul de
zi pentru elevii romi” care funcţionează în
cadrul şcolii. Este vorba de o clădire
alocată special copiilor romi din Pata Rât
şi din cartierul Someşeni şi în care
cursurile se desfăşoară după regimul
şcolilor speciale. Programa de învăţământ
este mult mai uşoară, adaptată copiilor cu
întârzieri în dezvoltare, cu handicap, etc.
Situaţia materială îi face pe copiii din Pata
Rât să frecventeze mai puţin şcoala, să
aibă rezultate mai slabe la învăţătură, etc.
Ei nu dispun de condiţii decente pentru a
putea să-şi facă temele, nu au un spaţiu al
lor pentru a învăţa. Şansele lor sunt destul
de reduse şi extrem de puţini ajung să fie
integraţi în învăţământul normal.
Copiii şcolari au participat la un
proces de evaluare a performanţelor
intelectuale, psiho motorii, care indică
multiple probleme (vezi Anexa I).
Rezultatele evaluării copiilor arată:
• în general performanţe mai
scăzute faţă de copiii de aceeaşi vârstă;
• lipsă de atenţie sau incapacitate de
menţinere a acesteia;
• lipsa unor strategii de rezolvare a
problemelor;
• dificultăţi în perceperea şi
reproducerea formelor geometrice;
• repetarea aceloraşi greşeli; etc.
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Nu au fost identificate diferenţe
semnificative între băieţi şi fete.
Putem afirma în esenţă că există o
relaţie directă între modul de viaţă extrem
de greu pe care îl duc şi performanţele
şcolare scăzute. Perspectivele acestor copii
sunt limitate astfel, ieşirea din ciclul vicios
al sărăciei şi al excluderii sociale fiind
problematic.
Putem vorbi în cazul comunităţii
Pata Rât de „copii fără copilărie”, copii
care atâta timp cât vor trebui să îşi câştige
existenţa alături de părinţii lor căutând în
gunoaie nu vor reuşi să se integreze social
şi a căror sănătate este permanent în
pericol.
Anexa I
Evaluarea capacităţilor intelectuale ale elevilor aflaţi în evidenţa Şcolii Generale Nr. 12
Someşeni care provin din Comunitatea Pata Rât (Au fost aplicate teste Bender B şi Raven)
CLASA I
Rezultate
1. B. D.
Rezultatul obţinut aparţine categoriei “foarte slab”. Aptitudinile psiho-motorii
nu sunt destul de dezvoltate şi pot duce la probleme în dezvoltarea scrisului.
În timpul testării am putut observa:
- a necesitat susţinere în figurile mai complexe
- la aranjarea formelor desenate se poate observa îngrămădire
- la figurile desenate care necesită numărarea elementelor numără de mai
multe ori
- o lipsă de atenţie înaintea desenării
2. B. V.
Performanţa obţinută de elevă este slabă, aparţine categoriei “slab”. Necesită
dezvoltare psihomotorie.
În timpul testului s-au observat următoarele:
- este foarte retrasă
- se observă o neatenţie în fixarea figurilor
- nu solicită instrucţiuni verbale
- lucrează foarte repede.
3. B. M.
Cota totală denotă o performanţă foarte slabă a subiectului. Dezvoltarea
coordonării vizuo-motorii şi a perceperii formei se află la un nivel de 5- 6 ani.
Observaţii:
- neatenţie, ceea ce cauzează faptul că nu desenează unele părţi ale
formei
- nu compară forma realizată de ea cu modelul
- rotirea unor forme
- nu observă diferenţele dintre model şi desenul lui
4. C. N. M.
Totalul punctelor obţinute de subiect nu corespunde performanţei slabe la vârsta
de 6 ani, ceea ce denotă o foarte slabă dezvoltare a coordonării vizuo-motorii
(cu aproximativ 2 ani sub performanţa medie corespunzătoare vârstei).
Întâmpină dificultăţi mai ales în realizarea unghiurilor şi orientarea elementelor
modelelor prezentate.
5. K. P. M.
Totalul punctelor obţinute de subiect corespunde performanţei medii la vârsta
de 7 ani, sau performanţei slabe la vârsta de 8 ani, ceea ce denotă o foarte slabă
dezvoltare a coordonării vizuo-motorii (cu aproximativ 3 ani sub performanţa
medie corespunzătoare vârstei). Întâmpină dificultăţi mai ales în realizarea
unghiurilor şi orientarea elementelor modelelor prezente.
6. C. G.
Performanţa obţinută încadrează subiectul în categoria "foarte slab". Elevul
Numărul 3-4/2003
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7. L. R.

8. M. S.

9. P. D. N.

CLASA a II – a
11. C. M.

12. H. R.

13. P. S.

prezintă probleme în perceperea şi reproducerea formelor Gestalt, a poziţiei şi
orientării lor. Coordonarea vizuo-motorie şi percepţia formei în totalitate este
subdezvoltată, nu corespunde vârstei.
La început, elevul lucrează foarte încet, neîncrezător (afirmă de mai multe ori
"nu pot să fac"), totuşi se străduieşte să reproducă forma expusă. În timp ce
lucrează se mişcă în bancă, nu controlează corespondenţa dintre forma expusă şi
cea reprodusă. După itemul 4 termină foarte repede.
Performanţa obţinută de elevă este slabă, aparţine în categoria “medie”.
Necesită dezvoltare psihomotorie. Are deficienţe în orientarea în spaţiu a
elementelor figurilor, în realizarea unghiurilor.
În timpul testului s-au observat următoarele:
- este puţin retrasă
- se observă o atenţie ce scade în intensitate pe parcursul sarcinilor
- nu verbalizează
- foloseşte strategii corecte.
- monotonia
Performanţa subiectului o încadrează în categoria foarte slab. Dezvoltarea
vizuo-motorie este mult sub nivelul "foarte slab", care la vârsta sa ar însemna 56
de puncte.
Observaţii:
- copilul lucrează liniştit, încearcă să reproducă cât mai exact, cât mai "frumos"
punctele itemului 2, dar nu controlează corespondenţa formelor - cea reprodusă
şi cea expusă - decât la itemul 7
- subiectul are probleme mari în perceperea şi reproducerea formelor geometrice
Gestalt, a poziţiei şi orientării lor
În timpul testării subiectul a început să deseneze imediat după indicaţii, fără să
se uite în structura figurilor. La figurile care necesită numărarea elementelor nu
s-a putut observa că le numără înainte de a desena.
Rezultatul obţinut este foarte slab. Comparând vârsta cronologică cu rezultatele
obţinute putem observa că dezvoltarea psihomotorie este puţin dezvoltată.
În timpul testării am putut observa următoarele:
- sociabilitate
- lucrează puţin lent
- compară întotdeauna figura desenată cu figura
- necesită susţinere.
Performanţa subiectului este bună, dezvoltarea coordonării vizuo-motorii, a
perceperii formelor, a poziţiei şi orientării figurilor corespunde vârstei
cronologice. Prezintă dificultăţi de orientare în plan, prin lipsa de aranjare a
figurilor.
Observaţii:
- observă după o strategie (ex. numără punctele)
- concentrare maximă pentru obţinerea unei performanţe cât mai bune
- dificultăţi în aranjarea formelor pe pagină
- necesită completare cu alte teste şi observaţii
Totalul punctelor obţinute de subiect corespunde performanţei medii la vârsta
de 7 ani, sau performanţei slabe la vârsta de 8 ani, ceea ce denotă o foarte slabă
dezvoltare a coordonării vizuo-motorii (cu aproximativ 4 ani sub performanţa
medie corespunzătoare vârstei). Întâmpină dificultăţi mai ales în orientarea
elementelor modelului prezentat, precum şi poziţionarea acestora pe foaie.
Interpretarea făcută pe baza criteriilor lui Koppitz relevă deficienţa atenţiei (mai
mult de jumătate din numărul cerculeţelor a fost înlocuit cu liniuţe), iar lipsa
unei organizări a desenelor pe hârtie subliniază deficienţa capacităţilor de citirescriere.
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14. V. R.

CLASA a III –
a
15. B. A.

16. C. F.

17. D. A.

18. D. A.

19. L. C.

CLASA a IV –
a
20. C. A.

Performanţa obţinută de elevă este slabă, aparţine categoriei “slab”. Necesită
dezvoltare psihomotorie. Are deficienţe în realizarea unghiurilor.
În timpul testului s-au observat următoarele:
- este hiperactiv
- se observă o atenţie ce scade în intensitate pe parcursul sarcinilor
- verbalizează
- foloseşte strategii pe parcursul realizării sarcinilor

Performanţa subiectului corespunde nivelului de inteligenţă V, (centilul 5), ceea
ce corespunde limitei deficienţei mintale.
Observaţii:
- greşelile subiectului examinat constau în repetarea matricelor
- alegerea formelor inadecvate
- aceste greşeli atrag atenţia asupra greutăţilor întâmpinate de subiect în
completarea matricelor discontinue, în perceperea simetriei, asimetriei
şi orientării formelor, în general în gândirea abstractă
Performanţa subiectului corespunde nivelului de inteligenţă IV, (centilul 20),
sub nivelul mediu, raportat la etalonul copiilor de 10 ani. Observaţii:
- greşelile subiectului examinat constau în repetarea matricelor şi
alegerea formelor inadecvate
- aceste greşeli atrag atenţia asupra greutăţilor pe care le întâmpină
subiectul în completarea matricelor incomplete, a perceperii simetriei,
asimetriei şi orientării formelor
Rezultatele obţinute de elevă o încadrează în centilul 20 - inteligenţă sub nivelul
mediu, raportat la etalonul copiilor de 10 ani. Subiectul are dificultăţi în
recunoaşterea relaţiilor, în perceperea figurilor în întregime. Performanţa slabă
indică o întârziere în dezvoltarea procesului de gândire şi o rigiditate a gândirii.
Observaţii:
- înţelege instrucţia şi o poate transforma în auto-instrucţie
- efect de transfer negativ în alegerea strategiilor
Performanţa subiectului este de 5 centile, corespunde gradului de inteligenţă V,
ceea ce constituie limita deficienţei mintale
Observaţii:
- greşelile subiectului sunt cauzate de greutăţile întâmpinate de acesta în
completarea matricelor discontinue, în perceperea deosebirii,
asemănării, identităţii, simetriei şi asimetriei formelor
- din această cauză subiectul repetă matricele sau alege o figură
inadecvată
Performanţa subiectului (centilul 5), corespunde nivelului de inteligenţă V,
adică se află la limita deficienţei mintale.
Observaţii:
- greşelile subiectului examinat sunt cauzate de greutăţile întâmpinate de
acesta în completarea matricelor discontinue, în perceperea deosebirii,
asemănării, identităţii, simetriei, asimetriei şi orientării formelor
- din această cauză subiectul repetă matricele sau alege o figură
inadecvată

Performanţa subiectului (centilul 5) corespunde nivelului de inteligenţă V, sub
nivelul mediu.
Observaţii
- cele mai frecvente sunt greşelile de repetare a matricelor, figura aleasă
de subiect fiind identică cu o parte din matrice (cea care se găseşte la
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stânga lacunei)
aceste greşeli atrag atenţia asupra problemelor existente în procesul de
completare a matricelor continue şi celor cu schimbări progresive, în
deosebirea formelor, în perceperea asemănării, identităţii şi orientării
formelor.
Performanţa corespunde centilului 10, inteligenţa subiectului fiind sub nivelul
mediu. Subiectul prezintă dificultăţi în orientarea figurii şi în perceperea formei
întregi - prin numărul mare de greşeli din seria Ab. Greşeşte în acele sarcini care
se rezolvă prin operare simultană cu două sau mai multe criterii.
Performanţa corespunde centilului 10, inteligenţa subiectului fiind sub nivelul
mediu. Subiectul prezintă dificultate în înţelegerea structurii modelului, în
descoperirea principiilor da aranjare a figurilor în interiorul modelului. De
asemenea are probleme de discriminare, de integrare şi de invenţie. Numărul
mare de greşeli din seriile A, Ab, şi B arată o slabă dezvoltare în înţelegerea
identităţii şi a schimbărilor produse în interiorul matricilor continue, în
înţelegerea figurilor discontinue ca şi întreguri legate spaţial şi înţelegerea
schimbărilor asemănătoare ale figurilor legate în mod spaţial şi logic.
În timpul examinării se observă la subiect incapacitatea de concentrare,
activitate nestructurată, stil de lucru difuz, dorinţa de a rezolva cât mai repede
sarcinile, fără să intereseze corectitudinea, alegerile răspunsurilor sunt făcute
întâmplător. Înţelege greu indicaţia, nu o interiorizează, se abate uşor de la ea
prin asociaţii spontane, nu conştientizează insuccesul. Cota totală obţinută
corespunde unui scor sub 5 centile şi diagnosticului de deficienţă mintală.
Subiectul totalizează 24 de greşeli dintre care în cele mai multe din cazuri
identifică în mod neadecvat elementele, repetă figura prezentată, combină
elemente separate. Denotă o incapacitate de înţelegere a identităţii şi a
schimbărilor produse în interiorul matricilor continue, da analiză şi sinteză, de
înţelegere a întregului şi de operare cu două sau mai multe criterii, prin
înţelegerea analogiilor.
Denotă o inteligenţă sub nivelul mediu, raportat la etalonul copiilor de 10 ani.
Numărul greşelilor din seria A denotă o dificultate în completarea matricilor cu
schimbări progresive, incapacitatea de a distinge figuri identice de cele diferite,
analizarea şi sintetizarea unui întreg din seria Ab şi dificultăţi de orientare.
De asemenea are dificultăţi de operare cu două sau mai multe criterii.
Observaţii:
- incapacitate de concentrare
- activitate nestructurată
- asociaţii spontane
Rezultatele obţinute de elevă o plasează în rândul deficienţilor mintali, dar acest
diagnostic necesită testări mai ample. În timpul testului se pot observa elemente
ce justifică rezultatele obţinute, acestea fiind următoarele: viteza prea mare de
reacţie, ceea ce induce neatenţie sporită, neatenţie şi superficialitate în
problemele ivite, răspunsuri haotice, lipsă de argumentare, hiperactivitate,
stereotipii, nu aşteaptă o formulare concretă a problemei, răspunde înainte de-a
înţelege cerinţele.
-

21. D. B.

22. L. C.

23. L. C.

24.M. E.

25. L. M.

CLASA a V –a
26. D. I. A.

Subiectul totalizează 14 alegeri greşite, dintre care în cele mai multe cazuri:
identifică în mod neadecvat, greşeşte în mod sistematic la sarcinile care se
rezolvă prin operarea simultană cu două sau mai multe criterii. Are dificultăţi în
înţelegerea figurilor discontinue (separate) ca şi întreguri legate spaţial, în
înţelegerea "întregului". Numărul mare de greşeli cumulate în cea de-a treia
serie (B), denotă o slabă capacitate de descoperire a analogiei între două figuri
(stabilirea relaţiilor), de operare simultană cu mai multe criterii.
Necesită completare cu alte teste şi observaţii
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27. L. G.

Performanţa subiectului (5 centile) corespunde nivelului de inteligenţă V, limita
deficienţei mintale.
Observaţii:
- greşelile subiectului examinat sunt cauzate de repetarea matricii şi
alegerii unei figuri inadecvate
- aceste greşeli atrag atenţia asupra greutăţilor întâmpinate de subiect, în
completarea matricelor cu schimbări progresive, în sesizarea simetriei şi
asimetriei, în orientarea formelor, în gândirea abstractă
28. L. C.
În timpul examinării se observă la subiect incapacitate de concentrare, activitate
nestructurată, graba de rezolvare a sarcinilor. Înţelege sarcina, dar nu o
interiorizează, se abate uşor de la ea prin asociaţii spontane. Cota totală obţinută
corespunde nivelului de deficienţă mintală, performanţa nu depăşeşte centilul 5.
Subiectul totalizează 22 de greşeli din care cele mai multe cazuri: identifică în
mod greşit, repetă în mod sistematic figurile prezentate, fără să identifice
apartenenţa comună a elementelor figurii. Greşelile efectuate relevă dificultăţile
de operare simultană cu două sau mai multe criterii, de stabilire a relaţiilor
dintre elemente, de percepere a elementelor ca un întreg.
29. D. R.
Performanţa subiectului este de 10 centile şi corespunde gradului de inteligenţă
IV, sub nivelul mediu, precum şi vârstei de 11 ani, iar subiectul are 12 ani
Observaţii:
- greşelile cele mai frecvente sunt cauzate de repetarea matricelor, figura
aleasă de subiect fiind identică cu o parte din matrice
- aceste greşeli atrag atenţia asupra problemelor existente în procesul de
completare a matricelor continue şi a celor cu schimbări progresive, în
deosebirea formelor, în perceperea asemănărilor, identităţii şi orientării
formelor
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PERSPECTIVE Ş I LIM IT E ÎN EXERCITA REA
CONTROLULUI SOCIAL PRIN MASS MEDIA
Bogdan Munteanu
ambele la fel de nocive credem noi. În
vederea obţinerii unor reflectări mediatice
cât mai aproape de adevăr a criminalităţii
am sugera:
• îmbunătăţirea
calităţii
comunicatelor-sursă emise de autorităţile
statului (secţii de poliţie, parchete,
judecătorii ş.a.), ce ar trebui să renunţe la
stilul administrativ greoi şi să se apropie de
specificul limbajului jurnalistic;
• organizarea
de
scurte
sesiuni de instruire a gazetarilor ce se ocupă
de acest domeniu pentru familiarizarea
acestora cu nişte minime cunoştinţe de
procedură penală, de organizare a organelor
judiciare şi explicarea a ce anume şi de ce
nu se poate publica;
• creşterea
transparenţei,
pentru că atunci când nu se comunică ceva,
jurnaliştii vor suplini lipsurile informative cu
supoziţii din cele mai diverse, câtă vreme a
nu umple spaţiul alocat este un nonsens din
perspectiva profesiei lor;
•
difuzarea către presă nu
numai
a
datelor
brute
despre
infracţionalitate, ci şi a unor analize în
limbaj
obişnuit
privind
dinamica
fenomenului.
 Funcţia de legătură a massmediei, prin care aceasta devine “făuritoare
de reţele sociale, mai ample şi mai active,
adeseori, decât cele uzuale” (idem, p. 81)
nu poate fi ignorată în politica de prevenire
a criminalităţii. Cu toate rezervele
exprimate anterior legate de exacerbarea
asaltului informaţional asupra individului
care duce la slăbirea legăturilor sociale, nu
putem să nu observăm că presa şi-a creat o
serie de mijloace pentru a-şi apropia
publicul, a-l ţine unit şi consecvent.
Chiar dacă motivaţia reală ţine mai
degrabă de raţiuni comerciale (nevoia de a
şti cui, ce şi cât se poate vinde din
produsele mediatice), este o realitate faptul
că mass media a impus oamenilor
cumpărarea aceluiaşi ziar şi urmărirea
aceleiaşi emisiuni fără scopul satisfacerii
unei nevoi cognitive, ci a unei nevoi
psihologice, a obişnuinţei de a te simţi
parte la acelaşi spectacol al ştirilor, de a

În cele ce urmează vom încerca să
prezentăm o serie de aspecte concrete din
activitatea jurnalistică ce pot avea maximă
relevanţă în demersul de sistematizare a
unei politici coerente de combatere a
criminalităţii. Potrivit celor expuse
anterior, plecăm de la premisa că nici o
politică socială, şi cu atât mai mult una ce
vizează reducerea infracţionalităţii, nu mai
poate face abstracţie de dimensiunea
“virtuală” a fiinţei umane, relevată de
trăirile sale în spaţiul atât de greu definibil
al realităţii mediatice.
 Informarea cu privire la
criminalitate va rămâne probabil mereu o
preocupare constantă a oricărei redacţii de
cotidian sau televiziune (în mediul
radiofonic nu prea este cazul) pentru că
devianţa, mai ales aceea atât de gravă, încât
să atragă răspunderea penală, îndeplineşte
toate criteriile unei ştiri de calitate: iese
din comun, interesează cât mai mulţi
oameni şi este de obicei un eveniment
dinamic, care să se preteze unei
dramatizări de natură să stârnească emoţia
publicului. Jurnaliştii vor continua să se
exprime în termeni de condamnare
categorică a infracţiunilor (căci presa
rareori dovedeşte “milă”), ceea ce poate
întreţine sentimentul de ofensă la adresa
comunităţii fără de care actul de justiţie nu
şi-ar atinge pe deplin scopul. Dar pentru ca
această funcţie de informare a textului
publicistic, care constă în esenţă în
“nevoia indivizilor şi grupurilor de a
controla mediul înconjurător” (Coman,
1999, p. 73), să fie eficientă este vital ca
informaţia şi abordarea ei să fie de calitate.
Or, ceea ce lipseşte adesea relatărilor
despre infracţiuni în presa din România
este tocmai seriozitatea. În absenţa
acesteia,
naraţiunea
frizează
divertismentul, abundă adesea în ridicol şi
e plină de formulări ce ar stârni râsul, nu
numai persoanelor cu pregătire juridică,
dar şi cititorului simplu. Pericolul acestei
situaţii este crearea unei senzaţii fie de
detaşare a publicului de fenomenul
infracţional, fie de panică nejustificată,
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tot ce ştiu despre o faptă antisocială poate
fi mai mare în unele situaţii;
• spaţiul de emisie şi pagina
de ziar ce conţin imaginea şi descrierea
unor persoane urmărite au mai mare
impact decât panourile amplasate în gări,
staţii de metrou ori în faţa unor instituţii
publice;
• autorii faptelor penale nu
mai sunt simple statistici ori probleme, ci
este important să fie arătaţi ca oameni,
deşi, din nefericire, în realitate, de multe
ori sunt “demonizaţi”, nerespectându-li-se
prezumţia de nevinovăţie;
• autorităţile pot folosi
declaraţiile jurnalistului pentru a induce în
eroare infractorii urmăriţi şi a întinde
anumite curse pentru prinderea lor;
• expunerea la emisiuni sau
rubrici “justiţiare” poate spori vigilenţa
oamenilor faţă de faptele antisociale şi
încuraja implicarea lor în actul de justiţie.
 Jurnalismul de investigaţie,
activitatea-simbol pentru felul în care este
receptată această profesie în conştiinţa
publică, are multe în comun cu tot ceea ce
înseamnă investigaţie în sfera de activitate
a altor instituţii publice. Culegerea de
informaţii e similară muncii informative a
poliţiei sau a serviciilor secrete (şi aproape
că nu există un atare serviciu ce nu
recrutează între cadrele sale şi ziarişti);
tehnicile propriu-zise de obţinere a datelor
se aseamănă cu cele folosite de sociologi,
psihologi şi antropologi; partea cea mai
grea a muncii (ferită de ochii publicului)
constă în cercetarea perseverentă a mii şi
mii de surse scrise ori de altă natură în
care este nevoie de metodologia şi
răbdarea istoricului; în fine, materialul
final (scris, înregistrat, filmat) ia o formă
asemănătoare rechizitoriului procurorului,
doar că se încadrează în scheme narative
specifice jurnalismului, nu sistemului şi
limbajului judiciar.
Există însă şi suficiente diferenţe
între investigaţia jurnalistică şi cea a altor
instituţii, dintre care amintim faptul că
cercetarea are un mare grad de
originalitate
(nu
există
proceduri
standard), fenomenele vizate sunt aparent
imposibil de probat sau este vorba de
fenomene “invizibile” social, iar cineva
(chiar şi autorităţile) încearcă aproape

face parte din aceeaşi comunitate
informaţională. Sloganurile televiziunilor
îndeosebi mizează tocmai pe crearea unui
atare sentiment de apropiere, de
apartenenţă la o mare familie(1).
Această comunitate esenţialmente
virtuală (consumatorii nu se cunosc între
ei) poate duce însă la emoţii puternice, la
sentimente de solidaritate cu cei din jur şi
la nevoia unei implicări sociale, cum este
cazul unor campanii spontane în favoarea
victimelor unor cataclisme naturale sau a
unor accidente, ori mobilizările de resurse
umane în vederea descoperirii unor
infractori. Unele emisiuni au reuşit însă să
păstreze această legătură, a cărei
intensitate este foarte fluctuantă, de la o
ediţie la alta.
La emisiuni precum Urmărire
generală (Pro TV), Brigada specială (B1
TV), Reflecţii rutiere (România 1), Să nu
ucizi (Naţional TV) ori Poliţia în acţiune
(Prima TV), oamenii nu se uită pentru a
afla ceva nou, căci faptele rămân mereu şi
mereu aceleaşi, ci ca să-şi conştientizeze
apartenenţa la comunitatea “normală”
(nedeviantă), să încerce sentimentul
autoliniştitor că respectivele lucruri rele
s-au întâmplat altora, ori să-şi întărească
impresia că, fiind la curent cu ceea ce li se
poate întâmpla, vor şti a se păzi mai bine.
În mod cert, specificul muncii
informative a organelor de cercetare
penală nu este tot timpul compatibil cu
spectacolul
mediatic,
dar
uneori
mobilizarea publicului poate duce la
rezultate foarte bune. La îndemâna
autorităţilor stau câteva posibile avantaje
ale legăturii puternice dintre vedeta de
televiziune (mai rar echipa întreagă) ori
ziarul favorit şi omul obişnuit:
• informaţia
despre
comiterea unei infracţiuni ajunge adesea
mai repede în instituţia de presă decât în
birourile poliţiei, fie din pricina reticenţei
faţă de autorităţi, fie pentru că a apărea la
televizor sau în ziar este mai stimulativ
decât a da o declaraţie într-un birou
oarecare;
• puterea de convingere a
vedetei în a face oamenii să mărturisească
(1)

Ţineţi aproape! – Antena 1, Împreună pe
Calea Victoriei – B1 TV, Prima televiziune din
viaţa ta – România 1 ş.a.
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întotdeauna să ţină informaţiile secrete
(Randall, 1999, p. 105-106). Aceste
diferenţe pot avea o dublă valenţă:
a) una pozitivă – investigaţia
jurnalistică este fie mai operativă, fie mai
perseverentă (acolo unde autorităţile
clasează cazuri, anumiţi editori sunt
dispuşi să susţină eforturile ziariştilor pe
termen
lung);
oamenii
tind
să
mărturisească mai uşor sub protecţia
anonimatului; sursele presei sunt mai
fidele decât cele ale oamenilor legii etc.;
b) una negativă – în lipsa
unor reguli procedurale cărora să li se
supună, jurnaliştii pot abuza de puterea lor
sau, în cazul unor dovezi ireproşabile, nu
au mijloacele legale prin care să facă
efectiv dreptate.
În lipsa acestor diferenţe, care dau
până la urmă farmecul investigaţiei
jurnalistice, demersul ziaristului s-ar
identifica cu activitatea altor instituţii şi ar
fi redundant. Dacă, pe de altă parte,
admitem ideea că ancheta jurnalistică şi
cea judiciară se află într-un raport de
complementaritate, putem vorbi de câteva
efecte pozitive ale acestei activităţi-simbol
a gazetăriei asupra prevenirii criminalităţii:
• dezvăluind fapte grave
pentru care nimeni nu a făcut plângere sau
care se ştiau fără a putea fi dovedite,
jurnaliştii reduc într-o anumită măsură rata
neagră a criminalităţii, deopotrivă aceea a
gulerelor albe (cei care se ştiau protejaţi de
rigorile legii datorită unui statut social
respectabil), dar şi în medii marginale
(copii şi femei supuşi abuzurilor, dar care
nici nu ştiau de existenţa unor mijloace
legale de apărare);
• cercetarea
atentă
şi
mediatizarea unor fenomene ajută statul la
crearea unor politici de prevenire
(dezvăluirile presei, coroborate cu efortul
unor organizaţii nonguvernamentale, au
dus, în opinia noastră, la încriminarea
vătămării
corporale
fără
plângere
prealabilă săvârşită între membrii de
familie sau încriminarea violului între
soţi);
• reţeaua de surse şi baza de
date a jurnaliştilor pot trece cu uşurinţă în
cercul informatorilor poliţiei, dacă
autorităţile înţeleg că ziariştii nu pot da
nimic pe gratis, ci vor în schimb
Numărul 3-4/2003

garantarea
confidenţialităţii,
anumite
informaţii
exclusive,
mai
multă
transparenţă şi invitarea – atunci când este
posibil – la desfăşurarea unor acte de
urmărire penală;
• deşi nimeni nu poate fi
condamnat pe baza unui material
publicistic, materialul probator strâns de
jurnalişti în luni de cercetare poate fi de un
real folos organelor judiciare care se pot
afla lipsite de indicii în unele cauze;
• investigaţia
jurnalistică
creează premisele cercetării unor fapte
penale ale reprezentanţilor puterii politice,
căci în lipsa presiunii constante a mass
media,
organele
administrative
şi
judecătoreşti, oricât de “independente” la
nivel teoretic, se supun de facto conducerii
politice, şi încă oriunde în lume.
 Campaniile de presă, adică
folosirea jurnaliştilor şi a canalelor media
exclusiv ca instrument de propagare a unor
modele de conduită dezirabile pot fi de
folos până la un punct şi în ceea ce priveşte
prevenirea criminalităţii. O parte însemnată
din funcţia de informare a presei vizează
“nu numai ceea ce s-a petrecut deja
(orientare retrospectivă), ci şi ceea ce s-ar
putea întâmpla (viziune prospectivă)”
(Coman, 1999, p. 75). Oamenii vor să ştie
mereu cam ce urmează să li se întâmple, în
ce situaţii vor putea fi puşi (de starea
meteo, de climatul economic, de noile acte
normative etc.) şi ce conduită li să va
pretinde pentru depăşirea acceptabilă de
către ceilalţi a respectivelor situaţii. Pe de
altă parte, orice stat modern se află, după
părerea specialiştilor în comunicare, pus în
faţa alegerii a două strategii: fie de a
determina modificarea comportamentelor
persuasiv, prin mass media, fie de a
modifica
conduita
cetăţenilor
prin
introducerea de noi reglementări sub forma
unor legi şi instituţii (Kapferer, 2002, p.
289). Cum cea de-a doua variantă este mai
costisitoare, presupune schimbări ce pot fi
recepţionate de indivizi ca îngrădiri ale
drepturilor lor şi cere mai mult timp pentru
aplicare, cea dintâi este utilizată cel mai
des.
Politica
de
prevenire
a
criminalităţii se poate servi de suportul
mass media (prin materiale publicitare, dar
şi articole de opinie benevole ale celor ce
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se raliază la respectiva campanie) în felul
următor:
• familiarizarea publicului
cu situaţiile în care pot deveni victime ale
crimei şi cu posibilităţile prin care pot
evita ei înşişi aflarea în asemenea situaţii;
• popularizarea mijloacelor
de apărare împotriva criminalităţii şi a
procedurilor ce trebuie urmate în cazul
suferirii unei vătămări printr-o infracţiune;
• mediatizarea
unor
posibilităţi de încălcare a legii care nu sunt
de obicei în atenţia constantă a presei
(infracţiuni legate de regimul proprietăţii
intelectuale, infracţiuni fiscale, infracţiuni
contra mediului sau care derivă din
nerespectarea unor norme tehnice şi
metodologice ale unor activităţi etc.);
• împărtăşirea unor modele
de implicare în actul de prevenţie a crimei
şi înfăptuire a justiţiei din alte ţări
(patrulele comune poliţist-cetăţean din
Anglia; diferite forme de probaţiune din
sistemul anglo-american; sau posibilităţi
prin care, de la o simplă atitudine deschisă
până la un ajutor concret, putem ajuta foştii
condamnaţi să se reintegreze în comunitate
ş.a.).
 Divertismentul, care ocupă o
mare parte din spaţiul publicistic, mai ales
în cazul audiovizualului, a fost pus adesea
în legătură cu creşterea ratei criminalităţii.
Televiziunile au fost adesea ţinta
predilectă a unor atacuri la adresa manierei
lor de a altera modul de percepţie a lumii
în cazul unor consumatori fideli: “Prin
inducerea gândirii emoţionale, analogice,
fragmentate, imediate, se instaurează, de
fapt, o nouă paradigmă culturală, cu un alt
mod de a percepe lucrurile şi de a gândi,
propriu culturii televizuale” (Haineş, 2000,
p. 96). Unii autori precum Albert Bandura
merg până într-acolo încât afirmă că
televiziunea duce în cazul adolescenţilor la
“învăţarea stilului de conduită agresiv;
reducerea inhibiţiilor referitoare la
agresiune; insensibilizarea şi obişnuinţa cu
violenţa” (apud Sandu et alii, 2001, p.
226). Alţi autori consideră că, dimpotrivă,
trăirile puternice prin intermediul unor
personaje au ca urmare faptul că “indivizii
se eliberează de pulsiuni, frustrări şi
nemulţumiri, proiectându-şi suferinţele sau
visurile în lumile imaginare oferite de
Numărul 3-4/2003

mesajele mass media” (Coman, 1999, p.
84).
În ceea ce ne priveşte, tindem să
fim de acord cu prima opinie, dacă ne
referim exclusiv la minori. Nici o politică
de prevenire nu poate să omită legătura
intensă dintre copil şi televizor (vrem sau
nu, televiziunea ne socializează copiii), de
aceea toate restricţiile Consiliului Naţional
al Audiovizualului ne par binevenite. Şi
cea de-a doua perspectivă are gradul său
de adevăr, căci adulţii sunt presupuşi (cu
excepţia unor cazuri patologice) a fi
capabili a discerne lumea reală de cea
imaginară.
Un divertisment de calitate (a se
înţelege prin aceasta: în acord cu
aşteptările societăţii) nu se poate obţine
numai prin restricţionarea accesului la
anumite producţii (lucru total neindicat
când e vorba de adulţi, care oricum vor
avea banii şi posibilitatea practică să-şi
procure orice asemenea “fruct oprit”), ci
printr-o serie de măsuri de stimulare din
partea autorităţilor:
• finanţarea producţiei unor
filme de ficţiune (eventual în urma unor
concursuri de scenarii), care să nu facă
propagandă, ci să expună pericolele
drogurilor
prostituţiei,
migraţiei
clandestine etc. printr-o poveste;
• facilitarea cumpărării unor
producţii ca cele de mai sus;
• atragerea
vedetelor
popularizate de mass media, ce apar
adesea în ipostaza de modele negative (fie
ca personaje în creaţii artistice, fie în
paginile ori emisiunile mondene) în
campaniile de prevenire a criminalităţii.
Graţie aplicării unor idei ca cele
schiţate mai sus se poate spera că
televiziunea şi cinematograful vor rămâne
mijloace foarte eficiente de control social
prin perpetuarea valorilor sociale general
acceptate, iar pe ansamblu ele vor ajuta la
crearea unui sentiment de ataşament faţă
de lege. Chiar dacă personajele
postmoderne nu mai pot fi împărţite după
modelul clasic în bune şi rele, chiar dacă
răul este uneori gratificat şi nu sancţionat,
în linii mari, asemenea miturilor ce au
însoţit umanitatea de la începuturi, binele
învinge răul şi în miturile mass media, iar
coeziunea socială este restabilită în final.
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cei pedepsiţi. A supralicita autenticitatea şi
relevanţa la nivelul întregii societăţi a
mesajelor mediatice ar fi o eroare, dar a
face abstracţie de ele în totalitate ni se pare
a fi o greşeală la fel de gravă pentru orice
intelectual preocupat de ştiinţele sociale
(sociolog,
antropolog,
politolog,
criminolog ş.a.).
Una din marile limite ale
controlului social exercitat prin mass
media constă tocmai în faptul că jurnaliştii
sunt prizonierii propriilor mituri, lucru ce
se întâmplă cu membrii oricărui corp
profesional. Gazetarii redau lumea aşa
cum este, dar nu reuşesc să o explice în
întregime. Marea provocare pentru
cercetători este de a pune la punct o
metodologie de valorificare a multitudinii
de date (brute, nestructurate) despre
fenomenele sociale aduse la lumină de
publicişti. Mass media nu este unica
oglindă fidelă a societăţii, dimpotrivă,
pentru a înţelege mai bine lumea în care
trăim şi a exercita un control eficient
asupra realităţii este nevoie şi de oglinda
artiştilor, sociologilor, economiştilor etc.,
dar înţelegerea impactului mass media
asupra noastră este o condiţie sine qua non
a înţelegerii tuturor mecanismelor sociale
contemporane.
De la gazetari nu se poate pretinde
să fie cu mult mai “luminaţi” decât alte
“voci” (de factură politică, culturală,
religioasă) din spaţiul public, oricât şi-ar
aroga ei înşişi un atare statut. În exact
aceeaşi
măsură
în
care
există
disfuncţionalităţi de comunicare între
păturile sociale, ignoranţă, corupţie şi
ipocrizie în ansamblul societăţii, aceleaşi
defecte se pot găsi în presă.
În plus, ceea ce le limitează
jurnaliştilor şi mai mult autoritatea morală
în exercitarea controlului social este însuşi
statutul “prea” liberal al profesiei, în
interiorul căreia selecţia nu se face
întotdeauna pe baza unor criterii
profesionale şi etice stricte, cum se
presupune că ar fi cazul de pildă în poliţie
şi justiţie, nici nu există organisme
eficiente de autocontrol ale profesiei(3). În

În cele ce urmează, sintetizând
principalele idei ale lucrării de faţă, ne
propunem să dezvoltăm trei concluzii
esenţiale, insistând asupra limitelor
controlului social exercitat prin mass
media. Presa are deopotrivă virtuţi, ce pot
duce la rezultate pozitive în urma
implicării mai active a jurnaliştilor în
activitatea de prevenire a criminalităţii, dar
şi neajunsuri. O prestaţie eficientă a altor
instituţii cu rol în prevenire poate
compensa lipsurile mass media.
1) Mass media prezintă lumea
aşa cum este şi, cu toate că este o lume
“reconstruită”, cu suficiente denaturări,
materialul informativ brut pe baza căruia
ziariştii construiesc sensuri provine din
realitatea cotidiană. Aşteptările şi valorile
oamenilor, gradul lor de cultură şi
moralitate, profilul diverselor comunităţi
ce alcătuiesc o naţiune de 21,7 milioane de
oameni, alături de toate contradicţiile
sociale se reflectă în presă.
Câtă
vreme
între
funcţiile
criminologiei se numără şi aceea
descriptivă, menită să ducă la colectarea şi
sintetizarea
datelor
referitoare
la
criminalitate şi infractori, mass media
poate constitui o bogată sursă de
informaţii pentru cercetătorii fenomenului
infracţional, mai ales pentru a descrie unul
dintre conceptele cu care operează această
funcţie, acela de mediu, mai ales aşanumitul mediu social global(2). Din felul în
care sunt reflectate de jurnalişti şi din
reacţiile
publicului
faţă
de
comportamentele deviante cercetătorii pot
desprinde, dacă nu un răspuns absolut şi
bine fundamentat ştiinţific, cel puţin o
seamă de ipoteze de lucru înainte de a
purcede la soluţionarea unor întrebări
vechi de când există această disciplină
ştiinţifică: cine este instanţa care
stabileşte ce e bine şi ce e rău în societate,
de ce pedepsim, cum pedepsim sau, de şi
mai mare importanţă, cum îi recuperăm pe
(2)

Definit de către specialişti ca o totalitate de
factori istorici, economici, politici, juridici,
culturali, intituţionali etc. care determină
influenţe comune asupra tuturor membrilor
societăţii (Sandu et alii, 2001, p. 57). Paginile
unui ziar sau un program radio/TV constituie
un adevărat “puzzle” care cuprinde câte ceva
din toate acestea.
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(3)

Nici una din organizaţiile din presă
(Uniunea Ziariştilor Profesionişti, Asociaţia
Ziariştilor Români, Asociaţia Presei Sportive
etc., alături de câteva sindicate), nici
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lipsa unor reguli clare şi cât de cât
selective de acces în interiorul profesiei ori
a posibilităţii de a generaliza şi apoi
sancţiona încălcarea unui set de norme
deontologice, breasla jurnaliştilor din
România va rămâne una vulnerabilă.
Presiunile autorităţilor, precum şi cele ale
infractorilor, mergând şi din partea unora
şi a celorlalţi până la abuz în unele cazuri,
vor rămâne puternice până ce corpul
profesional va reuşi să se unească şi să
aibă un discurs unitar măcar în privinţa
propriilor interese. Din păcate, atât cât se
poate prevedea pe baza a ceea ce a dovedit
istoria presei româneşti de dinainte de
1944 şi experienţa presei din ţări
dezvoltate, conştientizarea propriei puteri
de către mass media se face printr-un
proces care poate dura câteva decenii.
2) Mass media nu ne învaţă
cum să gândim, ci cel mult la ce să ne
gândim, în ciuda structurilor mediatice ce
ni s-au impregnat în tiparele gândire. Cu
alte cuvinte, presa ne impune o agendă de
subiecte “importante” pe care ni le însuşim
ca atare, uneori fără să vrem (doar pentru
că suntem “bombardaţi” cu ele), dar nu ne
poate impune cât timp de gândire să
acordăm acelor subiecte, nici cum să ne
raportăm la ele. Influenţele la care suntem
supuşi nu anulează autonomia de gândire a
celor mai mulţi indivizi.
Chiar dacă influenţa mesajelor
mediatice asupra felului nostru de a vedea
lumea este foarte mare, cele mai multe
cercetări asupra efectelor mesajelor
mediatice ajung la concluzia că puterea
mass media este scăzută “când avem de-a
face cu subiecte importante. A transmite o
informaţie unei părţi importante a
audienţei este un lucru, iar a o convinge
este altceva. Cu cât subiectul este mai
important, cu atât părerea pe care ne-o
formăm depinde în mai mare măsură de
opinia grupului sau persoanelor de
referinţă: prietenii, un specialist, familia,

sindicatul, filiala locală a partidului din
care facem parte” (Kapferer, 2002, p. 289).
Astfel, în privinţa unor alegeri
obişnuite (legate de cumpărături, timpul
liber, călătorii, mici investiţii ş.a.) ne
bazăm în foarte mare măsură pe ceea ce
aflăm din mass media. Dar în privinţa
tuturor opiniilor ce ni le formăm în
legătură cu subiecte ce implică conotaţii
morale, convingeri intime sau decizii pe
termen lung suntem supuşi unui control
social din partea grupurilor apropiate:
“fiecare din noi câştigăm ceva din noi
înşine
prin
relaţiile
cu
ceilalţi”
(Meyrowitz, 1985, p. 31). În acest sens,
desigur că orice atitudine legată de
încălcarea sau respectarea legii, de
aprobarea
sau
respingerea
unui
comportament deviant este un subiect
“important”, despre care mass media
singură nu ne poate induce o părere, cel
puţin în tipul de societate în care trăim,
unde contactele cu cei din jur nu mai sunt
îngrădite sau supravegheate.
3. Componenta afectivă a mesajelor
mediatice este cel puţin la fel de
importantă, dacă nu dominantă faţă de
cea cognitivă. O prejudecată larg
răspândită în legătură cu presa este aceea
că menirea acestei instituţii este doar de a
informa, pe când aceea de a sensibiliza
este la fel de importantă. Mass media
creează un spaţiu imaginar ce înlocuieşte
funcţional vatra satului, şezătoarea, clubul,
cârciuma de cartier, scara de bloc ş.a.,
locuri în care oamenii se adună, sub
pretextul de a afla ceva nou, de a se
informa, de a schimba idei etc., pentru ca
de fapt să dorească a simţi ceva împreună.
Dacă despre virtuţile acestei
funcţii ale mass mediei, care răspunde unei
nevoi fireşti de emoţie, am vorbit în
capitolele anterioare, ţinem să atragem
atenţia aici că acest lucru poate avea efecte
nocive asupra unei politicii de prevenire a
criminalităţii. Prea multe “sentimente” în
detrimentul informaţiilor duc, în opinia
unor specialişti din S.U.A., la inducerea în
eroare a publicului în privinţa amplorii şi
naturii fenomenului infracţional, o dovadă
în această direcţie fiind “faptul că apelurile
la care poliţia răspunde în mod obişnuit
implică rareori infracţiunile de senzaţie
prezentate de mass media” (Bohm, Haley,
2002, p. 16). O presiune constantă a

organizaţia patronală de profil (Clubul Român
de Presă) nu se bucură nici de prestigiul, nici
de atragerea tuturor membrilor profesiei, nici
de instrumentele sancţionatorii aflate la
îndemâna unor instituţii similare precum
Consiliul Superior al Magistraturii, Uniunea
Avocaţilor din România, Ordinul Arhitecţilor,
Colegiul Medicilor, care reglementează efectiv
şi amănunţit conduita membrilor lor.
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autorităţilor pentru a obţine rectificări,
reformulări, relatări obiective şi o
acţionare în instanţele civile a încălcărilor
intimităţii şi demnităţii victimelor, ba chiar
şi a infractorilor, sunt posibile soluţii de
temperare a avântului senzaţionalist din
peisajul mediatic.
În încheiere am aminti un aparent
neajuns al controlului social exercitat prin
mass media, dar a cărui gestionare corectă
poate să favorizeze şi nicidecum să
împiedice aplicarea unei politici eficiente
de prevenire a criminalităţii. Faptul că
legitimarea mass media în faţa publicului
provine tocmai din năzuinţa acestor
instituţii spre libertate şi independenţă, nu
înseamnă că această aspiraţie este
incompatibilă cu colaborarea cu alte
instituţii ale statului, mai ales că
menţinerea statu quo-ului social (în fapt a
unei pieţe media stabile) este în interesul
întreprinderilor de presă. Numai prin
menţinerea ordinii economico-sociale şi
perpetuarea aceloraşi valori morale presa
îşi poate obţine credibilitate şi implicit
profit. Schimbările sociale bruşte şi stările
anomice nu sunt în favoarea mass media,
căci ele supravieţuiesc prin a comunica, iar
aceasta implică nevoia de a ţine mereu cât
mai închegate comunităţile cărora le este
adresat actul de comunicare.
Ceea ce rămâne esenţial ca
autorităţile statului să înţeleagă este faptul
că, în ciuda acestor interese comune, mass
media va continua să respingă ideea de
supunere faţă de autoritate şi, cu toată
dependenţa informaţională de mediul
politic, nu vor înceta să critice oamenii de
stat. Prin urmare, atragerea mass media
alături de celelalte instituţii ale statului în
aplicarea unei politici de prevenire a
faptelor antisociale ar trebui să se bazeze
pe un parteneriat negociat permanent:
informaţie contra informaţie, încredere
contra încredere, spaţiu publicistic contra
exclusivitate,
cooperare
contra
confidenţialitate etc. Numai colaborarea
deschisă cu jurnaliştii şi încurajarea
corpului profesional să se responsabilizeze
din interior va da roade.
Relatările despre toate formele de
devianţă socială vor continua să însemne
foarte mult din strădaniile gazetarilor şi
din interesul publicului, atât timp cât vor
exista mass media aşa cum le ştim azi.
Numărul 3-4/2003

Important este ca aceste relatări să aducă
mai mult bine decât rău în perspectiva
oamenilor asupra crimei, adică să-i ajute
să înţeleagă cât mai corect fenomenul şi
să-şi asume treptat tot mai multe
responsabilităţi în gestionarea lui.
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CENTRUL DE REEDUCARE MINORI BUZIAŞ UN MODEL DE PARTENERIAT ÎNTRE ADMINISTRAŢIA
PENITENCIARĂ ŞI COMUNITATEA LOCALĂ
Psih. Puşcaş Mihaela
Direcţia Generală a Penitenciarelor
Psih. Şerpe Florin
Centrul de reeducare minori Buziaş
cazarea părinţilor care vin în vizită, clădiri
administrative şi alte spaţii utilitare.
Capacitatea totală a centrului este de
120 locuri, iar compartimentarea celor patru
pavilioane în care sunt cazaţi minorii în câte
două sectoare, fiecare având cinci camere cu
trei locuri, asigură un spaţiu de viaţă de tip
familial, în care individualitatea şi
intimitatea minorilor sunt respectate,
concomitent cu o supraveghere eficientă.
Acordarea
de
responsabilităţi
minorilor are o influenţă pozitivă asupra
procesului de reintegrare a acestora şi
întrucât centrul dispune de dotări moderne în
ceea ce priveşte utilităţile, minorii pot
desfăşura diverse activităţi gospodăreşti ca:
pregătirea şi servirea micului dejun,
autoservirea în sala de mese, spălarea şi
călcarea hainelor şi lenjeriei, menţinerea
curăţeniei în camerele de cazare, sălile de
clasă şi ateliere, activităţi menite să ducă la
formarea şi dezvoltarea unor deprinderi şi
atitudini necesare în viaţa de zi cu zi.
Centrul de reeducare Buziaş
prezintă numeroase elemente de noutate
prin:
• schimbarea ponderii activităţilor
desfăşurate cu minorii din domeniul
custodial în cel psihosocial şi terapeutic;
• originalitatea
demersului
restructurant bazat pe relaţia educaţionalterapeutică înţeleasă ca o modalitate
esenţială, un cadru de desfăşurare a
demersului recuperativ la capătul căruia
minorul va fi apt de a se reintegra în viaţa
socială;
• implicarea familiei în activitatea de
recuperare a minorilor internaţi, implicit
consilierea şi educarea acesteia. În acest
sens, există în interiorul centrului un spaţiu
de cazare pentru familiile minorilor în care
copiii şi părinţii pot petrece constructiv
timpul liber;
• continuarea
eforturilor
de
reinserţie socială şi după părăsirea
centrului de către minori, prin parteneriate

Începând cu anul 2001, centrele de
reeducare au intrat într-un amplu proces de
transformare atât în ceea ce priveşte
calitatea condiţiilor de cazare, şcolarizare
şi profesionalizare, cât şi conţinuturile
programelor de recuperare morală şi
socială. Astfel, a fost modernizat Centrul
de reeducare Găeşti, a fost reînfiinţat
Centrul de reeducare Târgu Ocna- în
acelaşi spaţiu cu Şcoala Militară de
Administraţie Penitenciară şi a fost
construit un nou centru - la Buziaş, lângă
Timişoara.
În peisajul instituţiilor de profil,
Centrul de reeducare minori Buziaş
constituie o premieră naţională pentru
că, prin modul de organizare al acestuia se
creează premisele de a transforma centrul
dintr-o
instituţie
custodială
într-o
comunitate educaţională, care să pună
accentul nu pe izolarea minorului, ci pe
protecţia şi recuperarea acestuia într-un
mediu securizant, cu valenţe educative.
Înfiinţarea centrului de la Buziaş permite
recuperarea minorilor din zona de Vest a
ţării cât mai aproape de familie şi de
comunitatea căreia îi aparţin şi în care vor
continua să trăiască. Acest lucru este
posibil prin implicarea familiei în
activitatea
de
restructurare
a
comportamentului minorilor şi prin
continuarea eforturilor de reinserţie
socială după părăsirea centrului.
Centrul de reeducare Buziaş este o
instituţie semideschisă a cărei organizare
permite minorilor internaţi să desfăşoare
activităţi în mediu deschis, alături de tineri
de aceeaşi vârstă, asigurându-li-se astfel o
reintegrare treptată în comunitate.
Cu o structură arhitectonică unică
în sistemul penitenciar românesc, centrul
este format din 18 clădiri destinate cazării
minorilor, activităţilor de şcolarizare,
calificare, săli de mese, bibliotecă, cluburi,
săli şi terenuri de sport, un pavilion pentru
Numărul 3-4/2003
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cu organizaţiile guvernamentale şi
neguvernamentale specializate în asistenţa
post penală.
Scopul internării îl reprezintă
recuperarea morală şi socială a
adolescenţilor care au comis infracţiuni,
prin restructurarea personalităţii acestora,
formarea şi dezvoltarea unor deprinderi şi
atitudini
necesare
reintegrării
în
comunitate.
Obiective generale
 Şcolarizarea
minorilor
în
concordanţă cu sistemul de învăţământ
public pentru ca, după punerea în libertate,
aceştia să îşi poată continua pregătirea
şcolară, fără dificultăţi;
 Pregătirea profesională a minorilor
în vederea dobândirii unor competenţe
care să le faciliteze accesul şi reuşita pe
piaţa forţei de muncă;
 Intervenţia educativă în vederea
responsabilizării şi dobândirii unor
atitudini prosociale;
 Intervenţia terapeutică, în scopul
reorganizării şi echilibrării personalităţii;
 Includerea
în
activităţi
valorizatoare, în care pot avea succes, prin
aceasta modificându-se imaginea despre
sine prin exploatarea potenţialului de care
dispun, optimizarea unor deprinderi,
descoperirea şi dezvoltarea unor aptitudini
şi talente;
 Revizuirea planului de intervenţie
personalizată în funcţie de evoluţia
psihocomportamentală a minorului. Toate
activităţile şi programele vor fi înscrise
într-un continuum educaţional, care să
cuprindă activităţile de şcolarizare,
calificare, educative şi terapeutice;
 Funcţionarea
unor
echipe
interdisciplinare care să realizeze traseul
educaţional la capătul căruia fiecare minor
să fie capabil să trăiască respectând legile.
Intervenţia recuperativă se referă
la ansamblul structurat de programe şi
activităţi ce oferă minorilor diferite ocazii de
învăţare, prin intermediul cărora aceştia să
dobândească acele competenţe de viaţă care
să le determine un comportament
constructiv, autonom şi responsabil în cadrul
comunităţii. Aceasta se desfăşoară pe două
coordonate:
• educativă,
care
vizează
şcolarizarea, calificarea, acumularea de
cunoştinţe despre ei înşişi şi ceilalţi,
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dezvoltarea
de
deprinderi
sociale,
experimentarea
unor
modalităţi
neconflictuale de rezolvare a problemelor de
viaţă;
• terapeutică,
care
vizează
echilibrarea diferitelor componente ale
personalităţii minorului.
Principiile intervenţiei recuperative
Fiecare minor are propriul
potenţial de dezvoltare. O intervenţie
educativă şi terapeutică eficientă se
construieşte doar după cunoaşterea
aspectelor
psihocomportamentale,
a
istoricului şi a nevoilor fiecărui minor.
Fiecare minor va fi inclus în acele
activităţi şi programe care să răspundă
nevoilor proprii de dezvoltare, beneficiind
astfel de o intervenţie individualizată.
În derularea programelor şi
activităţilor din centru vor fi implicaţi şi
membrii familiilor minorilor, reprezentanţi
ai organizaţiilor neguvernamentale şi
guvernamentale, cât mai mulţi membri ai
comunităţii.
Pe măsură ce minorii învaţă
comportamente prosociale, li se va da
posibilitatea să le şi practice în activităţile
desfăşurate în comunitate.
Activitatea de recuperare a
minorilor este una individualizată, plecând
de la evaluarea nevoilor de dezvoltare ale
fiecărei persoane (ţinând cont de vârsta,
starea de sănătate, caracteristicile de
personalitate
şi
comportamentale,
capacităţile
individuale,
nivelul
educaţional, cauzele şi motivaţia care au
determinat
săvârşirea
infracţiunii),
consemnată într-un dosar de dezvoltare
personală.
Programele de recuperare care
se desfăşoară în centru sunt:
1. Programe educative care includ
programele de instrucţie, de formare
profesională, de restructurare atitudinală şi
comportamentală. Aceste programe au ca
obiective: înţelegerea de către minori a
gravităţii faptei comise; interiorizarea
acelor valori, principii şi deprinderi care să
le permită să facă alegeri corecte şi cinstite
în viaţă; dobândirea sentimentului de
valoare
personală;
învăţarea
unor
modalităţi paşnice de exprimare şi de
rezolvare a conflictelor.
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Activitatea de şcolarizare a
minorilor se desfăşoară în conformitate cu
Legea Învăţământului şi este asimilată
celei de învăţământ special integrat din
sistemul naţional de învăţământ.
Pentru o reală adaptare a
procesului instructiv la caracteristicile
minorilor din centru, acesta a fost
reglementată prin Protocolul 2410/C din
22.10.2001 încheiat între Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi
Ministerul Justiţiei şi prin planul cadru de
învăţământ pentru şcolile şi clasele aflate
în subordinea Direcţiei Generale a
Penitenciarelor,
aprobat
de
către
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului, prin Ordinul nr. 3529 din 23.
03. 2001.
Activitatea de şcolarizare se
desfăşoară pe următoarele niveluri:
învăţământ primar cls. I-IV, curs de zi,
cursuri de alfabetizare şi învăţământ
simultan, învăţământ gimnazial, cls. VVIII, şcoala de arte şi meserii, cls. IX-X,
învăţământ liceal.
Cadrele didactice care desfăşoară
activităţile de şcolarizare provin din
învăţământul public, iar planurile şi
programele pe care se fundamentează
procesul instructiv-educativ sunt conforme
cu exigenţele sistemului naţional de
învăţământ.
Aşa cum apreciam deja, una dintre
coordonatele pe care se desfăşoară
intervenţia educativă are în vedere
recuperarea morală şi socială a minorilor
în mijlocul comunităţii pentru că doar aici
se poate:
 oferi
minorilor
posibilitatea
stabilirii unor relaţii normale şi prosociale
cu membrii comunităţii şi de a beneficia
de resursele existente în cadrul acesteia;
 realiza o bună relaţionare cu
persoane de aceeaşi vârstă, cerinţă de bază
a reîntoarcerii în comunitate,
 stimula creşterea stimei de sine
condiţie esenţială a adoptării unor conduite
dezirabile social;
 construi o intervenţie recuperativă
autentică, imposibilă într-un mediu închis,
controlat, dar realizabilă în comunitate,
unde minorul se confruntă cu acţiunea
factorilor de natură socială, economică şi
culturală.
Numărul 3-4/2003

Toţi minorii internaţi în centru
sunt programaţi a ieşi în comunitate cel
puţin o dată la două săptămâni, cu condiţia
de a-şi da consimţământul să participe la
activităţile propuse.
Principalele activităţi desfăşurate
în exteriorul centrului sunt:
 vizionarea unor piese de teatru,
filme, concerte, expoziţii de artă, meciuri
de fotbal, participarea la tabere şcolare etc.
 activităţi comune cu persoane de
aceeaşi vârstă sau aflaţi în situaţii similarecercuri organizate de Palatul Copiilor,
manifestări artistice şi sportive care au loc
în liceele din localitate, competiţii interşcoli, programe de consiliere de grup
desfăşurate de alte instituţii decât centrul;
 activităţi specifice unor instituţii
specializate - Agenţia Judeţeană a Forţei
de Muncă, Serviciul de Reintegrare
Socială şi Supraveghere, organizaţii
nonguvernamentale (Serviciul Umanitar
pentru Penitenciare, Fundaţia Keros,
Prisson Fellowship România, Centrul
Român pentru Educaţie şi Dezvoltare
Umană).
Pregătirea profesională a minorilor
internaţi în Centrul de reeducare Buziaş
care au depăşit vârsta de 16 ani se poate
realiza atât prin cursurile şcolii de arte şi
meserii, cât şi prin cursuri de iniţiere şi
calificare, pe baza Protocolului încheiat
între Direcţia Generală a Penitenciarelor şi
Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de
Muncă
(nr.
775/21.04.1998
şi
709/20.04.2000).
Meseriile pentru care minorii pot
opta pentru a dobândi o pregătire
profesională sunt în domeniile: industrial
(vopsitor industrial, tâmplar universal,
sudor
electric,
strungar
universal,
electrician, confecţioner îmbrăcăminte),
construcţii (zidar, fierar-betonist, zugrav,
roşar-tencuitor, faianţar, dulgher), agricol
(legumicultor, apicultor, crescător animale,
ciupercar, agricultor), servicii (mecanicauto, bucătar, ospătar, brutar, operator
calculatoare, frizer, cizmar, împletitor
răchită, croitor, sculptor, coafor, lăcuitor
lemn, şlefuitor lemn, cizmar, brodortricotor, pirogravor, cofetar).
2. Programe terapeutice: terapii
cognitiv-comportamentale, nondirective,
ocupaţionale,
ludoterapia,
artterapia.
Aceste programe au ca obiective:
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îmbunătăţirea şi reorganizarea sistemului
de relaţii interpersonale, înţelegerea
propriilor dizarmonii ale personalităţii,
dezvoltarea abilităţii de a-şi gestiona
lumea interioară, de a-şi organiza viaţa şi
de a se adapta la diverse situaţii.
Înainte de părăsirea centrului,
fiecărui minor i se va întocmi un referat de
evaluare care să fie un instrument util în
perspectiva asistării postpenale a acestuia,
cuprinzând informaţii cu privire la
aşteptările
acestuia
înainte
de
liberare/proiecte de viitor, identificarea
factorilor de sprijin pentru reintegrarea în
societate, situaţii de risc social şi propuneri
pentru serviciul de reintegrare socială şi
supraveghere de la domiciliul minorului.
Pe baza Protocolului de colaborare
nr. 2134/19.02.2003 încheiat între Direcţia
Generală a Penitenciarelor şi Direcţia de
Reintegrare Socială şi Supraveghere din
cadrul Ministerului Justiţiei, Centrul de
Reeducare Buziaş colaborează permanent
cu serviciile de reintegrare socială şi
supraveghere derulând în parteneriat
activităţi care să faciliteze reinserţia
socială a minorilor:
 planificarea executării măsurii
educative a internării;
 întreprinderea unor acţiuni de
mediere între minori şi familiile lor, acolo
unde aceste legături au fost rupte sau
comunicarea este foarte slabă;
 pregătirea pentru liberare cu trei
luni înainte ca minorii să părăsească
centrul; se vor desfăşura activităţi de
asistenţă şi consiliere în funcţie de
particularităţile
socio-psihocomportamentale identificate;
 educatorii şi consilierii de
reintegrare socială vor informa minorii cu
privire la posibilitatea de a contacta
serviciul de reintegrare socială şi
supraveghere şi de a fi incluşi, după
punerea în libertate, în programe de
consiliere vocaţională, în vederea ocupării
unui loc de muncă sau continuării
studiilor.
A organiza diverse activităţi ale
minorilor internaţi în centrele de reeducare
în comunitate este unul dintre cele mai
sigure metode de protejare a acestora:
ajutându-i pe minori să-şi schimbe
atitudinea faţă de ceilalţi, să se integreze
social înseamnă, a contribui la reducerea
Numărul 3-4/2003

riscului de recidivă. Nu trebuie să pierdem
nici un moment din vedere că, după
ispăşirea diverselor sancţiuni, aceşti
minori se reîntorc în comunitate, iar
internarea lor, dacă nu are ca efect
resocializarea, nu este decât o pseudoprotecţie. Metoda cea mai sigură, chiar
dacă anevoioasă şi de lungă durată,
rămâne aplicarea unei adevărate strategii
care să favorizeze şi să sprijine minorii
pentru a se reintegra în comunitate.
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IMPORTANŢA EVALUĂRII ŞI MONITORIZĂRII
PROGRAMELOR SOCIALE LA NIVEL COMUNITAR
Sorin Cace
chestionarul furnizează multe informaţii
legate de planificarea activităţilor şi de
modul de organizare şi conducerea a
acestora.

În România puţini oameni
folosesc frecvent metode de monitorizare
şi evaluare atunci când demarează
programe sau în cazul programelor deja în
derulare. De asemenea, puţini oameni sunt
specializaţi
şi
au
experienţă
în
monitorizare şi evaluare.

În perioada de după cel de-al
doilea război mondial au fost aduse în
discuţie aspecte legate de observarea şi
evaluarea atitudinilor şi comportamentului
uman. Apoi au fost dezvoltate o serie de
instrumente de colectare a informaţiilor şi
în special interviurile individuale şi de
grup.

Toate aceste persoane care, într-un
fel sau altul desfăşoară activităţi de acest
gen au în comun implicarea în diverse
programe de dezvoltare urbană sau rurală
care privesc sănătatea, dezvoltarea
comunitară,
educaţia
şi
mediul
înconjurător.

De asemenea, au fost introduse
instrumentele capabile să colecteze
cantităţi mari de informaţii şi să se
înregistreze activităţile. Au fost folosite
calculatoare, casetofoane şi camere de luat
vederi.

Bineînţeles, nivelul de pregătire al
celor implicaţi este diferit. Dar ei au în
comun faptul că lucrează la aceleaşi
programe şi au nevoie ca împreună să-şi
monitorizeze şi să-şi evalueze munca.

Astăzi, în lume, există întâlniri
care se ocupă de evaluare precum şi o
bogată literatură de specialitate. Multe
rezultate ale evaluărilor sunt adoptate în
diferite contexte şi în diferite ţări.

Mulţi dintre ei şi în special cei
care lucrează la nivel comunitar, au nevoie
de mijloace de evaluare şi monitorizare. Ei
consideră că metodele de monitorizare şi
evaluare disponibile sunt prea complexe,
prea costisitoare sau prea puţin apropiate
de condiţiile în care ei trăiesc şi lucrează.

În ultimii ani metodele de evaluare
sunt mai potrivite, mai uşor de înţeles şi de
utilizat. Prin ele se încearcă o mai mare
eficienţă a muncii depuse în sectorul
nonprofit. Astăzi se vorbeşte tot mai mult
despre
evaluarea
participativă.

Cum s-au dezvoltat ideile de
evaluare
De-a lungul timpului multe idei şi
metode legate de evaluare s-au dezvoltat
în zona urbană. De exemplu, cu câteva
sute de ani în urmă, odată cu demararea
programelor pentru săraci, instituţiile de
caritate au fost nevoite să justifice
modalităţile de cheltuire a banilor în faţa
organismelor finanţatoare. Aceste prime
evaluări descriau şi detaliau serviciile
oferite.
Rezultatele acestor programe au
fost evaluate mai târziu.

de

Treptat au fost introduse mijloace
culegere a informaţiilor. Astfel,
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fapte. Pentru noi înseamnă ajutarea acelora
care sunt implicaţi în diferite programe de
dezvoltare şi care apreciază (judecă)
valoarea a ceea ce fac. O parte dintre ei îşi
monitorizează deja propria activitate şi pot
să facă o evaluare într-un mod ştiinţific.

Ce înseamnă evaluarea
participativă
Se pun diferite întrebări cum ar fi:
Care sunt obiectivele şi diferiţii paşi în
întreg procesul?
Iată pe scurt paşii necesari în evaluarea
participativă:
1. Să se cadă de acord asupra
evaluării participative
2. Trebuie să se decidă cu exactitate
ce obiective vor fi evaluate
3. Când au căzut de acord asupra
obiectivelor ce trebuie evaluate
trebuie ales un mic grup de
coordonare care să planifice şi să
organizeze cu atenţie toate
detaliile evaluării
4. Trebuie decis care sunt cele mai
bune metode ce vor fi folosite
pentru atingerea obiectivelor
evaluării
5. În alegerea metodei trebuie să
ţinem
cont,
indiferent
de
mijloacele de culegere a datelor,
de resursele umane şi de timp
disponibile
6. Când decizia este luată se scrie
planul evaluării. Acest plan arată
de ce, cum, când şi unde evaluarea
are loc şi pe cine va implica
7. Apoi trebuie concepute şi testate
metodele
de
evaluare.
Se
realizează instrumentele de lucru
şi se pregătesc participanţii în
programul de evaluare
8. După realizarea şi testarea
instrumentelor acestea sunt mult
utilizate în culegerea informaţiilor
care să răspundă cerinţelor
evaluării
9. Se analizează informaţiile şi datele
culese în principal de către
coordonatorii programului
10. Rezultatele
analizei
sunt
prezentate în funcţie de beneficiar
11. Participanţii în program trebuie să
decidă cum vor fi utilizate
rezultatele evaluării şi care este
rolul lor în atingerea obiectivelor
şi pentru creşterea eficienţei
programelor.
De ce evaluăm?
Evaluarea înseamnă judecarea
unor valori sau valoarea unor lucruri sau
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Evaluarea şi scopul ei pot fi prezentate în
mai multe feluri:
a) ceea ce s-a realizat
b) măsurarea progresului în raport
cu obiectivele programului
c) perfecţionarea monitorizării
(culegerii de informaţii)
d) identificarea punctelor forte şi a
slăbiciunilor
e) a vedea eficienţa programului
(utilitatea lui)
f) analiza cost/beneficiu
g) planificarea şi organizarea unui
program de activitate îmbunătăţit
h)
îmbunătăţirea
experienţei
(prevenirea greşelilor sau folosirea
unor metode bune deja testate)
i) creşterea eficienţei
j) introducerea unei mai bune
planificări în concordanţă cu nevoile
oamenilor
De ce mai evaluăm?
• pentru a îmbunătăţi metodele de
monitorizare
• pentru a afla punctele forte şi punctele
slabe
• pentru a-ţi critica propria muncă
• pentru a compara programul cu altele
asemănătoare
• pentru a fi capabil să-ţi îmbunătăţeşti
experienţa
• pentru a vedea eficacitatea eforturilor
• pentru a vedea dacă munca ta este prea
costisitoare în raport cu rezultatele
• pentru a aduna mai multe informaţii
• pentru a face munca noastră mai
eficientă
• pentru a ne ajuta pe noi înşine în a
face planuri mai bune în viitor
• pentru a ne ajuta să vedem direcţia în
care mergem (dacă suntem nevoiţi să
schimbăm direcţia)
• pentru a vedea ce am realizat
• pentru a cuantifica progresul
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informaţiile sunt colectate şi unde ajung
ele. Ei nu se aşteaptă să vadă rezultatele
analizei. Când văd raportul de evaluare ei
au dificultăţi în a înţelege cuvintele de
specialitate în evaluare şi căile statistice
prin care informaţiile culese sunt
prezentate.
Modalităţile prin care executanţii
programului şi lucrătorii la nivel
comunitar monitorizează şi evaluează
propria lor muncă includ: ţinerea
registrelor, participarea la întâlniri
regulate, discuţii de grup, ateliere de lucru
pentru evaluarea progresului în activitate
şi scrierea unor rapoarte regulate
(săptămânale, lucrări, trimestriale, anuale).
Câteva persoane implicate în program pot
să aibă pregătire specială sau experienţă în
evaluare. Câteodată evaluatorii sau
evaluaţii nu fac parte din personalul
programului. Ei pot să lucreze singuri sau
ca echipă şi vin din interiorul sau din afara
ţării unde programul se îndeplineşte.
Evaluator intern sau extern
Evaluatorul extern este văzut ca
o persoană capabilă să facă o imagine
nouă asupra programului pentru că nu este
implicat personal şi că nu are nimic de
câştigat sau de pierdut din evaluare.
Evaluatorul nu poate fi influenţat prea
mult de personal sau finanţator, prieteni
sau relaţii personale poate fi mai obiectiv.
Evaluatorul intern este o
persoană din interiorul programului sau
care cunoaşte foarte bine programul,
cunoaşte căile prin care programul
funcţionează, obiectivele, problemele,
punctele tari şi slăbiciunile.

În evaluare ne concentrăm pe:
- programul de activitate;
- resursele umane;
- informaţii;
- fapte şi imagini.
Alte
motive
pentru
care
evaluăm:
- pentru că ne cer agenţiile
finanţatoare
- pentru că o cer ministerele
- pentru că sponsorii doresc să
vadă dacă merită să continue să suporte
programul nostru
- pentru că cercetătorii vor să
încerce noi tehnici de evaluare
- pentru că noile materiale sunt
necesare pentru publicitate
Participanţi în evaluare
Putem distinge patru tipuri de
participanţi care pot să efectueze evaluarea
programelor de servicii sociale.
În primul rând, instituţiile
finanţatoare care sunt legitimate sau
autorizate
să
verifice
atingerea
obiectivelor stabilite prin contract. Acestea
pot fi reprezentate de: directori de comisii,
departamente,
consilii,
oficii
de
management şi buget. În multe situaţii,
sponsorii deţin locul central în eforturile
de evaluare.
Următorul este reprezentat de
administratorii
sau
executivul
programelor, coordonatorii de program.
Evaluarea se poate efectua la diferite
nivele ale programului.
Al treilea grup care poate influenţa
activitatea de evaluare este personalul care
execută programul şi care reprezintă o
sursă de date pentru evaluator.
În final, agenţiile de evaluare, care
pot fi persoane sau grupuri de persoane
care se reunesc într-un grup de evaluare.
Cine poate să evalueze?
Un număr mare de persoane
implicate
în
sănătate,
agricultură,
dezvoltare comunitară, educaţie, asistenţă
socială pot să folosească în mod regulat
metoda de monitorizare în fiecare tip de
programe.
Aceste
metode
implică
participanţii de la nivel comunitar într-un
fel sau altul. Chiar dacă ei furnizează
informaţiile necesare monitorizării şi
evaluării ci joacă un mic rol sau chiar nu
au rol în faza de analiză. În realitate ei
adesea nu ştiu cu exactitate de ce
Numărul 3-4/2003
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AVANTAJELE ŞI DEZAVANTAJELE EVALUATORILOR INTERNI ŞI EXTERNI
EXTERNI

INTERNI

1. Pot să dea o imagine nouă asupra
programului
2. Nu sunt implicaţi personal şi de aceea e
uşor să fie obiectivi
3. Nu fac parte din structura normală de
putere
4. Nu câştigă nimic din program dar pot să
câştige prestigiu din evaluare
5. Sunt pregătiţi în metode de evaluare. Pot să
avea experienţă în alte evaluări. Privesc
programul ca nişte experţi.
6. Veniţi din afară pot să nu înţeleagă
programul sau pe cei implicaţi
7. Poate conferi anxietate participanţilor din
program

Găsesc că este greu să fie obiectivi
Sunt parte a structurii de putere şi autoritate
Pot fi motivaţi cu speranţa unor câştiguri
personale
Pot să nu fie pregătiţi special în evaluare. Nu
au mai multă (sau doar puţin mai mare)
pregătire decât alţii din program
Sunt familiarizaţi cu programele şi pot să
interpreteze comportamentele şi atitudinile
personale
Sunt cunoscuţi în program şi nu creează
anxietate. Recomandarea finală poate să
sune puţin mai ameninţătoare
- servicii (un serviciu de informare
şi documentare, un centru de primire, un
centru de plasament)
- produse (materiale educaţionale
şi de informare raportate)
- activităţi (spectacole, seminarii,
cursuri de pregătire)
Toate ieşirile sunt de fapt
concretizări ale eforturilor depuse de
organizaţii pentru a atinge obiectivele şi a
satisface nevoile clienţilor.
Efectele
(impactul)
sunt
rezultatele produse de către ieşiri. Ele sunt
evaluate atât pe termen scurt cât şi mediu
sau lung. În mod normal efectele ar trebui
să fie foarte apropiate de obiectivele
programului sau chiar identice.
Utilizarea
acestor
elemente
prezentate anterior ridică o serie de
probleme:

Elementele unui program
Principalele elemente ale unui
program sunt intrările, procesul, ieşirile şi
efectele.
Intrări - Proces - Ieşiri - Efecte
Intrări. Ele sunt considerate
resurse implicate într-un program şi
cuprind:
- bani (donaţii, burse, etc.)
- echipamente, clădiri, facilităţi
- timpul persoanelor implicate
(personal, voluntari, membrii
ai Consiliului de administraţie
şi conducere)
De asemenea, există şi alte
elemente care pot fi considerate intrări dar
sunt mai greu de înregistrat şi cuantificat
(măsurat). Putem aminti: ideile şi
inovaţiile din proiect precum şi energia
consumată pentru iniţierea lui.

* Anumite intrări sunt mai puţin
vizibile decât altele. De exemplu,
fondurile primite de la finanţatori sau
autorităţile locale sunt intrări clare care pot
fi uşor evidenţiate (10 milioane pentru un
centru de consiliere). Dar pentru ca aceşti
bani să ducă la rezultate este nevoie de
idei şi calităţi de organizare şi coordonare.
Este vorba despre angajaţi, planificarea
resurselor, utilizarea lor. Alte intrări, cum

Procesul reprezintă tot ceea ce
urmează să se facă cu intrările adică cum
sunt organizate sursele
umane şi
financiare pentru atingerea obiectivelor
din program (pentru a rezulta ieşirile).
Procesul este diferit de la un
program la altul.
Ieşirile pot să reprezinte:
Numărul 3-4/2003
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ar fi munca voluntară, pot fi mai greu puse
în evidenţă sau măsurate.
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organizaţiilor finanţatoare în ceea ce
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investească într-un curs de scriere a
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alt efect pozitiv posibil se referă la
îmbunătăţirea capacităţii de comunicare şi
creşterea încrederii în propria persoană a
participanţilor la curs. Acest din urmă
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monitorizat şi înregistrat.
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ALTERNATIVE SOCIALE ALE INTEGRĂRII SOCIALE
A COPIILOR STRĂZII
Meri Baluta
Director Program Asociaţia “Casa Deschisă”
sau care lucrează şi merg şi la şcoală;
învaţă, se socializează făcând lucrurile
care par “normale”, simple pentru noi.
Un pas foarte important pe care
copiii l-au făcut a fost trecerea de la viaţa
de stradă, cu libertatea şi lipsa de
constrângere de acolo, la viaţa de familie,
cu asumarea de responsabilităţi şi
respectarea unor reguli, îndeplinirea unor
sarcini. La fel de important este şi faptul
că aceşti copii au ales “viaţa de familie”,
nu au fost forţaţi, dar au fost motivaţi şi
susţinuţi să îşi dorească o astfel de viaţă.
Au avut pe cineva aproape de ei, au ştiut
că pot conta pe ajutorul cuiva, iar aşa au
căpătat încrederea în noi. Încrederea, într-o
oarecare măsură înseamnă şi afecţiune
pentru ca apoi din aceasta să fie generate
atenţia şi respectul. Pentru un copil al
străzii ideea de a fi acceptat într-un grup
este foarte importantă şi are o valoare
mare pentru el: dacă simte puţină afecţiune
şi apreciere din partea grupului se va
integra uşor şi va răspunde la fel; va învăţa
că şi el are o anume valoare personală şi
contează pentru cineva.
Trecerea de la un stil de viaţă la
altul complet diferit este dificilă pentru
orice persoană, cu atât mai mult pentru ei.
Rezultatele pozitive ne-au impulsionat să
luptăm pentru prevenirea fenomenului
“copiilor străzii”.
În România numărul copiilor care
abandonează şcoala este în continuă
creştere, iar de la abandon şcolar la
abandon familial este doar un pas.
Inexistenţa statisticilor clare despre acest
fenomen duce la minimalizarea impactului
său asupra comunităţii şi a consecinţelor
devastatoare pe care le poate avea acest
fenomen.
Ca urmare a experienţei acumulate
în cei zece ani am ajuns la concluzia că
doar lucrul individual cu copilul nu
schimbă foarte mult în mentalitatea celor
implicaţi în procesul de formare, educare
şi integrare a copilului. Având în vedere că
o societate funcţionează pe bază de relaţii
interumane, considerăm că este important

Asociaţia “Casa Deschisă” s-a
înfiinţat în martie 1994 ca urmare a
reuşitei proiectului pilot numit “Aurolac”,
proiect care venea în ajutorul copiilor
străzii.
În prezent, datorită experienţei,
Casa Deschisă are drept scop dezvoltarea
de programe menite să ajute copiii
defavorizaţi şi să prevină fenomenul
copiilor străzii. Asociaţia “Casa Deschisă”
funcţionează cu un centru de zi (desfăşoară
în două schimburi activităţi didactice şi
distractive, implicând toţi copiii de diferite
vârste, asimilarea cunoştinţelor de bază de
către copii realizându-se prin activităţi
ludice, prin organizarea de activităţi
extraşcolare, consilierea familiilor şi
îndrumarea copiilor către alte activităţi
educative, în funcţie de aptitudini; sprijin
oferit copiilor pentru obţinerea unor
rezultate şcolare bune, înscrierea sau
reînscrierea copiilor în sistemul de
învăţământ) şi un apartament social, dar şi
în incinta şcolilor din vecinătatea centrului
de zi, şcoli în care încercăm prin diferite
metode să sprijinim sistemul de
învăţământ de stat.
Asociaţia
“Casa
Deschisă”
utilizează metode adecvate, flexibile,
alternative în educarea şi modelarea
copiilor aflaţi în situaţie de risc.
Unul
dintre
obiectivele
organizaţiei noastre este acela de a
încuraja şi susţine copiii să părăsească
strada. Le oferim în schimb un spaţiu
familial cu care să se obişnuiască şi îi
încurajăm permanent să îşi asume
responsabilităţi cu privire la acţiunile pe
care le întreprind.
În anul 2003, Casa Deschisă a
oferit servicii unui număr mare de copii –
copii provenind din medii foarte sărace dar
şi foşti copii ai străzii. Am obţinut
rezultate foarte bune, în concordanţă cu
aşteptările pe care le-am avut. Trebuie să
menţionăm că noi numim foşti copii ai
străzii, copiii care sunt integraţi în
apartamentul social, care merg la şcoală
zilnic, care au rezultate şcolare notabile,
Numărul 3-4/2003
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perspectiva străzii cu libertate şi anturaj
asemeni lui, ştim cu toţii ce va alege.
Urmările acestor alegeri înseamnă un
număr foarte mare de analfabeţi şi
potenţiali inadaptaţi social fără proiecţii de
viitor.
Ceea ce este foarte dureros este
faptul că o parte din părinţi îşi încurajează
copiii să absenteze de la şcoală. Poate şi
mai grav este faptul că unii părinţi îşi
trimit sistematic copiii să “producă”, să
cerşească pe stradă, la semafoare, în faţa
bisericilor, la intrarea în magazine. Este
inuman acest comportament, este o formă
de sclavagism.
Alături de familie şi şcoală,
organizaţiile
nonguvernamentale
reprezintă un important factor de
socializare. Împreună pot oferi o altă
perspectivă asupra viitorului. Este foarte
adevărat, dar când familia aplică metode
greşite de creştere şi educare (maltratare,
neglijare, exploatare) a copilului - din
punctul de vedere al specialistului - care
sunt şansele de reuşită ale organizaţiei ce
funcţionează în sprijinul copiilor?
Pornind de la o astfel de întrebare
încercăm deci să implicăm nu doar copilul,
ci şi familia acestuia precum şi şcoala,
pentru a spori şansele de reuşită.
Noi încercăm nu doar să “tratăm”
efectele, cum s-a întâmplat până acum, ci
să descoperim şi să “tratăm” cauzele
acestor grave probleme.
Programul “Şcoala - o şansă
pentru fiecare” prin rezultatele din ultimii
trei ani ne demonstrează că, acţionând
asupra cauzelor, efectele pot fi îndepărtate,
chiar şi când problema este de ordin social.
Importante sunt dorinţa, voinţa şi munca
susţinută în acest sens din partea
comunităţii, familiei, copilului şi a noastră,
a ONG-urilor.

să orientezi copiii în dezvoltarea
abilităţilor şi competenţelor de relaţionare.
În acest sens, organizaţia noastră îşi
propune să caute şi să identifice soluţii
specifice pentru copiii şi tinerii din
categoriile defavorizate, pentru ca
împreună cu autorităţile competente,
specialişti şi alte organizaţii, să găsească
mijloacele cele mai potrivite de rezolvare a
problemelor.
În primul rând, în identificarea
problemelor copiilor şi tinerilor este
necesară implicarea comunităţii: părinţi,
profesori, autorităţi. Datorită faptului că
fiecare dintre cei implicaţi relaţionează
direct cu copiii, reuşesc să stabilească
dimensiunea problematică.
Lipsa de motivare şi implicare a
comunităţii ne determină să acţionăm cu
mijloace şi metode proprii asupra
problemelor pentru a înlătura efectele
acestora.
Dacă vorbim despre probleme, ar
trebui să ne gândim la gradul de sărăcie al
familiilor din care provin aceşti copii. Aşazisul învăţământ gratuit se dovedeşte a fi o
adevărată povară financiară pentru părinţii
copiilor: cărţile, caietele, manualele
şcolare, rechizitele, necesită alocarea unei
sume periodice, sumă de care se pot
dispensa cu greutate. Dacă un părinte nu
are ce pune pe masă copiilor de mâncare,
de ce ar alege să cumpere cărţi şi caiete?
Obligativitatea uniformei şcolare implică o
altă problemă financiară pentru părinţii
şcolarilor.
Sistemul de învăţământ de stat
dispune de foarte puţine fonduri alocate
familiilor aflate în dificultate. Astfel, cine
ar putea oferi ajutor tuturor copiilor care ar
trebui să meargă la şcoală şi îşi doresc să
meargă la şcoală, dar nu pot? Ce fel de
şanse le putem oferi acestor copii şi
familiilor lor? În sistemul protecţiei
sociale
există
un
număr
invers
proporţional al teoreticienilor faţă de cel al
practicienilor. Realitatea faptică este mult
mai dură şi mai greu de descris în cuvinte.
Copilul nu are nevoie doar de o
familie şi o educaţie formală pentru a
creşte, are nevoie de prieteni, modele,
societate. Pus în situaţia de a alege între a
merge la şcoală şi a fi obiectul discuţiilor
colegilor referitoare la vestimentaţia şi
absenţa gustării din pauza mare şi
Numărul 3-4/2003
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ABILITĂŢI DE INTERVIEVARE A COPIILOR – VICTIME ALE
TRAFICULUI DE FINŢE UMANE
Preşedinte Executiv Gabriela Alexandrescu, Organizaţia Salvati
Copiii
Psihoterapeut Daniela Nicolăescu, Organizaţia Salvaţi Copiii
Abilităţi de comunicare
Literatura
contemporană
şi
ghidurile practice de învăţare-predare a
strategiilor şi abilităţilor eficiente de
intervievare şi ajutorare eficientă asigură
liste întregi de abilităţi de comunicare
recomandate pentru diferite scopuri şi
niveluri. Anumite abilităţi ar putea să fie
definite ca fiind fundamentale; altele ca
intermediare, în timp ce altele sunt definite
ca fiind avansate sau specializate. S-ar
putea merge dincolo de scopul şi
obiectivul fiecărui domeniu prezent în
managementul de caz pentru a lista o serie
de abilităţi specifice de intervievare, dar
vom selecta trei abilităţi de bază care
reprezintă într-adevăr coloana vertebrală a
unei proceduri de intervievare şi ajutorare
efective. Acestea sunt:
1. Construirea
relaţiei
şi
comunicării empatice
2. Abilităţi de intervievare
3. Abilităţi
de
ascultare
şi
reflectare

punctele slabe sau punctele tari în
modalităţi care ne sprijine să înţelegem şi
să elaborăm un plan realist de acţiune”
(Trewitchick, 2000, 76).
Suplimentar, sunt noţiuni de
simpatie sau empatie, de foarte multe ori
utilizate fără a se realiza diferenţele
semantice. Diferenţa este că în timp ce
„simpatizarea” cu altcineva înseamnă a fi
noi înşine mişcaţi de anumite emoţii
observate
în
comportamentul
sau
declaraţiile verbale ale interlocutorului,
„empatizarea” reprezintă a „ne pune noi
înşine în locul celeilalte persoane”.
Comunicarea empatică implică
trei abilităţi specifice de comunicare:
- exprimarea emoţiilor- „a te pune
în pielea celuilalt”, reprezintă a te
apropia cât mai mult posibil de
experienţa personală
- manifestarea înţelegerii faţă de
sentimentele celuilalt – indicarea
prin gesturi, expresii, postură
fizică sau atingere
- punerea sentimentelor persoanei
intervievate
în
cuvinte
(exprimarea
verbală),
foarte
importantă atunci când persoana
este incapabilă să articuleze
anumite emoţii, din diferite motive
(bariere de limbaj, incapacitatea
de a verbaliza anumite sentimente
la un moment dat, stare de
confuzie mentală).
Pe scurt, comunicarea şi raportul empatic,
ca părţi esenţiale ale relaţiei de ajutorare,
reprezintă două părţi ale aceluiaşi punct de
vedere, constituind elementele umane
fundamentale ale managementului de caz.
Aceste
elemente
au
componente
comportamentale foarte diferite pe care ar
trebui să le învăţăm, să le practicăm şi
verificăm cu ocazia fiecărei întâlniri cu
persoanele traficate.

1. Construirea
relaţiei
şi
comunicării empatice
Noţiunea de relaţie, raport este cel
mai bine reprezentată de o interacţiune
spontană între doi sau mai mulţi oameni,
bazată pe înţelegerea mutuală în
îndeplinirea unei sarcini comune (alianţă
lucrativă). În alţi termeni: Raportul în
relaţia de ajutorare nu este altceva decât a
îngriji cu grijă.
„Stabilirea raportului implică crearea
unui climat în care persoana intervievată
începe să aibă încredere în personalul
nostru şi integritatea profesională.
Această relaţie este importantă deoarece
creează condiţii favorabile necesare
oamenilor pentru a fi capabili să discute
şi să-şi descopere problemele sau
dificultăţile, succesele sau eşecurile,
Numărul 3-4/2003
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analizăm cinci forme de întrebări
ajutătoare, care se pun cel mai frecvent dea lungul interviurilor conduse de persoane
care nu sunt pregătite:

Tabelul de mai jos indică
componentele
comportamentale
ale
construirii raportului şi comunicării
empatice.

•
1.
2.
3.
4.
5.
6.

•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

•
1.

2.
3.
4.
5.

1. forme induse sau sugestive de
chestionare
2. prea multe întrebări da/nu
3. întrebări neclare
4. întrebări duble sau multiple
5. prea multe întrebări „de ce”

Comunicarea disponibilităţii de
a asculta
Contact vizual variat
Postură relaxată
Gesturi adecvate şi confortabile
Înclinarea către client
Rotirea către client
Distanţă adecvată

1. Întrebări deschise
Întrebările
deschise
sunt
desemnate pentru a asigura libertatea de
alegere,
permiterea
persoanelor
intervievate să-şi exprime sentimentele şi
gândurile cu propriile cuvinte; să aleagă
sau să ignore anumite interese. Este
recomandat ca întrebările deschise să
constituie majoritatea întrebărilor în
interviul iniţial sau în cadrul primei
întâlniri. Riscul întrebărilor deschise poate
consta în ambiguitatea a „ceea ce
aşteaptă”, cât şi în dificultatea de a
răspunde.

Comunicarea interesului şi
facilitarea povestirii istoriei
personale
Încuviinţarea din cap
Exprimarea facilă a interesului
Tonul vocii
Evitarea întreruperii
Repetarea cuvintelor cheie
Întrebări simple
Întrebări deschise
Parafrazarea (reflectarea emoţiilor
şi afectelor)

Exemplul 1: Întrebări ce pot fi puse pentru
a evalua securitatea

Comunicarea respectului faţă de
valoarea,
integritatea
şi
abilităţile individului
Utilizarea unui limbaj nonevaluativ şi non-absolut (noncategoric)
Utilizarea numelui clientului
Afirmaţii pozitive despre client
Evitarea gesturilor şi răspunsurilor
stereotipe
Lăsarea opţiunii clientului

Q: „Ai anumite probleme de a avea acest
interviu cu mine?”
Q: Consideri că discutând cu mine vei
avea probleme, de exemplu, cu cei care teau traficat, familia ta, prietenii tăi sau
oricine te sprijină?”
Q: Ai vorbit cu altcineva înainte
(profesionist)? Cum a fost această
experienţă?
Q: Crezi că este momentul şi locul potrivit
să se discute experienţa ta? Dacă nu, este
un loc şi moment potrivit?

2. Abilităţi de chestionare

Exemplul 2: Întrebări deschise pentru
evaluarea sau interviul iniţial
Am câteva informaţii despre ceea ce s-a
întâmplat cu tine, dar aş dori să te întreb
dacă îmi poţi spune ceea ce ţi s-a întâmplat
– cu cuvintele tale.

În domeniul relaţiilor de ajutorare,
arta de intervievare implică patru grupe
principale de abilităţi:
1.
2.
3.
4.

întrebări deschise
întrebări închise
întrebări „ce”
întrebări
de
intervenţie
(terapeutice)
Înainte de a discuta cele patru
întrebări fundamentale în detaliu, să
Numărul 3-4/2003

Exemplul 3: Interviul narativ
Într-un fel pentru a te cunoaşte mai bine,
ar trebui probabil să spui ceva despre tine,
ce consideri că este important şi ajutător
atât pentru tine cât şi pentru mine. Cum ţi
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Întrebări
liniare.
Sunt
investigative prin definiţie. Tipurile
fundamentale sunt: Cine a făcut aceasta?
Când? Unde? De ce? Majoritatea
interviurilor încep cu întrebări liniare.
Întrebări circulare. Intenţia
acestor întrebări este predominată de
explorare a „modelelor ce conectează”
persoanele,
obiectele,
acţiunile,
percepţiile,
ideile,
sentimentele,
evenimentele, etc. Tipurile fundamentale
ale acestor serii de întrebări se focalizează
asupra schimbărilor care au loc în relaţie
cu un eveniment particular (Ce crezi că s-a
întâmplat atunci când ai părăsit casa?),
conectate cu ceea ce s-a întâmplat cu
diferite persoane participante la un
eveniment (Cine a fost cea mai deprimată
– tu sau mama ta?)
Întrebări strategice – intenţia
acestor întrebări este predominant
corectivă. Prin punerea unor asemenea
întrebări intervievatorul ia rolul de
profesor, instructor, judecător sau o
persoană cu o anumită autoritate.
Întrebarea operează pe baza faptului că
anumite răspunsuri sunt mai „corecte”
decât altele, dar se intenţionează ghidarea
persoanei intervievate către a decide şi a
alege ceea ce este mai corect (adevărat,
viabil, corespunzător) pentru gândire,
sentimente şi acţiune. Întrebările obişnuite
sunt aşa numitele „provocări de acţiune”
(De ce nu le spui despre grijile tale în loc
să te îngrijorezi despre ele?)
Întrebări reflexive. Intenţia lor
este
facilitarea
(reîntărirea,
împuternicirea). Intervievatorul are rolul
de a ghida sau direcţiona persoana pentru a
mobiliza resursele de rezolvare a
problemelor în modul cel mai creativ şi
semnificativ.

se pare asta? (Înclinare din cap) Cu ce vrei
să începi?
2. Întrebări închise
Întrebările închise ar putea lua
diferite forme (da/nu, autocategorizare,
mai bine, mult mai bine). Cu toate că sunt
mult mai uşor de răspuns, este mult mai
dificil de interpretat decât întrebările
deschise. Mai mult, sunt asemănătoare
întrebărilor sugerate, pentru că ele pot
conduce către răspunsuri aşteptate ce sunt
strâns legate de dezirabilitatea socială. De
asemenea ele conţin un anumit risc pentru
intervievator şi persoana intervievată,
datorită:
a. alegerii cuvintelor
b. intonaţiei
c. ritmului
Într-un anumit context, a-i cere
unei anumite persoane să îşi spună ziua de
naştere poate să fie un lucru plăcut, în alt
loc NU. În consecinţă, una dintre
recomandările fundamentale este de a
evita punerea prea multor întrebări într-o
singură parte a interviului.
Exemplul 1: Adunarea informaţiilor de
bază
Aş putea şti numele tău, data şi locul
naşterii, te rog?
3. Întrebări „CE”
Această formă de intervievare este
populară în anumite forme de consiliere
psihologică şi scurte şedinţe de terapie
Exemple:
Ce s-a întâmplat cu tine Ioana în ultimele
12 luni?
Ce se va întâmpla cu tine în următoarele
12 luni?
Ce se va întâmpla cu tine dacă stai aici
unde te afli?
4. Întrebări de intervenţie
Din literatura de specialitate este
important să cunoaştem cele mai
importante tipologii care sunt esenţiale
pentru explorarea în profunzime a
problemelor şi perspectivelor indivizilor
pentru schimbare.
Există patru categorii de întrebări
în contextul consilierii psihologice şi
referitoare la relaţiile de ajutorare:
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Ipoteze liniare

Descoperirea Ghidarea
problemei

Explorare

Viitor

Înţelegere

Emoţie

Orientarea
intenţiei

Influenţarea
intenţiei

Ipoteze circulare

Abilităţi de ascultare şi reflectare
Abilităţile de ascultare sunt definite ca părţi ale ascultării active, ca o parte esenţială a
competenţei de ascultare.
Una dintre cele mai bune forme de a distinge un „bun” ascultător de un „rău”
ascultător este de a defini modelele fundamentale ale fiecăruia.
A fi un bun ascultător este mai mult decât a aştepta şi asculta ce spune cealaltă
persoană. Ascultare activă înseamnă încurajare, sprijin şi atenţie acordată vorbitorului.
Un bun ascultător:
• Se uită la cel care vorbeşte în cea mai mare parte a timpului
• Încurajează vorbitorul dând din cap şi zâmbind
• Aprobă, încurajează
• Este înţelegător şi acceptă
• Arată interes, ascultă cu atenţie, are o poziţie adecvată
• Pune întrebări pentru a clarifica lucrurile, cere detalii
• Oferă sfaturi care sunt concrete şi specifice, dacă i-se cere sau consideră că sunt
necesare
• Nu întrerupe
• Nu judecă sau critică
• Manifestă confidenţialitate
Un ascultător „rău”
• Se uită încruntat la vorbitor
• Nu este înţelegător
• Nu ascultă ceea ce i se spune
• Întrerupe frecvent şi comentează
• Critică, face comentarii sarcastice sau judecăţi
• Argumentează
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•
•
•

Vorbeşte prea mult decât ascultă
Face alte lucruri atunci când ar trebui să asculte (se uită la unghii, face biluţe)
Râde la vorbitor, nu-l ia în serios

Termenul de „abilităţi de intervievare reflectivă” acoperă un set de patru tehnici
diferite:
1. Reflectarea sentimentelor. Este o încercare a consilierului de a parafraza prin
cuvinte „proaspete” atitudinile esenţiale exprimate de client
2. Reflectarea experienţei non-verbale. Atunci când intervievatorul încearcă să
armonizeze propriul comportament non-verbal la cel al clientului pentru a facilita
raportul şi relaţia empatică
3. Împărtăşirea experienţei. Implică împărtăşirea propriei experienţe a consilierului cu
câteva aspecte din experienţa clientului, numai dacă este cazul
4. Identificarea (etichetarea) sentimentelor. Sensibilitatea şi experienţa de a
recunoaşte şi exprima în cuvinte sentimentul esenţial al altei persoane pe care îl
experimentează la un moment dat. Cu alte cuvinte este important să se distingă tipul
predominant de sentiment: pozitiv, negativ şi ambivalent.
Pozitiv: ego-constructive, împuternicire, autoactualizare
Negativ: în general de autodistrugere
Pozitiv
Fericire
Securitate
Mulţumire
Încredere în sine
Autovalorizare
Dragoste
Optimism
Căldură

Negativ
Vinovăţie
Resentimente
Teamă
Depresie
Dezgustare
Revoltă
Respingere
Ostilitate

MANAGEMENTUL DE CAZ: SOLUŢIE PENTRU REZOLVAREA PROBLEMEI
Teoretic, managementul de caz este un proces step-by-step de rezolvare a problemei
care urmează o serie de sesiuni de consiliere, interviuri, decizii şi multe alte procese, asumate
şi distribuite echipei, la diferite niveluri ale contactului personal. Principalele trăsături ale
abordării de rezolvare a problemei sunt foarte cunoscute în teoria şi practica profesiilor de
sprijin, inclusiv asistenţa socială.
În acord cu acest model, managementul de caz ar putea fi privit ca un proces deschis
cu patru blocuri de intervenţie, după cum se arată mai jos:
Modelul feed-back-ului „circular” în managementul de caz

OBSERVARE

EVALUARE

INTERVENŢIE

PLANIFICARE
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În mod esenţial, paradigma izvorăşte din domeniile psihologiei, în special al
creativităţii, cu rădăcini adânci în psihologia rezolvării creative a problemei. Are un loc
„natural” în sfera managementului de caz al persoanelor traficate pentru că se focalizează pe
schimbare. În forma sa simplificată, procesul are PATRU paşi de bază, după cum urmează:
Pasul 1: Stabilirea relaţiei. Principalul obiectiv al procesului este stabilirea şi menţinerea
unei alianţe terapeutice suportive, de îngrijire. Obiectivul general este de a face
clienţii (în cazul nostru persoanele traficate – victimele copii şi adolescenţi) să se
deschidă, să-şi recâştige stima de sine şi să dezvolte încredere în sine şi alţii.
Pasul 2: Identificarea şi evaluarea problemei. În această etapă este importantă identificarea
şi evaluarea problemelor persoanei din diferite perspective, de exemplu, din
perspectiva sa, din perspectiva altei persoane semnificative pentru victimă şi în ceea
ce priveşte modul în care persoana de sprijin observă şi interpretează aceste
perspective.
Pasul 3: Facilitarea schimbării. Obiectivul acestui proces implică iniţierea strategiilor şi
intervenţiilor pentru a facilita schimbarea care este acceptabilă, adecvată şi
corespunzătoare din perspectiva persoanei, precum şi acceptabilă (constructivă) din
partea altor membri, inclusiv persoana care ajută. De-a lungul acestei faze victima şi
persoana de sprijin cea mai apropiată (managerul de caz) vor construi planuri de
acţiune alternative, vor evalua consecinţele posibile ale variatelor alternative şi vor
decide cum să se procedeze la un moment dat.
Pasul 4: Evaluare şi finalizare. Obiectivul acestui proces implică evaluarea rezultatelor
acţiunii şi intervenţiilor în comparaţie cu obiectivele pe termen scurt sau lung.
Evaluarea obiectivelor semnificative pentru managerul de caz include: Ajută întradevăr relaţia construită de mine cu victima? Dacă nu ajută, de ce?
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SERVICIILE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DIN ROMÂNIA. O
PERSPECTIVĂ COMPARATIVĂ
Daniel Arpinte
proiecte iar nu programe, fapt care implică
mobilizarea resurselor, inclusiv a celor
umane, în funcţie de durata proiectului
respectiv. Dacă nu poate fi asigurată
continuitatea proiectului prin accesarea
unei alte surse de finanţare în cel mai
fericit caz, resursele umane şi logistica
sunt redistribuite în cadrul altor proiecte
din aceiaşi organizaţie. În al doilea rând,
centralizarea informaţiilor din bazele de
date ale finanţatorilor nu pot oferi, de
asemenea, date reale cu privire nu doar la
resursele umane şi beneficiari. În
condiţiile unei concurenţe acerbe pentru
atragerea de resurse financiare unele
ONG-uri subestimează de cele mai multe
ori în propunerile de finanţare costurile
serviciilor. Derularea efectivă a unui
proiect subfinanţat este posibilă prin
atragerea de finanţări de la două sau mai
multe surse cu proiecte similare care au
grupe de beneficiari distincte. Serviciile,
însă, sunt furnizate unui număr de
beneficiari mai mic decât suma de
beneficiari prevăzută pentru proiectele
finanţate. De asemenea, există riscul unor
supraestimări cu privire la numărul de
beneficiari deserviţi de sectorul ONG. În
cele mai multe cazuri, beneficiarii de
servicii de asistenţă socială pot primi în
aceiaşi perioadă de timp servicii similare
de la două sau mai multe ONG-uri din
cauza lipsei unei baze de date comune.
Suprapunerile în furnizarea de servicii sunt
posibile şi în cazul furnizorilor publici de
asistenţă socială. Lipsa unor mecanisme de
coordonare între furnizorii de servicii
sociale şi faptul că nu există o evidenţă
centralizată a beneficiarilor de prestaţii de
asistenţă socială
înseamnă nu doar
suprapunere ci şi riscul excluderii pentru
cei eligibili prin parcurgerea unor
proceduri care se repetă pentru a obţine
beneficii diferite.
În ciuda posibilelor critici care pot
fi aduse sectorului neguvernamental (lipsa
sustenabilităţii pe termen lung, dependenţa
de finanţările externe, discontinuitate în
activitate sau disparităţile teritoriale sau în
acoperirea unor categorii în dificultate),

În eforturile de reconstrucţie
instituţională a sistemului de servicii de
asistenţă socială, analiza modelelor
europene este o prioritate prin faptul că
poate
facilita
stabilirea
propriilor
standarde şi obiective în dezvoltarea
serviciilor.
Identificarea
elementelor
esenţiale din structura şi organizarea
serviciilor de asistenţă socială dar şi
analiza comparativă a serviciilor şi a
resurselor alocate pentru susţinerea
acestora, mai cu seamă a celor umane din
ţările membre UE dar şi a celor în curs de
aderare pot influenţa decisiv evoluţia
modelului românesc de servicii.
În articolul de faţă au fost utilizate
datele unui studiu realizat în martie 2002
care a avut ca obiectiv principal analiza
personalului angajat din toate instituţiile
publice de asistenţă socială (aşa cum erau
organizate la vremea respectivă) şi
rapoarte şi studii privind structura,
serviciile şi distribuţia resurselor umane în
câteva ţări europene. Deşi sectorul nonguvernamental
are
o
importanţă
semnificativă în sistemul de asistenţă
socială, comparaţia se va limita numai la
furnizorii publici. Principalul motiv este
dat de lipsa informaţiilor cu privire la
resursele umane, gradul de acoperire cu
servicii, nevoi acoperite, grupuri ţintă sau
număr de beneficiari. Instituţiile care vor
coordona la nivel judeţean sistemul de
servicii (Direcţiile de Dialog, Familie şi
Solidaritate Socială) nu au o bază de date
cu furnizorii neguvernamentali de servicii
de asistenţă socială. De asemenea,
MMSSF a început din 2002 să înregistreze
organizaţiile nou constituite şi care au
activitate în domeniul social pentru a
elibera un aviz de funcţionare însă pentru
organizaţiile înfiinţate înainte de 2002 nu
are informaţii decât cu privire la ONGurile finanţate în baza legii 34/1998. Este
de aşteptat ca includerea furnizorilor
privaţi în viitorul sistem de indicatori
privind serviciile sociale dar şi elaborarea
bazelor de date judeţene şi centrală să se
dovedească un demers extrem de dificil. În
primul rând, cele mai multe organizaţii au
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sprijin de tip pasiv (beneficii sau diverse
ajutoare acordate pe baza testării
mijloacelor).
Apoi, reglementările legale în
vigoare nu încurajează angajarea de
asistenţi sociali specializaţi pe posturi de
asistenţi sociali. În instituţiile publice
angajările se fac pentru poziţii de
inspectori sau referenţi pe baza unui sumar
test de verificare a cunoştinţelor de
legislaţie în domeniul asistenţei sociale,
ignorându-se
competenţele
minime
obligatorii pe care trebuie să le aibă
asistentul social.
Nu în ultimul rând, nu au fost
constituite încă mecanismele de finanţare
pentru înfiinţarea şi susţinerea serviciilor,
obligaţie asumată aproape în exclusivitate
de autorităţile locale. În unele cazuri,
opţiunea cofinanţării (şi chiar acordarea de
suport exclusiv de la bugetul de stat pentru
înfiinţarea serviciilor) este motivată de
situaţia dramatică în care se află unele
consilii locale aflate ele însele în
imposibilitatea de a asigura fondurile
necesare completării bugetului pentru
plata
asistenţilor
personali
pentru
persoanele cu handicap, venit minim
garantat (40%, respectiv 20% ) sau chiar şi
cheltuielile pentru utilităţile publice.
Punctul critic în organizarea
sistemului actual este reprezentat de
inexistenţa serviciilor de asistenţă socială
primară care va constitui eşafodajul
întregului sistem.
Întârzierile
în
organizarea
serviciilor primare de asistenţă socială sunt
determinate, în primul rând, de deficitul
cronic de specialişti în asistenţă socială.
Conform legii 705/2001 privind sistemul
naţional de asistenţă socială, la nivel local,
serviciile de asistenţă socială prevăzute de
lege sunt realizate de personal de
specialitate. Deşi HG 90/2003 instituie un
termen de cel mult 2 ani pentru încadrarea
cu personal de specialitate în serviciile
publice de asistenţă socială, termenul
extrem de dificil de respectat din cauza
deficitului sever de resurse umane nu doar
de specialişti. Consecinţele deficitului de
asistenţi sociali se reflectă nu doar în lipsa
serviciilor, slaba calitate a acestora sau
generarea de erori în cadrul sistemelor de
beneficii noncontributorii, ci şi în
deficienţe
ale
managementului

rolul acestuia nu trebuie subapreciat. Pe de
o parte, sectorul non-profit suplimentează
oferta publică de servicii dar oferă,
datorită
flexibilităţii,
posibilitatea
dezvoltării unor servicii novatoare care pot
fi preluate ca model de sectorul public. Pe
de altă, în condiţiile în care sectorul public
va dezvolta sistemul de servicii primare de
asistenţă socială şi va reorganiza serviciile
specializate pentru copii, persoane cu
handicap, vârstnici etc., va fi necesară
externalizarea unor servicii către instituţii
private sau non-profit. Outsourcing-ul
unor servicii specializate va fi posibil în
condiţiile în care ONG-urile au acumulat
experienţă în derularea serviciilor înalt
specializate. Prin finanţările obţinute de la
bugetul de stat sau bugetele locale prin
legea 34/1998, deja se poate vorbi de o
fază incipientă a externalizării serviciilor.
Revenind la sistemul public,
principalele probleme sunt reprezentate de
incoerenţele în coordonarea instituţiilor
centrale şi locale cu atribuţii de asistenţă
socială, lipsa unui sistem de servicii
primare.
Până la intrarea în vigoare a Legii
privind sistemul naţional de asistenţă
socială reglementările legislative din
domeniul
asistenţei
sociale
erau
promovate de către organisme distincte, ca
răspuns punctual la o problemă critică,
fără nici o coordonare din partea unei
instituţii care să aibă o responsabilitate
globală. Legea 705/2002 formulează
conceptele şi principiile generale ale
asistenţei sociale şi cadrul organizaţional
general în care întregul sistem urmează să
se instituie. Actele normative apărute
ulterior, OUG 68/2003 şi HG 90/2002
constituie parte din normele metodologice
ale legii cadru însă prevederile acestor
două legi nu aduc însă toate elementele
necesare reformării sistemului de servicii.
Dacă legea cadru îşi propune ca obiectiv
generos încă din titlu, organizarea
serviciilor într-un sistem naţional, acest
deziderat este încă departe de a putea fi
îndeplinit.
În primul rând, nu există o relaţie
funcţională între instituţiile publice
furnizoare de servicii de asistenţă socială,
iar diversitatea serviciilor oferite de
acestea se limitează, în majoritatea
situaţiilor, la îngrijirea instituţionalizată şi
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programelor şi proiectelor sociale. În unele
instituţii publice furnizoare de servicii de
asistenţă socială, din cauza atribuţiilor
reduse pe care le au sau a bugetului redus
de care dispun, chiar dacă au fost angajaţi
asistenţi sociali, competenţele acestora
sunt drastic limitate, reducându-se la
simpla instrumentare a deciziilor pentru
accesul la beneficii bazate pe testarea
mijloacelor. Riscurile majore pe care le
comportă această situaţie îl reprezintă
diminuarea motivaţiei de a continua
pregătirea
teoretică
şi
deprecierea
profesională a absolvenţilor încadraţi în
aceste servicii. De altfel, nevoile de
formare continuă sunt accentuate de faptul
că instituţiile de învăţământ superior de
asistenţă socială sunt „ele însele în primele
stadii de cristalizare, destul de inegale din
punct de vedere calitativ”1.
În prezent, majoritatea furnizorilor
publici de servicii de la nivelul consiliilor
locale se limitează doar la gestionarea
unor beneficii sau administrarea cantinelor
de ajutor social fără ca aceste activităţi să
necesite în mod obligatoriu prezenţa
specialiştilor. Noul sistem va impune ca
acest prim nivel să aibă un rol esenţial în
prevenirea şi tratarea problemelor sociale.
În definirea atribuţiilor acestui serviciu ar
trebui să se ţină seama de principiul
abordării integrate a intervenţiei sociale,
caz în care unitatea de intervenţie nu va
mai fi individul (copilul în dificultate,
persoana cu handicap, persoana vârstnică)
ci familia sau grupul social din care acesta
face parte. Acesta presupune, în primul
rând mijloace de intervenţie disponibile
astfel încât planul de intervenţie să permită
abordarea holistică a celor în dificultate.
Avem în vedere, spre exemplu, modul în
care sunt gestionate în prezent beneficiile
de asistenţă socială destinate familiilor
fără venituri sau cu venituri mici (ajutor
social, subvenţii pentru energia termică,
cantina de ajutor social, rechizite şcolare,
burse sociale). Pe de altă parte, sunt
necesari specialiştii în asistenţă socială
pentru a dezvolta servicii profesionale în
care ponderea măsurilor active de sprijin
să aibă ponderea majoritară. O experienţă

interesantă s-a dovedit a fi culegerea
datelor despre numărul şi distribuţia
asistenţilor sociali în instituţiile publice
furnizoare de servicii sociale pentru un
studiu realizat de ICCV în anul 2002. Deşi
prin chestionarul trimis furnizorilor publici
de servicii de asistenţă socială2 solicitarea
de date a fost formulată astfel încât
numărul de erori să fie minim, au fost
necesare verificări ale datelor transmise la
aproximativ 1/3 din DPC-uri. Încă nu se
cunoaşte conţinutul sintagmei de asistent
social, acesta fiind adesea identificat cu
persoana care lucrează pe poziţii de
asistent social indiferent de pregătire şi
specializare.
Însuşirea calităţii de asistent social
de către persoane care nu au studii de
specialitate nu încalcă doar etica şi
deontologia asistenţei sociale, ci creează şi
confuzie şi poate aduce prejudicii
profesiei. Spre exemplu, în Irlanda de
Nord este considerată contravenţie
utilizarea titlului de asistent social de către
o persoană care nu are pregătire în acest
domeniul, măsură prin care se încearcă
protejarea prestigiului dobândit de profesia
de asistent social.
În Lituania, deşi există o lege cadru a
asistenţei sociale încă din 1994, numai 6,8%
(56) din totalul angajaţilor din servicii aveau
studii superioare de specialitate din care mai
mult de ½ erau angajaţi ai serviciilor de
asistenţă socială din cele mai mari oraşe ale
Lituaniei. Însă din cei 818 angajaţi, 8% (62)
urmau cursurile unei facultăţi de asistenţă
socială iar 29% (232) erau cuprinşi în diverse
forme de instruire. Cele 818 posturi de asistent
social, câte existau în 1999, cu 16 mai multe
decât în 1998, asigurau o acoperire de un
angajat cu atribuţii de asistenţă socială la 2973
de locuitori, de două ori mai multe posturi
decât în România pentru serviciile de asistenţă
socială din cadrul consiliilor locale din urban.
În unele zone, rata de acoperire este de peste 2
ori mai mică: un angajat la 7233 de locuitori,
iar din cele 567 de municipii, 46,8% (262) nu
aveau asistenţi sociali.
2

Au făcut obiectul studiului: serviciile de asistenţă
socială de la nivelul consiliilor locale rurale şi
urbane, Inspectoratele Teritoriale de Stat pentru
Persoanele cu Handicap (conform organizării
sistemului din martie 2002, ulterior aceste agenţii
trecând în subordinea Consiliului Judeţean sub
forma Direcţiilor Judeţene de Asistenţă Socială),
Direcţiile pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi
Direcţiile de Muncă şi Solidaritate Socială.

1

Elena Zamfir, Sistemul serviciilor de asistenţă
socială în România, Politici sociale în România,
coordonator Cătălin Zamfir.
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Tabel 1: Numărul mediu de personal angajat în serviciile de asistenţă socială din cadrul
consiliilor locale din urban, România, raportat la numărul de locuitori, 2002
Nr. de locuitori
pana la 10000
10000 - 20000
20000 - 30000
30000 - 40000
40000 - 50000
50000 -100000
100000 -150000
150000 - 350000

Numar mediu de personal angajat in
serviciile de asistenta sociala din cadrul
consiilor locale orasenesti si municipale
1,62
2,29
3,83
5,86
5,5
8,74
9,75
20,36

Sursa: Situaţia personalului angajat în instituţiile publice cu atribuţii de asistenţă socială,
Daniel Arpinte, Revista de Asistenţă Socială, nr. 2, 2002
De asemenea, infrastructura necesară sistemului lituanian de servicii era în 1999
extrem de modestă. Spre exemplu, cu excepţia celor 7 mari oraşe, numai 11% din municipii
(101) asigurau lucrătorilor sociali accesul la un computer şi numai 2% (19) aveau o bază
electronică de date cu beneficiarii de servicii.
În ceea ce priveşte serviciile, similare în mare măsură cu cele prevăzute de legislaţia
românească3 pentru autorităţile publice locale, fiecare municipiu4 are obligaţia, conform legii
asistenţei sociale din 1994, să înfiinţeze un oficiu de asistenţă socială în atribuţiile cărora
intră:
• Evaluarea situaţiei materiale a solicitanţilor de beneficii şi ajutoare de asistenţă socială
• Plata beneficiilor de asistenţă socială alocate de municipalitate
• Dezvoltarea de servicii pentru copiii în dificultate, inclusiv în instituţii
• Instituţii şi servicii de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici
• Centre de zi pentru vârstnici
• Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele cu handicap
• Centre de zi pentru persoanele cu handicap
• Serviciile pentru facilitarea încadrării persoanelor cu handicap în unităţi protejate
• Servicii de reabilitare pentru persoanele care au ispăşit o pedeapsă cu închisoarea
• Servicii pentru persoanele fără adăpost, inclusiv adăposturi de noapte
• Servicii pentru persoanele dependente de drog sau alcool
Finanţarea sistemului de asistenţă socială lituanian este mixtă, de la bugetul de stat
fiind alocată cea mai parte (70%), din care 75% a fost destinată finanţării beneficiilor (în 1998
şi 1999). Şi în 2000 beneficiile materiale şi financiare aveau ponderea cea mai mare în totalul
cheltuielilor pentru asistenţă socială (78%), urmate de cheltuielile pentru îngrijirea în instituţii
(14%), servicii non-rezidenţiale (5%) şi cheltuieli de administrare (3%).

3
4

OUG 68/2003 privind serviciile sociale
Administrativ, Lituania este împărţită în 23 de districte, la rândul lor divizate în 567 de municipii.
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Şi în ţările cu tradiţie în asistenţa
socială problema lipsei de profesionişti
este una de actualitate. La sfârşitul anului
1998, Guvernul Marii Britanii a făcut
publice două documente5 care subliniau
necesitatea reformării şi îmbunătăţirii
standardelor serviciilor de asistenţă
socială.
Decizia
guvernului
era
argumentată de situaţia critică a
serviciilor:
• 80% din personalul angajat în
servicii nu avea studii de specialitate şi nu
participase la vreo formă de instruire în
domeniul serviciilor de asistenţă socială
• nu existau instituţii/mecanisme
care să stabilească standarde de practică a
profesiei similare celor din sistemul de
servicii de sănătate
• nu exista o planificare pentru
formarea continuă a personalului din
serviciile de asistenţă socială.
Într-un raport publicat în 2003
(Supporting Social Care Workers, aprilie
2003), se estima că numărul de angajaţi
din serviciile de asistenţă socială din
Anglia era de peste 1.000.000, din care
peste 2/3 în sectorul privat. Numai 80.000
din totalul de angajaţi aveau studii de
asistenţă socială, ½ fiind practicieni în
intervenţia directă, restul fiind manageri,
traineri etc. Trebuie menţionat că
monitorizarea specialiştilor din serviciile
de asistenţă socială şi acreditarea
instituţiilor care furnizează formare şi
instruire în asistenţă socială intră în
atribuţiile unui Consiliu General al
Ocrotirii Sociale.
În cadrul serviciilor autorităţilor
locale în 2001, din totalul numărului de
angajaţi (283.500)6, 125.500 (44%) erau
angajaţi cu timp complet de lucru iar 56%
cu timp parţial. În 2002, conform Social
Services Workforce Survey, numărul de
angajaţi era de 277.200, cu 1% mai mulţi
angajaţi cu timp complet de lucru decât în
2001. Faţă de 2000, în 2001 numărul
angajaţilor a scăzut cu 3%. Cele mai
importante scăderi ale numărului de
angajaţi au fost înregistrate în serviciile de

îngrijire la domiciliu (6,5%) şi ocrotire în
instituţii (5,2%) însă a crescut pentru
serviciile nonrezidenţiale, altele decât
îngrijirea la domiciliu (3,5%). Posturile
vacante ajung la 6% din totalul posturilor
faţă de 9,4% în 2001, cele mai ridicate rate
fiind în Londra, şi S-E Angliei.
În Irlanda de Nord, serviciile de
asistenţă socială s-au dezvoltat iniţial în
cadrul serviciilor medicale sub forma
serviciilor de îngrijire medico-sociale. În
anul 2000 erau peste 30.000 angajaţi în
serviciile de asistenţă socială din care mai
puţin de o treime în instituţiile publice,
majoritatea activând în agenţii private.
Deşi în ultimii ani numărul celor angajaţi
în serviciile de asistenţă socială a crescut
constant, în sectorul public s-a înregistrat
un trend descendent explicat prin
dezvoltarea sectorului privat şi extinderea
sistemului de contractare individuală a
serviciilor de îngrijire (similar celui
românesc de acordare a indemnizaţiilor
pentru persoanele cu handicap grav7 ca o
alternativă la asistentul personal).
Irlanda are în instituţiile publice
1390 de posturi de asistent social şi 1528
de angajaţi8, cu timp de lucru complet sau
parţial, majoritatea având studii de
specialitate (85,5%). În 2002, peste 1166
de asistenţi sociali ocupau posturi în
serviciile medicale, 250 în serviciile de
probaţiune şi 80 în serviciile de asistenţă
socială ale autorităţilor locale. Deşi se
estimează că ar mai fi necesare pentru
toate tipurile de servicii de asistenţă
socială din sistemul public încă 600 de
posturi, în perioada 2000-2002 au fost au
fost înfiinţate doar 200. În sectorul ONG,
se estimează că lucrează aproximativ 260
de asistenţi sociali.
Peste 100.0009 de angajaţi
lucrează în serviciile de asistenţă socială
din Scoţia, în instituţiile publice şi private
sau ONG-uri din care10:
7

Ordin M.S.F nr. 794 din data de
07/10/2002 publicat in M.O. nr. 929 din data
de 18/12/2002
8
Pentru anul 1999
9
Phil McNicol, Towards a Social Care
Workforce Information Strategy, 2002,
Scottish Social Care Data Standards &EGovernment Project
10
Date la nivelul anului 2001

5

Modernising Social Services şi Building for
the Future, Guvernul Marii Britanii, 1998
6
Social Services Workforce Survey 2002,
Research and Intelligence Section of the
Employers’ Organisation, aprilie 2003
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creştere, trend determinat într-o mare
măsură de dezvoltarea serviciilor de
îngrijire la domiciliu şi a celor de tip
centru de zi pentru copii. Creşterea
gradului de acoperire a centrelor de zi este
un răspuns la rata ridicată a mamelor
prezente pe piaţa muncii. Astfel, copiii
preşcolari au dreptul la îngrijire în centre
de zi iar pentru părinţii cu copii în vârstă
de până la 3 ani există alternativa unei
alocaţii în cazul în care se optează pentru
îngrijirea copilului la domiciliu.
Din 1998 legea impune ca
asistenţii sociali să aibă în mod obligatoriu
studii post universitare iar până în 2002
numai ¼ din totalul asistenţilor sociali nu
absolviseră şi o asemenea formă de
învăţământ. Comparativ cu celelalte state
europene, Finlanda se află printre puţinele
ţări cu rate ridicate de personal specializat
angajat în serviciile de asistenţă socială.
Alte categorii de profesionişti în serviciile
de asistenţă socială sunt: îngrijitorii la
domiciliu, lucrători sociali, asistente
medicale, îngrijitori şi instructori pentru
persoanele cu handicap mental, educatori.
Aproape 85% din angajaţii din
serviciile de asistenţă socială sunt femei,
excepţie făcând serviciile de îngrijire la
domiciliu a vârstnicilor unde două treimi
din angajaţi sunt bărbaţi. De altfel, rata de
ocupare a femeilor în economia finlandeză
este una din cele mai ridicate din Europa
fiind de 48%.
Sistemul public de asistenţă
socială din Finlanda este organizat şi
susţinut de instituţii publice, doar o parte
nesemnificativă revenind instituţiilor
private, inclusiv ONG-urilor. În 1990,
93% din angajaţii din sectorul serviciilor
de asistenţă socială lucrau în instituţii
publice. Serviciile de asistenţă socială,
care au ca unitate de intervenţie persoana,
familia sau comunitatea, sunt furnizate la
nivel de municipalitate (sunt 452 de
asemenea
unităţi
administrativ
–
teritoriale) unde se decid tipurile de
servicii şi gradul de acoperire al acestora.
Sunt şi servicii, cum ar fi cele pentru
persoanele
cu
handicap
mental,
concesionate către ONG-uri, unităţi de cult
sau sunt organizate în parteneriat cu alte
municipalităţi (această ultimă formă de
colaborare intervine în situaţia în care
numărul total de beneficiari dintr-o singură

46.000
sunt
angajaţi
ai
Departamentelor de Asistenţă
Socială ale autorităţilor locale
(35.000 în echivalent timp de
lucru complet)
• 39.000 lucrează în ONG-uri
• 15.000 sunt angajaţi ai instituţiilor
private
În ultimii 10 ani, numărul
angajaţilor, în echivalent timp de lucru
complet a scăzut cu 5000, concomitent cu
creşterea ponderii sectorului privat şi
nonprofit în furnizarea de servicii.
Totodată, în sectorul public, numărul de
asistenţi sociali profesionişti, în aceiaşi
perioadă de timp a crescut cu 20%
ajungând la 3900 de asistenţi sociali. În
pofida acestei creşteri numărul poziţii de
asistent social vacante din sectorul public
se menţine la 350-400 iar ponderea
locurilor vacante din totalul locurilor de
muncă din serviciile de asistenţă socială
este estimată la 5%.
În aprilie 2002 Guvernul Scoţiei a
lansat o strategie11 de creştere a ocupării în
serviciile de asistenţă socială şi de
asigurare a oportunităţilor de acces la
formare şi instruire. Strategia urma să
răspundă dificultăţilor întâmpinate de
furnizorii de servicii de asistenţă socială în
recrutarea şi menţinerea specialiştilor,
problemă resimţită acut în serviciile pentru
copii.
Cele două instituţii responsabile
de formarea şi pregătirea specialiştilor din
asistenţă socială din Marea Britanie,
Consiliul Central pentru Educaţie şi
Formare în Asistenţă Socială şi
Organizaţia pentru Formare în Servicii
Sociale au elaborat o strategie de formare
a angajaţilor în servicii de asistenţă socială
pentru 2000-2003 care impunea ca
obiectiv major formarea a ½ din angajaţii
fără studii, cu excepţia personalului din
serviciile de îngrijire la domiciliu care fac
obiectul unei strategii separate.
În Finlanda, autorităţile centrale
au recomandat municipalităţilor să aibă cel
puţin un asistent social la 2000 de
locuitori. În 1998, Finlanda avea 2800 de
asistenţi sociali angajaţi în serviciile de
asistenţă socială. Numărul de asistenţi
sociali în ultimii ani a fost într-o continuă
11

Action Plan for Social Services Workforce
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• Consiliere juridică
În 2001, serviciile sociale au avut:
• 470,000 de beneficiari (5% din
total populaţie) de ajutoare materiale şi
financiar
• 240,000 de persoane vârstnice
care au primit servicii de îngrijire la
domiciliu şi
• peste 47,000 de persoane cu
handicap
• aproape 20,000 de copii care au
beneficiat de măsuri speciale de ocrotire
din care 72% au fost plasaţi în familii de
plasament, 5% au fost integraţi în instituţii
speciale iar restul au fost plasaţi în
instituţii rezidenţiale de ocrotire.
Deşi numărul de beneficiari de
suport material şi financiar a scăzut
semnificativ în ultimii ani, se menţine o
pondere ridicată a beneficiarilor de termen
lung. În anii ’90 aproximativ 150,000 de
beneficiari au primit sprijin mai mult de 4
ani. Costurile pentru sistemul de ajutor
material şi financiar a fost în 2001 cu peste
40% mai mari decât în 1990, iar pentru
beneficiarii de termen lung de peste două
ori mai ridicate.
Serviciile sociale au personalul cu
cea mai mare pondere din totalul
angajaţilor autorităţilor locale. La nivel
naţional, la sfârşitul anului 2001, existau
215,000 angajaţi (89% femei), din care
peste 90% lucrau în serviciile pentru
vârstnici şi persoanele cu handicap.
Şi în România asistenţii personali,
ca angajaţi ai consiliilor locale, sunt cel
puţin din punct de vedere numeric o
semnificativă resursă umană pentru
serviciile de asistenţă socială pentru
persoanele cu handicap grav. Însă, lipsa
unor mecanisme eficiente de monitorizare
a activităţii asistenţilor personali dar şi
modalitatea de selecţie a acestora pun la
îndoială calitatea acestui serviciu de
alternativă la instituţionalizare. Reţeaua de
asistenţi personali îşi pierde caracteristicile
unui sistem de îngrijire la domiciliu şi
funcţionează mai degrabă ca un sistem de
beneficii financiare pentru familia
persoanei
cu
handicap.

unitate administrativ teritorială nu poate
asigura funcţionarea eficientă a serviciului.
Cheltuielile
pentru
asistenţă
socială au fost în 1997 de 14% din totalul
cheltuielilor publice sociale. Numai 13%
din bugetul pentru asistenţă socială a fost
destinat cheltuielilor pentru beneficii de
asistenţă socială restul fiind cheltuieli
pentru servicii12:
• 50% pentru copii şi familii cu
copii – centre de zi, îngrijire la domiciliu,
alocaţii familiale, alocaţii pentru copii
• 25% - servicii şi beneficii pentru
vârstnici. 15% din populaţia Finlandei este
reprezentată de persoane de peste 65 de
ani. Cele mai importante servicii sunt
servicii de suport la domiciliu, îngrijire la
domiciliu,
îngrijire
în
instituţii
rezidenţiale.
• 14% – persoanele cu handicap. În
Finlanda există aproximativ 250 mii de
persoane cu handicap (5% din totalul
populaţiei)
• 1% - consum de alcool, droguri şi
alte servicii.
Cea mai importantă sursă de
finanţare este bugetul municipalităţii care
alocă 64% din totalul cheltuielilor, de la
bugetul central fiind alocate 24%. Coplăţile beneficiarilor au reprezentat
aproximativ 12% din totalul cheltuielilor.
Serviciile sociale din Suedia sunt
organizate şi finanţate la nivelul celor 289
de municipalităţi însă pentru municipiile
sărace se practică redistribuirea unor
fonduri de la bugetul central astfel încât să
fi evitată subfinanţarea serviciilor. Din
1992, inclusiv serviciile pentru vârstnici
au trecut în totalitate în responsabilitatea
autorităţilor locale.
Cele mai importante domenii ale
serviciilor sociale sunt serviciile de
asistenţă socială pentru individ şi familie
şi serviciile de îngrijire pentru vârstnici şi
persoanele cu handicap. Serviciile nonrezidenţiale pot fi:
• Consiliere
individuală
sau
familială
• Îngrijire
• Ajutoare financiare şi materiale
• Consiliere economică
12
Arja Jämsén, Mervi Lätti, North Karelia
Polytechnic, European Modules “Case
Finland: Welfare Institutions” Februarie 2000
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Ca şi sistemul de servicii de
asistenţă socială din Finlanda, în Suedia,
sectorul ONG este sub aspectul numărului
de angajaţi nesemnificativ în raport cu
sectorul public. Se estima în 1997 că în
sectorul non-guvernamental lucrau între 710,000 de angajaţi, însă cea mai
importantă resursă umană era reprezentată
de voluntari: 1/5 din suedezi cu vârste
cuprinse între 16-64 ani au contribuit
voluntar la activitatea ONG-urilor.

organizaţiei. Aceştia ar trebui să creeze şi
să menţină un climat intern favorabil
implicării personalului în realizarea
obiectivelor organizaţiei;
3. Implicarea
personalului
Personalul, indiferent de pregătirea
profesională şi poziţia pe care o ocupă,
este esenţa organizaţiei şi implicarea lui
totală permite utilizarea la maximum a
abilitaţilor
proprii
în
beneficiul
organizaţiei;
4. Abordarea bazata pe proces Orice activitate sau ansamblu de activităţi
care utilizează resursele pentru a
transforma intrările în ieşiri poate fi
considerată un proces. Pentru ca o
organizaţie să funcţioneze eficace, aceasta
trebuie să identifice şi să gestioneze
procesele
şi
relaţiile
dintre
ele.
Identificarea şi managementul proceselor
şi a interacţiunilor dintre ele reprezintă
"abordarea bazata pe proces";
5. Abordarea managementului ca
sistem - Identificarea, înţelegerea şi
conducerea proceselor corelate ca un
sistem contribuie la eficacitatea şi eficienta
unei organizaţii în realizarea obiectivelor
sale;
6. Îmbunătăţirea continuă - Un
obiectiv permanent al organizaţiei ar trebui
să fie îmbunătăţirea
continua
a
performantelor sale;
7. Abordarea pe baza de fapte în
luarea deciziilor – managementul
organizaţiei trebuie să ia decizii pe baza
rezultatelor din analiza datelor şi
informaţiilor obiective
8. Relaţii reciproc avantajoase cu
furnizorii - O organizaţie şi furnizorii săi
sunt
interdependenţi.

În 1998 este adus un amendament
legii Serviciilor Sociale care stabileşte un
set de măsuri pentru creşterea calităţii
serviciilor şi eficientizarea acestora.
Autorul raportului „Quality assessment
within the Swedish social services”13
consideră că în primul rând declinul
economic din anii ’90 şi deficitul bugetar
au determinat decizia eficientizării
serviciilor.
Cei mai importanţi indicatori ai
calităţii serviciilor sunt, în opinia aceluiaşi
autor:
• Furnizarea serviciilor în acord cu
legislaţia
• Servicii accesibile şi echitabile
• Existenţa unor mecanisme de
evaluare
şi
monitorizare
a
serviciilor
• Personalul specializat
Pentru a asigura măsurarea
calităţii serviciilor, o parte din municipii
au optat pentru adoptarea unui model
standard adaptat tipurilor de servicii
dezvoltate şi a ariei de acoperire. Cel mai
des utilizat standard este ISO 9004, care se
bazează pe cele 8 principii ale
managementului calităţii:
1. Orientarea către client Organizaţiile depind de clienţii lor şi de
aceea ar trebui să înţeleagă şi să satisfacă
necesităţile curente şi viitoare ale
beneficiarilor
2. Leadership-ul - Liderii stabilesc
unitatea dintre scopul şi orientarea
13

Quality assessment within the swedish social
services, Maria Bergstrom, The National
Board of Health and Welfare, Centre for
Evaluation of Social Services, Maria
Bergstrom, 2001
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Norvegia avea, în 2002, în serviciile de asistenţă socială pentru copii, 2786 de angajaţi, cu
3,1% mai mulţi decât în anul precedent14. Creşterea de personal din 2001 faţă de 2000 a fost
de 4,5%. Media de personal la 1000 de copii din total populaţie până la 18 ani a fost de 2,6
angajaţi faţă de 2,5 în 2000. Cea mai mare rată de personal se înregistrează la Oslo, 3,8 ‰,
regiunea cu cei mai puţini angajaţi având o rată de 1,7‰. În totalul personalului angajat în
serviciile de asistenţă socială pentru copii sunt cuprinşi atât asistenţii sociali din serviciile
nerezidenţiale cât şi personalul din instituţiile rezidenţiale.
Ambele grupe ocupaţionale au înregistrat cele mai mari creşteri din 1993, iar din 1999 (cu
26%, respectiv 83%) au fost majoritare în schemele de personal. Personalul cu alte
specializări a înregistrat o scădere de 20%. În 2002, personalul de îngrijire din instituţiile
rezidenţiale şi asistenţii sociali aveau o pondere în totalul personalului de 41%, respectiv
36%. Din totalul personalului, 87% are pregătire de specialitate de nivel universitar.
Pondere total angajati si asistenti sociali la total populatie de pana la 18 ani din serviciile de asistenta
sociala din Norvegia
3.0
2.6
2.5
2.5

2.4
2.3

2.3

2.4

2.4

2.4

2.3

2.2
2.0

1.5

1.0

0.876
0.788

0.853

0.848

0.911

0.895

0.891

0.901

0.876

0.931

0.5

0.0
1993

1994

1995

1996

1997

% angajati la 1000 locuitori cu varsta de pana la 18 ani

1998

1999

2000

2001

2002

% asistenti sociali la 1000 locuitori cu varsta de pana la 18 ani

În rândul asistenţilor sociali, numai 6,7% din angajaţi nu au studii de specialitate.
Tabel 2: personalul angajat în serviciile de asistenţă socială pentru copii din Norvegia, 1993-2002

Total
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

2 210.5
2 285.5
2 360.7
2 384.9
2 442.6
2 477.4
2 523.7
2 586.2
2 703.5
2786.4

Lucratori
Asistenti
Alte
sociali in
sociali
specializari
intitutii
791.3
870.2
875.3
879.1
910.5
929.2
936.8
944.4
974.4
997.5

627.4
695.8
767.9
798.2
853.6
905.9
962.3
1 018.4
1 106.3
1 145.6

343.7
306.2
316.6
321.7
297.3
266.8
252.4
263.0
278.4
276.0

Angajati in
functii
administrative

Lucratori fara
specializare

Posturi
vacante

238.3
252.3
259.2
257.2
260.1
259.9
269.0
259.3
247.1
263.6

181.8
161.0
141.7
128.7
121.1
115.7
103.3
101.1
96.9
103.6

169.4
123.5
89.1
106.4
83.5
86.0
95.4
129.3
107.0
111.7

Sursa: Statistics Norway, man-years în the child welfare service, 2003
14

Sursa: Statistics Norway, 2003
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• Dispun de cea mai mare structură
de personal, şi totodată, de cei mai mulţi
asistenţi sociali
• Colaborările
cu
sectorul
nonguvernamental au facilitat dezvoltarea
în parteneriat a unor servicii de asistenţă
socială care presupun un nivel înalt de
calificare profesională
• Au experienţa tranziţiei de la
servicii segmentate la servicii care
facilitează abordarea integrată a nevoilor
copilului şi familiei
• Au acumulat o importantă
experienţă în atragerea unor resurse
financiare extrabugetare.
Structura sistemului actual de
asistenţă socială nu permite o abordare
globală şi unitară a problemelor cu care se
confruntă segmentele sociale în dificultate.
Este posibilă cel mult acoperirea unor
nevoi punctuale prin măsuri de sprijin
preponderent pasive.
Dinamica deosebită a mediului
legislativ în domeniul serviciilor sociale
dar şi progresele semnificative înregistrate
în dezvoltarea sistemelor de beneficii de
asistenţă socială nu au fost deocamdată
însoţite de un proces real de reorganizare
instituţională a sistemului.
În lipsa specialiştilor, nu se poate
vorbi de crearea unui sistem de asistenţă
socială primară suficient de acoperitor. De
aceea, un prim set de măsuri prioritare ar
trebui să aibă în vedere profesionalizarea
serviciilor de asistenţă socială, dar şi
corectarea disparităţilor regionale şi
instituţionale ale distribuţiei de personal
specializat:
 Schiţarea unei strategii naţionale
pentru profesionalizarea şi formare
continuă a angajaţilor care lucrează în
sistemul public de asistenţă socială
 Stabilirea unor modalităţi de
atenuare a disparităţilor regionale în
distribuţia asistenţilor sociali
 Promovarea unui cadru legislativ
care să încurajeze încadrarea pe funcţiile
de asistent sociali a absolvenţilor cu studii
superioare de specialitate
În al doilea rând, se impune
accelerarea dezvoltării sistemului de
servicii specializate. Probabil soluţia
optimă o reprezintă, aşa cum am arătat mai

Serviciile de asistenţă socială
pentru copii din România tind să atingă,
din punct de vedere al resurselor umane,
chiar şi standardele statelor nordice. Însă
ponderea mare a resurselor a fost
determinată şi de efortul considerabil
necesar reorganizării sistemului de
protecţie a copilului aflat în dificultate. Pe
de altă parte, DPC-urile au preluat practic
şi atribuţiile consiliilor locale care aveau
obligaţia de a organiza servicii publice
specializate. Rolul scăzut al consiliilor
locale în susţinerea sistemului de servicii
pentru copil poate fi explicat prin creşterea
de obligaţiilor financiare, mai ales în
domeniul asistenţei sociale. Abia începând
cu 2001 prin Programele de Interes
Naţional (PIN) au fost alocate resurse
pentru
înfiinţarea
acestor
servicii
specializate la nivelul consiliilor locale.
Direcţiile
Judeţene
pentru
Protecţia Drepturilor Copilului (DJPC) au
cea mai ridicată pondere a personalului din
serviciile publice de asistenţă socială, cu
structuri de personal între 2657 angajaţi în
judeţul Iaşi şi 281 în Ilfov. Un număr mai
ridicat de specialişti îl au DJPC-urile din
judeţele în care există centre universitare
cu facultăţi de profil şi în judeţele limitrofe
acestora. În medie, în 2002, exista un
asistent social la 2226 copii şi un angajat
DPC la 157 copii (din total populaţie sub
18 ani).
Comparativ cu Norvegia, numărul
de asistenţi sociali din sistemul de
protecţie a copilului raportat la total
populaţie de până la 18 ani este de două
ori mai mic, însă avem de peste două ori
mai mulţi angajaţi.
Putem afirma astfel că Direcţiile
Judeţene pentru Protecţia Copilului au
resursele şi capacitatea de a extinde
atribuţiile de asistenţă socială pentru toate
categoriile sociale în dificultate în scopul
constituirii
serviciilor
specializate
ţinându-se seama de amploarea problemei
sociale şi numărul de beneficiari cărora li
se adresează serviciile:
• DJPC-urile au suportat, de la
înfiinţare,
permanente
restructurări
instituţionale prin preluări succesive de
atribuţii de la alţi furnizori de servicii
sociale sau prin iniţierea unor programe /
proiecte
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sus, grefarea serviciilor pentru toate
categoriile de beneficiari în structura
actualelor DJPC-uri.
În al treilea rând, creşterea
transferurilor de la bugetul de stat pentru a
sprijini constituirea sistemului de servicii
de asistenţă socială ar putea încuraja
autorităţile locale să depăşească stadiul de
neimplicare în dezvoltarea acestor servicii.
Bugetele locale şi bugetul de stat sunt,
după legea 705/2001, cele mai importante
surse de finanţare ale sistemului naţional
de asistenţă socială însă nu este prevăzută
o pondere a efortului de finanţare. Foarte
probabil, finanţarea dezvoltării şi furnizării
serviciilor va cădea în sarcina consiliilor
locale sau judeţene, caz în care se vor
accentua disparităţile teritoriale generate
de puterea financiară a autorităţilor locale.
Trebuie însă operată o distincţie între
obiectivele
finanţării:
organizarea
serviciilor şi a instituţiilor şi finanţarea
serviciilor propriu-zise. Pentru organizarea
serviciilor, sursele principale de finanţare
ar putea fi bugetele judeţene completate de
bugetul central pe baza unor programe
naţionale pe domenii. Am în vedere, în
primul rând, atragerea de specialişti în
sistem şi dezvoltarea unor servicii de
asistenţă socială primată şi specializată la
standarde minime. Finanţarea serviciilor
propriu-zise ar putea urma modelul
sistemului de venit minim garantat unde
cofinanţarea
asigură
funcţionalitatea
acestuia. Desigur, contribuţia celor două
surse, bugetul central şi cel local, se poate
diferenţia pe baza unor indicatori stabiliţi
la nivel naţional (rata sărăciei, şomajului,
număr de copii instituţionalizaţi sau aflaţi
în dificultate, număr de persoane cu
handicap etc.).
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