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Asociaţia SOS Satele Copiilor România are o 
 experienţă de mai bine de 20 ani în furnizarea de 
servicii  tinerilor separaţi de părinţi şi de mai bine de 
9 ani în furnizarea de servicii tinerilor din mediu rural, 
iar prin acest proiect şi-a propus să-şi extindă şi  să-şi 
dezvolte serviciile oferite tinerilor  (împuternicirea 
tinerilor este una dintre direcţiile strategice ale 
 Asociaţiei). FONPC, prin experinţa sa bogată de 20 de 
ani, a fost implicată în activităţile proiectului şi le-a 
susţinut pe cele privind comunicarea şi  promovarea 
proiectului, precum şi pe cele de advocacy.

Serviciile oferite tinerilor de Asociaţia 
SOS Satele Copiilor România vizează:

CONSTRUIREA UNEI PROFESII = finalizarea  educației 
obligatorii, a educației suplimentare și a  formării 
 profesionale, conform intereselor, abilităților și  capacităților 
acestora, precum și deprinderea de abilități  profesionale 
practice.

UN LOC DE MUNCĂ ȘI UN VENIT = deţinerea unui loc 
de muncă și a unui venit periodic.

LOCUINȚĂ = locuință sigură și stabilă care respectă 
standardele minime de locuire.

DEPRINDERI DE VIAȚĂ = existența abilităților  psihologice 
și practice necesare pentru un  comportament  adaptat 
pozitiv care să permită  indivizilor să facă față în mod 
adecvat provocărilor vieții de zi-cu-zi (spre  exemplu, 
sănătate,  educație sexuală, contracepţie, administra-
rea propriului buget, auto-administrare,  capacitatea 
de a  dezvolta  pasiuni, relațiile cu autoritățile publice, 
etc.). Ele  implică și conștientizarea  propriilor drep-
turi, precum și  autodeterminarea și sentimentul de 
 responsabilitate față de semeni.

DEPRINDERI SOCIALE = deprinderi speciale de 
viață în legătură cu comunicarea și interacțiunile cu 
 ceilalți, regulile sociale, relațiile, etc.

STABILITATE EMOȚIONALĂ = capacitatea unei 
 persoane de a reacţiona adecvat într-o situaţie 
 neplăcută, starea pe care un individ trebuie să o aibă 
pentru a putea reacționa într-o manieră  adaptativă 
la  situații stresante și a gestiona provocările  cotidiene 
cu calm și moderație. De asemenea, mai înseamnă 
 capacitatea de a tolera constrângerile și situațiile 
 tensionate, precum și emoțiile nepotrivite, de a 
 gestiona conflictele și a putea accepta trecutul 
 personal și a avea o imagine de sine corectă.

Serviciile pentru tinerii separaţi de părinţi sunt oferite 
de o echipă de specialişti (psihologi, asistenţi  sociali, 
pedagogi), în timp ce ei locuiesc în familiile SOS 
sau în apartamente destinate lor. Abordarea este 
 întotdeauna individualizată şi presupune utilizarea 
metodei managementului de caz. 

Acompanierea tinerilor continuă şi după ieşirea 
acestora din sistemul de protecţie, prin  accesarea 
de către acesta a programului SOS de asistare 
 semindependentă (durata programului este de 3 ani 
şi vizează  inclusiv acoperirea cheltuielilor cu chiria) 
şi prin menţinerea contactului cu persoanele de 
 referinţă din perioada petrecută în serviciile SOS. 

Anual, SOS Satele Copiilor România organizează 
întâlniri cu tinerii care au părăsit serviciile SOS atât 
 pentru a obţine feedback-ul lor, cât şi pentru a ne 
bucura împreună cu ei de progresele obţinute. 
Până în  prezent 170 tineri au părăsit serviciile SOS 
după împlinirea vârstei de 18 ani şi 90% din ei sunt 
 integraţi social şi  profesional (au loc de muncă în ţară 
sau străinătate; au un partener stabil; o parte au copii; 
locuiesc cu chirie sau în casa familiei partenerului; 
10% au locuinţă proprietate personală – majoritatea 
au  achiziţionat-o cu sprijinul SOS România; în trecut 
mergeau mai degrabă către şcoli profesionale, acum 
se străduiesc să-şi ia examenul de BAC; 10% au studii 
superioare etc.).    

De ce acest 
proiect?
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Până la momentul demarării proiectului, tinerii din 
mediul rural erau abordaţi din perspectiva familiilor 
lor. Prin proiect, echipa de specialişti i-au abordat 
din perspectiva nevoilor lor individuale şi de grup.

      OBIECTIVE
Proiectul a contribuit la îmbunătăţirea  serviciilor 
oferite tinerilor din grupuri dezavantajate  (tineri din 
 mediu rural şi tineri din sistemul de  protecţia  copilului) 
din judeţele Bacău şi Sibiu şi din  municipiul Bucureşti 
pentru o mai bună integrare  socio-   profesională prin:

 
 Îmbunătăţirea abilităţilor de viaţă şi a şanselor 
de integrare pe piata muncii pentru 280 tineri 
înscrişi în proiect

 Creşterea capacităţii actorilor implicaţi în 
 furnizarea de servicii tinerilor de la nivel local 
şi judeţean

 Crearea unor reţele locale şi judeţene care 
să răspundă mai bine nevoilor tinerilor prin 
 utilizarea  metodologiilor dezvoltate în cadrul 
proiectului.

Urmărind aceste obiective au fost implementate 
 următoarele activităţi:

Stabilirea echipei de proiect (17 specialişti din  partea 
SOS Satele Copiilor România şi 2 specialişti din 
 partea FONPC – partenerul 1 în proiect)

Organizarea evenimentului de lansare a proiectului 
în data de 31 martie 2015

Semnarea convenţiilor de parteneriat cu 4 Direcţii 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu 
9 Primării din judeţele Bacău şi Sibiu şi cu 5 şcoli din 
comunele din judeţul Bacău.

Elaborarea unui studiu pentru a cunoaste mai bine 
nevoile tinerilor din mediu rural şi din sistemul de 
protecţia copilului din judeţele Bacău şi Sibiu şi din 
Bucureşti, precum şi pentru o mai bună fundamen-
tare a măsurilor prevăzute în proiect

Înscrierea treptată a unui număr de 280 tineri, cu 
vârsta între 16 -26 ani (vârsta medie 19 ani), 139 fete 
şi 141 băieţi: 136 tineri din mediul rural (54 tineri din 
judeţul Sibiu – 22 tineri din comuna Chirpăr, 16 tineri 
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din  comuna Roşia şi 16 tineri din comuna Vurpăr şi 
92 tineri din judeţul Bacău – 28 tineri din comuna 
 Săuceşti, 20 tineri din comuna Racova, 19 tineri din 
comuna Blăgeşti, 10 tineri din comuna  Hemeiuş, 8 
tineri din comuna Letea Veche şi 7 tineri din  comuna 
Gîrleni) şi 134 tineri din sistemul de protecţia  copilului 
(108 tineri din serviciile de tip rezidenţial, 24 tineri 
din asistenţă maternală şi 2 tineri din plasament la 
rude; 67 tineri din Bucureşti, 18 din judeţul Bacău şi 
49 din judeţul Sibiu; 49 tineri din serviciile SOS Satele 
Copiilor România, 10 tineri din serviciile DGASPC 
 sector 3, 16 tineri din serviciile DGASPC  sector 2, 22 
tineri din  serviciile  DGASPC sector 5, 2 tineri din 
 serviciile DGASPC Bacău şi 35 tineri din serviciile 
DGASPC Sibiu).
 



Consiliere vocaţională – întocmirea profilului vocaţional

Consiliere psihologică –întocmirea profilului psihologic

Activităţi de grup – discuţii pe diferite teme, activităţi 
de dezvoltare de abilităţi socio-emoţionale, acţiuni 
de  voluntariat, vizionare filme, stabilire obiective de 
viaţă utilizând metoda interogării apreciate, activităţi 
 comune părinţi – tineri, confecţionare obiecte artizanat

Sesiuni de informare pe diferite teme – educaţie pentru 
sănătate, anteprenoriat, dezvoltare personală, educaţie 
financiară, agricultură şi creşterea animalelor, prim aju-
tor, educaţie parentală

Meditaţii la diferite materii: limba română, matematică, 
limba engleză, istorie, limba franceză, informatică

O tabără tematică la mare – tema: participarea tinerilor

Excursii cu durata de o zi sau două

Cursuri de iniţiere/perfecţionare/calificare

Cursuri IT (certificare ANC, ECDL)

Întâlniri cu potenţiali angajatori (participare la bursele 
locurilor de muncă, invitarea acestora la întâlnirile cu 
tinerii etc.)

Suport pentru identificarea de locuri de muncă pe 
 timpul verii pentru elevi/studenţi şi pentru găsirea de 
locuri de muncă pentru cei care nu mai merg la şcoală

Cursuri de consilier vocaţional

Seminar pe tema educaţiei nonformale

Cursuri de consilier dezvoltare personală

Vizită de studiu în Norvegia pentru a discuta pe 
tema serviciilor oferite tinerilor

Cursuri de facilitator dezvoltare comunitară

Cursuri de prim ajutor

Cursuri de educaţie parentală

Întâlniri de lucru între specialiştii din  echipa de 
proiect şi cei din partea partenerilor, cu  ocazia 
întâlnirilor structurilor comunitare  consultative 
sau pentru planificarea unor activităţi /  clarificarea 
unor aspecte

ACTIVITĂȚI ADRESATE SPECIALIȘTILOR ȘI 
PĂRINȚILOR  /  PERSOANELOR DE ÎNGRIJIRE
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ACTIVITĂŢI ADRESATE DIRECT TINERILOR
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 280 tineri au beneficiat de oportunităţi variate în vederea 
îmbunătăţirii abilităţilor lor de viaţă şi pentru creşterea 
şanselor de integrare pe piaţa muncii;

  

 250 tineri au participat la întocmirea profilului lor   
vocaţional, utilizând teoria Holland

ASTFEL, AU FOST OBŢINUTE URMĂTOARELE REZULTATE: 

 



 178 tineri au  participat la una sau mai multe 
 sesiuni de  informare pe diferite teme –  educaţie 
pentru sănătate,  antreprenoriat, dezvoltare 
 personală,educaţie  financiară,  agricultură şi 
creşterea  animalelor, prim ajutor, educaţie pa-
rentală.  Sesiunile de informare au fost susţin-
ute de specialişti din  domeniile respective.

 88 tineri au beneficiat de şedinţe de meditaţii 
la una sau mai multe materii pentru recuperarea 
unor întârzieri/lacune sau pentru pregătirea 
pentru  examenul de BAC. Din cei 13 tineri care 
au susţinut BAC-ul, 10 au fost admişi. Dintre 
aceştia, 6 au devenit studenţi.

 30 tineri au participat la tabăra  tematică de la Saturn pe tema  participării tinerilor. Atelierele au fost 
susţinute de specialişti de la Academia de Advocacy şi de la ArtFusion.
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 30 tineri au participat la cursuri IT – 14 tineri din 
15 au obţinut certificare ANC, 11 tineri din 22 
au obţinut permisul ECDL PROFIL, START sau 
PROFIL START BAC; 6 tineri au obţinut atât cer-
tificarea ANC, cât şi permisul ECDL.

 223 tineri au participat la excursii de o zi sau 
de două zile. În cadrul proiectului au fost or-
ganizate 12 excursii la Buşteni, Cheile Bicazului, 
Braşov, Crivăţ, Tg. Ocna, Râşnov, Praid, Turda şi 
Păltiniş.



 13 tineri au urmat cursuri de iniţiere / perfecţionare / calificare – cameristă, machior, operator  introducere, 
prelucrare şi validare date, cadru tehnic PSI, stilist/protezist unghii.
 
 Au fost identificaţi 40 tineri NEET (14 în judeţul Bacău şi 26 în judeţul Sibiu, 17 băieţi şi 23 fete). Aceştia 
au fost orientaţi şi către AJOFM.
 
 76 tineri (46 băieţi şi 30 fete) au avut experienţa angajării în muncă pe perioada proiectului – pe termen 
mai lung sau doar pe perioada verii. 
 
3 tineri desfăşoară activităţi de voluntariat la SOS Centrul de zi Hemeiuş.
 
 250 tineri au primit premii pentru participarea la activităţile proiectului, sub formă de echipament 
sportiv (trening, rucsac, adidaşi etc.).

 Tinerii din judeţul Bacău şi-au creat un grup închis pe Facebook, „Tinerii titani”, cu ajutorul căruia 
au  putut comunica între ei pe diferite teme şi au putut ţine mai bine legătura cu echipa locală a 
 proiectului. Grupul are 84 de membri, din care 73 sunt tineri şi 11 adulţi.

 23 specialişti au obţinut certificarea de consilier vocaţional (9 din cadrul Asociaţiei SOS Satele Copiilor 
România, 4 din cadrul Primăriilor şi 10 din cadrul DGASPC-urilor).

 18 specialişti au participat la seminarul pe tema educaţiei nonformale (10 din cadrul Asociaţiei SOS 
Satele Copiilor România, 2 din cadrul Primăriilor şi 6 din cadrul DGASPC-urilor).

 16 specialişti au obţinut certificarea de consilier pentru dezvoltare personală (12 din cadrul Asociaţiei 
SOS Satele Copiilor România şi 4 din cadrul DGASPC-urilor).
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 18 specialişti au obţinut certificarea de  facilitator 
dezvoltare comunitară (8 din  cadrul  Asociaţiei 
SOS Satele Copiilor România, 4 din cadrul 
Primăriilor şi 6 din cadrul  DGASPC-urilor).

 15 specialişti au participat la un curs de 
prim ajutor, iar alţi 15 la un curs de educaţie 
 parentală.

 Au fost elaborate 5 manuale adresate  specialiştilor: 
educaţie pentru sănătate,  anteprenoriat, 
 dezvoltare personală, educaţie financiară, 
 agricultură şi creşterea animalelor.

 Au fost achiziţionate laptop-uri şi teste 
 psihologice şi vocaţionale pentru  specialiştii din 
 cadrul Asociaţiei SOS Satele Copiilor România.

 

 A fost elaborat un studiu iniţial privind nevoile 
tinerilor din mediul rural şi din sistemul de pro-
tecţia copilului. Studiul a fost avut în vedere în 
planificarea intervenţiilor adresate tinerilor.
 
 Asociaţia SOS Satele Copiilor România a fost 
acreditată ca furnizor de servicii de informare 
şi consiliere profesională

 Au fost elaborate metodologii de lucru pentru 
tinerii din cele 2 grupuri dezavantajate incluse 
în proiect, cu sprijinul ICCV.

ALTE REZULTATE
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Bugetul total al proiectului a fost de 1.859.160 lei, din care 90% finanţare 
nerambursabilă şi 10%  contribuţie din partea Asociaţiei SOS Satele Copiilor 
România. Proiectula fost finanţat cu sprijinul financiar al  Programului RO 10 
CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul 
Român de Dezvoltare Socială

Pe scurt, ce a însemnat acest proiect:

Prin acest proiect Asociaţia SOS Satele Copiilor România şi-a consolidat capacitatea de a lucra cu tinerii 
din cele 2 grupuri dezavantajate, şi-a dezvoltat relaţiile de parteneriat cu DGASPC-urile şi cu Primăriile din 
regiunile în care acţionează, a iniţiat relaţii cu angajatori şi şi-a creat o reţea solidă de furnizori de servicii 
complementare.

Partenerii locali implicaţi în proiect şi-au dezvoltat capacitatea de a lucra cu tinerii, dar nu numai. 
 Competenţele pe care le-au dobândit specialiştii în urma cursurilor la care au participat îi vor ajuta să 
 cunoască şi să răspundă mai bine nevoilor tinerilor, copiilor şi ale comunităţilor din care aceştia fac parte.

Autorităţile publice de la nivel central au în metodologiile de lucru un document relevant şi foarte util în 
fundamentarea politicilor publice adresate tinerilor.

Tinerii care au participat la activităţile proiectului şi-au dezvoltat competenţe, au dobândit cunoştinţe şi 
 abilităţi, au legat prietenii şi merg mai departe cu un bagaj de amintiri plăcute. În plus, tinerii au beneficiat 
şi de alte oportunităţi oferite de Asociaţia SOS Satele Copiilor România în cadrul altor parteneriate (spre 
 exemplu, 11 tineri au participat la cursuri de calificare coafor). 
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   LECŢII ÎNVĂŢATE

Consilierea vocaţională trebuie să înceapă mai devreme, cel puţin în jurul vârstei de 13-14 ani. 

Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă trebuie să fie un proces continuu şi coordonat de o echipă 
de specialişti. Barierele legislative, cele care ţin de practici instituţionale şi cele determinate de resurse 
 limitate este nevoie să fie identificate şi gestionate corespunzător.

Pentru a creşte motivaţia tinerilor din serviciile de tip rezidenţial de a se implica în activităţi şi de a  beneficia 
de oportunităţile care le sunt oferite este nevoie de gestionarea, la timp, a traumelor şi de relaţii de  ataşament 
sigure şi de durata.

Tinerii din asistenţă maternală şi cei aflaţi în plasament familial au nevoie de oportunităţi, iar persoanele de 
îngrijire au nevoie de servicii adecvate de suport (supervizare, formare etc.).

Tinerii din mediul rural au nevoie de oportunităţi şi de servicii comunitare şi sociale bine dezvoltate.

poza



 




