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SOS Satele Copiilor România anunță cu bucurie lansarea în limba română a publicaţiei “Liniile directoare 
privind reintegrarea copiilor” (Guidelines for Children’s Reintegration) – elaborată în anul 2016 de către Inter-
agency group on children’s reintegration.  

Cadrul internațional de politici și acte normative recunoaște importanța reintegrării în familie și 
comunitate a copiilor separați de părinți, păstrând ca principiu de bază respectarea interesului superior al 
copilului. Cu toate acestea, până la momentul lansării oficiale în 7 septembrie 2016 a “Liniilor directoare 
privind reintegrarea copiilor” (“The Guidelines on Children’s Reintegration”), lipseau recomandări clare 
privind ceea ce trebuie făcut în desfășurarea cu succes a acestui proces. “Liniile directoare privind 
reintegrarea copiilor” își propun să susțină reintegrarea tuturor categoriilor de copii, indiferent dacă 
aceștia se află sau nu în situații de urgență. 
 
Cadru pentru îmbunătățirea procesului de re-integrare pentru copiii separați de părinți 

“Liniile directoare privind reintegrarea copiilor” își propun să susțină reintegrarea tuturor grupurilor de 
copii separați de părinți și aflați în forme de îngrijire diferite precum cei care părăsesc sistemul de protecție 
de tip rezidențial, facilitățile de detenție sau alte instituții, aceia care revin în familia de origine după 
plasamentul într-o familie substitut sau direct din stradă precum și copiii care au migrat pentru a munci, 
care au fost traficați sau implicați în conflicte armate. 

“Liniile directoare privind reintegrarea copiilor” asigură un cadru pentru toți profesioniștii care urmăresc 
asigurarea unei îngrijiri în familie pentru copil. Ele au fost dezvoltate în baza unei cercetări solide, a unor 
bune practici în reintegrarea copiilor aflați în situații de urgență, a copiilor foști soldați, copiilor străzii, 
copiilor instituționalizați, copiilor migranți și a copiilor traficați. “Liniile directoare privind reintegrarea 
copiilor” oferă un instrument valoros pentru specialiștii care dezvoltă politici sociale și programe, dar și 
pentru practicieni și asigură o hartă a parcursului procesului de reintegrare. 

Dezvoltate printr-un efort inter-organizațional “Liniile directoare privind reintegrarea copiilor” au fost 
dezvoltate de un grup de 14 organizații prezidat de Family for Every Child și incluzând organizații precum 
Better Care Network, Retrak, Save the Children, UNICEF, USAID și World  Vision. În plus, Liniile directoare 
au fost recunoscute și de alte organizații neguvernamentale precum Brasileira Terra dos Homens, 
Bethany Global, ChildFund International și SOS Children’s Villages International. În total, 31 de organizații 
neguvernamentale din întreaga lume susțin valoarea practică a acestor Linii directoare. 

Un document de referință care servește mai multor scopuri Liniile directoare privind reintegrarea 
copiilor” pot fi utilizate pentru a susține reintegrarea copiilor afectați de conflicte, inclusiv reintegrarea 
trans frontalieră precum și pe cea a copiilor refugiați care au fost separați de familiile lor. Acestea pot fi 
de asemenea folosite ca document de referință pentru dezvoltarea de programe și pentru măsurarea 
impactului, ca resursă în dezvoltarea de aplicații pentru fonduri sau pentru formarea specialiștilor, 
ca instrument care să susțină guvernul, donatorii și alți furnizori de servicii în eforturile lor pentru 
reintegrarea copiilor precum și ca bază pentru dezvoltarea de standarde sau politici publice. 

SOS Satele Copiilor România încurajează toţi profesioniştii din domeniul protecţiei drepturilor copilului 
să utilizeze acest ghid în activitatea lor zilnică şi să ţină cont de faptul că “reintegrarea în familie este ceea 
ce își doresc majoritatea acestor copii și familiile lor (BCN și alții, 2013), iar pierderea îngrijirii familiei poate 
avea un impact fundamental asupra bunăstării și dezvoltării copilului (Family for Every Child 2014b)”. 
Totodată, SOS Satele Copiilor România face apel la decidenți să ţină cont de faptul că „procesul de 
reintegrare trebuie susținut de o finanțare corespunzătoare, o legislație clară și îndrumare în toate etapele 
sale, precum și de personal de protecție a copilului cu pregătirea corespunzătoare”, iar nu în ultimul rând, 
„colaborarea cu celelalte sisteme, cum ar fi cele de sănătate, educație, justiție și protecție socială este vitală”. 
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DEDICAȚIE

Dedicăm aceste linii directoare memoriei d-nei Alison Lane, din JUCONI, Mexic, și d-nei Indrani Sinha, din 
Sanlaap, India, ambele membre ale grupului-nucleu care a creat aceste linii directoare. Munca lor neobosită 
cu copiii vulnerabili din Mexic și India este o dovadă palpabilă a faptului că reintegrarea efectivă a copiilor este 
posibilă, chiar și în cele mai dificile circumstanțe. Viziunea lor despre modul în care copiilor li se poate permite 
să se întoarcă acasă, alături de familiile lor, trăiește și respiră în aceste linii directoare.
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MULȚUMIRI

Aceste linii directoare au fost elaborate de Emily Delap, din partea Family for Every Child, și Joanna 
Wedge (consultant), pentru grupul interinstituțional privind reintegrarea copiilor. Procesul de elaborare a 
liniilor directoare a fost stabilit de un grup-nucleu format din 14 agenții, prezidat de Family for Every Child 
și care a inclus reprezentanți ai următoarelor instituții:

Better Care Network, CESVI , CPC Learning Network, ECPAT, Faith to Action Initiative, Friends International, 
Juconi Foundation, Maestral, Next Generation Nepal, Retrak, Save the Children, UNICEF, USAID și World 
Vision.

În plus față de cei 14 membri ai grupului-nucleu, liniile directoare au mai fost avizate și de: Associação 
Brasileira Terra dos Homens, Bethany Global, Challenging Heights, ChildFund International, CINDI, Elevate 
Children, Hayat Sende, Hope and Homes for Children, International Social Service, LUMOS, Partnerships 
for Every Child Moldova, Railway Children, RELAF, Sanlaap, SOS Satele Copiilor, Undugu Society Kenya și 
Women’s Refugee Commission.

Elaborarea liniilor directoare a fost finanțată de Fundația GHR.

În total, un număr de 127 de persoane, reprezentând 66 de agenții, a contribuit la elaborarea liniilor 
directoare (a se vedea Anexa 1 pentru detalii).  Mulțumiri speciale sunt adresate Partnerships for Every 
Child Moldova, Friends International, Sanlaap și CESVI pentru organizarea de consultări pe marginea 
liniilor directoare. Payal Saksena a oferit, de asemenea, un sprijin important în organizarea întâlnirilor și 
analiza feedback-ului primit cu privire la liniile directoare.  

Liniile directoare au beneficiat de sprijinul grafic al Chasqui Design & Communications.
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CUVÂNT ÎNAINTE

Un viitor în care teama și violență să nu își găsească locul este dezideratul nobil al Agendei 2030 pentru dezvoltare 
durabilă,  adoptată de Organizația Națiunilor Unite în septembrie 2015. Pornind de la Convenția ONU privind 
drepturile copilului și de la recomandările conținute în Studiul ONU privind violența față de copii, noua agendă 
globală se angajează să asigure copiilor un mediu plin de afecțiune în care aceștia să își poate exercita pe deplin 
drepturile și capabilitățile și include o țintă specifică - 16.2 - care face face apel la încetarea tuturor formelor de violență 
împotriva copiilor, fără ca vreunul dintre ei să fie lăsat în urmă.Însă, între milioanele de copii care sunt deja lăsați în 
urmă, se regăsesc și cei care sunt împinși de lângă familii de sărăcie, conflicte sau lipsa accesului la oportunități de 
educație în apropierea locului unde trăiesc. Acești copii pot fi forțați să migreze pentru a munci sau trăiesc singuri pe 
străzi, iar mulți ajung să petreacă ani lungi în îngrijire instituțională. Protecția copiilor separați împotriva violenței și 
abuzului cu care se confruntă deseori în aceste circumstanțe dificile poate fi întărită prin reintegrarea lor în familii.

Legislația și politicile internaționale recunosc importanța reintegrării copiilor separați în familiile și comunitățile lor, 
avându-se însă permanent în vedere interesele superioare ale copilului. Cu toate acestea, lipsește în continuare o 
îndrumare cuprinzătoare cu privire la ceea ce trebuie făcut. Drept urmare, politicile sunt de multe ori lipsite de coerență, 
practica de programare are o calitate variabilă, iar investițiile în reintegrare sunt necorespunzătoare. Aceste linii 
directoare reprezintă un instrument valoros pentru depășirea acestor provocări, pentru promovarea unui mediu familial 
centrat pe copil și pentru optimizarea protecției oferite copiilor. Ele au fost adoptate aducând laolaltă cei mai importanți 
actori în domeniul protecției copilului pentru a-și concentra expertiza în direcția formulării unui îndrumar practic și 
accesibil privind reintegrarea efectivă a copiilor și familiilor. Sper că aceste linii directoare importante vor fi distribuite 
pe scară largă la toate nivelurile de guvernământ și ale societății civile, contribuind astfel la implementarea unei viziuni 
despre o lume în care fiecare copil crește într-un mediu familial sigur, afectuos și lipsit de orice formă de violența.

Marta Santos Pais
Reprezentant special al Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite privind violența față de copii

Aceste linii directoare formează un cadru pentru oricine urmărește asigurarea îngrijirii copiilor în familie. Copiii care 
nu se află în îngrijirea familiei se confruntă cu dezavantaje importante; ei pot resimți obstacole în calea dezvoltării și 
suferințe psihice îndelungate, au șanse mai reduse să frecventeze școala sau să obțină rezultate școlare bune și pot 
fi excluși din rețelele sociale de care au nevoie pentru a se dezvolta armonios ca adulți. Tendințele globale asociate 
separării copiilor, inclusiv sărăcia, conflictele și migrația în masă separă copiii din toate regiunile și dau o importanță 
aparte și extinsă acestor Linii directoare. Despărțirea de viața în familie nu doar că încalcă drepturile copiilor, ci și 
slăbește societatea în ansamblu. Dacă separarea copiilor nu este abordată și soluționată în mod corespunzător, 
aceasta va ajunge în cele din urmă să submineze atingerea țintelor naționale de dezvoltare - de la educație la creștere. 

Aceste Linii directoare sunt fundamentate pe o bază probatorie solidă, dezvoltată în urma unui lung proces de 
cercetare documentară care a explorat bunele practici în reintegrarea copiilor separați în situații de urgență, foștilor 
copii soldați, copiilor străzii, copiilor instituționalizați, copiilor migranți și copiilor traficați. În dese rânduri, acestea oferă 
un instrument valoros pentru cei care elaborează politici și programe și pentru practicieni și furnizează o foaie de 
parcurs vitală pentru reintegrarea copiilor. 

Dr. Neil Boothby
Profesor Allen Rosenfield, Școala de Sănătate Publică Mailman a Universității Columbia
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1.
INTRODUCERE

1.1 De ce sunt importante aceste linii directoare 

A fost recunoscut pe scară largă faptul că o familie sigură este mediul optim pentru creșterea și dezvoltarea 
fetelor și băieților1.  Drept urmare, trebuie depuse toate eforturile pentru reintegrarea milioanelor de copii la 
nivel global, care sunt în prezent separați, în familiile și în comunitățile de care au fost separați2. Reintegrarea 
în familie este ceea ce își doresc majoritatea acestor copii și familiile lor (BCN și alții, 2013), iar pierderea  
îngrijirii familiei poate avea un impact fundamental asupra bunăstării și dezvoltării copilului (Family for Every 
Child 2014b). În ciuda importanței reintegrării în familie, până în prezent, îndrumările solide cu privire la un 
proces de reintegrare sigur și eficace rămân insuficiente. Aceste linii directoare intenționează să atenueze 
acest decalaj. Ele explorează principiile transversale ale bunelor practici în reintegrarea copiilor și oferă 
îndrumări cu privire la modul de concepere a programelor de muncă cu copiii, familiile, școlile și comunitățile. 
Liniile sunt destinate în principal coordonatorilor de programe de protecție a copilului în contextul unor familii cu 
venituri inferioare și medii, deși se dorește ca ele să își dovedească utilitatea și pentru cei care elaborează de politici 
și cei care lucrează cu familii cu venituri mai ridicate. 

1.2 Definiția reintegrării și domeniul de cuprindere al liniilor directoare
 
  În înțelesul acestor linii directoare, reintegrarea este definită după cum urmează:

„Procesul prin care un copil separat face ceea ce se anticipează că va reprezenta o tranziție permanentă înapoi 
în familia sau comunitatea (de regulă de origine) a acestuia pentru a beneficia de protecție și îngrijire și pentru a 
dobândi un sentiment de apartenență și scop în toate sferele vieții”.3

Astfel, aceste linii directoare depășesc bariera simplei reunificări fizice a copilului cu familia și au în vedere și 
un proces pe termen lung de formare a legăturilor de atașament și de sprijin între copilul reunificat și familia 
și comunitatea acestuia. Liniile directoare acoperă reintegrarea în familia de origine4, însă nu se referă și la 
plasarea în îngrijire alternativă sau în noi familii în urma unui proces de adopție sau a altui proces similar. De 
asemenea, în conținutul lor nu se vor regăsi nici detalii cu privire la asistența oferită copiilor care se întorc în 
comunități pentru a duce un trai independent de familiile lor.Este bine-cunoscut faptul că, pentru anumiți 
copii, reîntoarcerea în familiile lor poate să nu fie în interesul lor superior și că, în anumite cazuri, reintegrarea 
în familie eșuează. În aceste situații, îngrijirea alternativă, adopția sau un trai independent sub supraveghere 
pot fi alternativele necesare. Cu toate acestea, complexitățile bunelor practici în aceste domenii5 nu fac 
obiectul acestor linii directoare.    

Liniile directoare urmăresc să îmbunătățească procesul de reintegrare pentru toate grupurile de copii separați 
în contexte de urgență sau nu, cum ar fi cei care părăsesc îngrijirea rezidențială, unități de detenție sau 
alte instituții, cei care se întorc în familii din familii substitut sau copiii străzii și copiii care au migrat în scop 
de muncă, cei care au fost traficați sau folosiți ca soldați. Liniile directoare pot fi utilizate pentru a susține 

1. A se vedea Convenția ONU privind drepturile copilului, preambul (ONU 1989).
2. Convenția ONU privind drepturile copilului definește copiii drept băieții și fetele cu vârsta sub 18 ani și, drept urmare, aceste linii directoare se aplică 
tuturor persoanelor cu vârsta sub 18 ani.  
3. A se vedea BCN și alții (2013) pentru o discuție suplimentară privind această definiție. ITrebuie remarcat faptul că reintegrarea diferă de „reunificare”, un 
concept care se referă la revenirea fizică a copilului.
4. Aceasta include revenirea la părinți sau membrii familiei extinse.    
5. Pentru îndrumare cu privire la îngrijirea alternativă, a se vedea Liniilor directoare privind îngrijirea alternativă a copiilor (ONU, AG 2010).
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reintegrarea copiilor afectați de conflicte și reintegrarea transfrontalieră, inclusiv reintegrarea copiilor refugiați 
care au fost separați de familii. Trebuie reținut faptul că liniile directoare nu au capacitatea de a oferi 
îndrumare detaliată. 

1.3 Cum au fost elaborate liniile directoare

Liniile directoare au fost elaborate de grupul interinstituțional privind reintegrarea copiilor. Grupul a fost 
înființat în anul 2011 pentru a cerceta și promova practici promițătoare pentru susținerea reintegrării în familie. 
Acest document are la bază lucrarea „Reaching for home” (Ro. „Drumul către casă”) (BCN și alții, 2013), o analiză 
complexă a literaturii de specialitate care a adunat laolaltă cunoștințele deținute în domeniul reintegrării de 
o largă varietate de agenții, precum și consultări cu 158 de copii și 127 de prestatori de servicii și responsabili 
politici din 66 de organizații neguvernamentale, finanțatori, organizații religioase și agenții ale Organizației 
Națiunilor Unite din peste 20 de țări. Anexa 1 furnizează detalii suplimentare despre agențiile consultate în 
dezvoltarea liniilor directoare și procesul de elaborare. 

1.4 Utilizarea liniilor directoare

Deși prezenta îndrumare prezintă relevanță pentru toți copiii separați, punerea ei în aplicare va diferi în funcție 
de context, de circumstanțele și de experiențele grupurilor specifice de copii. Este vital ca toți cei care folosesc 
liniile directoare să îmbrățișeze principiile generale, dar și să adapteze particularitățile aplicării lor. După cum se 
discută mai jos, colaborarea este esențială pentru succesul reintegrării. Guvernele au responsabilitatea primară 
de a se asigura că toți copiii separați beneficiază de îngrijire corespunzătoare; astfel, actorii din domeniul 
protecției copilului sunt în mod aparte încurajați să lucreze coordonat cu guvernele.

Aceste linii directoare pot fi utilizate în numeroase moduri, inclusiv ca:
•	 document de referință pentru conceperea de programe și măsurarea impactului;
•	 resursă pentru completarea cererilor de fonduri nerambursabile sau elaborarea de suporturi de curs;
•	 instrument menit să susțină guvernele, finanțatorii și alți prestatori de servicii în eforturile pe care le 

depun pentru reintegrarea copiilor;
•	 bază pentru îndrumare, politici sau standarde contextuale sau interinstituționale.

Fiecare secțiune a liniilor directoare începe cu un scurt rezumat care evidențiază punctele cheie. Acesta 
este urmat de o explicație narativă mai detaliată și detalii suplimentare în casetele de text.  Pe parcursul 
documentului, există în casete exemple care explorează procesul de reintegrare în diferite contexte și cu 
copii din diferite medii. Aceste exemple reprezintă exact aceste lucruri și nu urmăresc să prezinte o descriere 
atotcuprinzătoare a gamei complete de experiențe. Mai degrabă, rolul exemplelor este să aprindă scânteia 
reflecției pe marginea posibilelor modalități de ameliorare a modalităților de intervenție. Acolo unde prezintă 
relevanță, în notele de subsol se face referire la resurse globale; de asemenea, agențiilor li se recomandă să 
consulte atât legislația, cât și îndrumările disponibile la nivel național. Au fost depuse eforturi importante pentru 
ca aceste linii directoare să fie cât mai concise cu putință, cu accent pe ceea ce trebuie făcut, spre deosebire de 
furnizarea de detalii complete cu privire la modul în care procesul de reintegrare trebuie susținut.  

Liniile directoare fac referire la multiplele provocări cu care atât personalul, cât și instituțiile în ansamblu se 
confruntă. Reușind să le depășească, actorii din domeniul protecției copilului vor fi mai bine echipați să ajute 
copiii separați să își exercite drepturile și să facă acest lucru într-o manieră care să consolideze sistemele de 
protecție pentru toți băieții și fetele vulnerabili.
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2.
REINTEGRAREA ÎN CADRELE LEGALE ȘI 
DE POLITICI LA NIVEL INTERNAȚIONAL 

Rezumat

Liniile directoare sunt construite pe cadrul legal de politici internaționale și oferă detalii suplimentare 
privitoare la modul în care principiile sunt puse în practică. Cadrul legal internațional pune accent 
pe principiul unității familiei, al participării copilului și pe a acționa întotdeauna în interesul superior 
al copilului. Liniile directoare evidențiază nevoia de a investi prin eforturi adecvate pentru a susține 
reintegrarea.   

Aceste linii directoare au la bază cadrele internaționale legale și de politici existente cu privire la reintegrarea 
copiilor, inclusiv:  

•	 Convenția ONU privind drepturile copilului (CDC) (ONU 1989);
•	 Liniile directoare privind îngrijirea alternativă a copiilor, adoptate de ONU în anul 2009 (AG ONU 2010);
•	 Principiile directoare interinstituționale privind copiii neînsoțiți și separați (ICRC, IRC, Save the Children, 

UNICEF, UNHCR și World Vision 2004);
•	 Normele ONU privind protejarea minorilor privați de libertate (ONU 1990);
•	 Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special de femei și 

copii (ONU);
•	 Standardele minime pentru protecția copilului în acțiuni umanitare (CPWG 2012). 

Împreună, aceste documente accentuează: 

•	 că drumul prin viață al fiecărui copil este unic;
•	 principiile fundamentale ale reintegrării în familie, cum ar fi cele ale unității familiei, trebuie să 

acționeze întotdeauna în interesul superior al copilului și să implice participare copilului;
•	 faptul că reintegrarea nu este un eveniment singular, ci un proces în cadrul căruia sprijinirea 

reintegrării necesită o investiție semnificativă de resurse financiare și de personal, în timp;
•	 faptul că susținerea reintegrării necesită întărirea familiei pentru a combate cauza principală a 

separării;
•	 faptul că susținerea reintegrării se poate dovedi un demers extrem de complex care solicită 

deschidere și o atitudine de sprijin, precum și o plajă largă și o anumite profunzime a abilităților din 
partea personalului;

•	 necesitatea sprijinirii pe baze intersectoriale a procesului de reintegrare (și astfel, necesitatea 
coordonării și colaborării cu colegii care lucrează în domeniul educației, sănătății, subzistenței etc.).

Cadrele internaționale existente oferă un punct de plecare util, însă nu furnizează și detaliile complexe necesare 
abordării multiplelor provocări asociate reintegrării copiilor. Acest document caută să pună la dispoziția actorilor 
din domeniul protecției copilului un set de îndrumări mai clare și mai detaliate.
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3.
PRINCIPII

3.1 Prioritizarea unității familiei și orientarea acesteia către copil

Rezumat

Recunoașterea importanței centrale a unității familiei pentru bunăstarea și dezvoltarea copilului, 
alături de explorarea activă a procesului de reintegrare în familia de origine a copilului ca primă 
prioritate abordată, sunt de o importanță vitală. Familiile și copiii trebuie să fie în centrul tuturor 
eforturilor de susținere a reintegrării.

Guvernele, ONG-urile, agențiile ONU și alte părți cu responsabilități în domeniul protecției copiilor trebuie 
să recunoască importanța centrală a unității familiei pentru bunăstarea și dezvoltarea copilului. Acest lucru 
înseamnă că este vital să se exploreze în mod activ reunificarea cu familiile de origine, ca primă prioritate, 
recunoscând în același timp faptul că reunificarea nu este întotdeauna în interesul superior al copilului (a se 
vedea secțiunea 4.2.1 pentru mai multe detalii cu privire la deciziile luate în procesul de reintegrare). Acest 
principiu este important din mai multe motive.

•	 După cum este subliniat în această lucrare, valoarea unității familiei este recunoscută în legislația 
internațională, inclusiv în CDC (ONU 1989).

•	 Separarea de familii sigure și preocupate de grija pentru copil poate fi foarte nocivă pentru copii. Lipsa 
atașamentului față de o persoană de îngrijire consecventă dăunează dezvoltării copilului (inclusiv 
dezvoltării creierului); separarea are de regulă un caracter traumatic; iar copiii separați sunt supuși 
frecvent unui risc mai ridicat de abuz și exploatare (McCall și Groark 2015).

•	 Copiii separați de familii și comunități pot să își piardă acel sentiment important al identității culturale 
și ancestrale (McCall și Groark 2015).

•	 Copiii au dreptul de a lua parte la deciziile care îi afectează, iar reintegrarea este de cele mai multe ori, 
deși nu întotdeauna, soluția preferată de ei (BCN și alții 2013; Centre for Rural Childhood 2013). 

Familiile trebuie să se afle în centrul tuturor proceselor de reintegrare și să fie implicate în procesul decizional care 
are loc în fiecare etapă a acestui parcurs, iar punctele lor forte trebuie consolidate și slăbiciunile înlăturate. Pentru o 
reintegrare de succes, este la fel de important să se investească resurse în familii la fel ca și în copii. Copiii trebuie, de 
asemenea, să fie în centrul eforturilor de reintegrare; aceștia trebuie ascultați, iar satisfacerea interesului superior al 
copilului trebuie să fie considerentul primordial. Ei trebuie implicați fără rezerve în fiecare etapă a procesului.

3.2 Includerea reintegrării în sistemele mai ample de protecție a copilului

Rezumat

Un suport pentru reintegrare sigur și eficace trebuie înglobat în sistemele mai ample de protecție 
a copiilor. Procesul de reintegrare trebuie susținut de o finanțare corespunzătoare, o legislație 
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clară și îndrumare în toate etapele sale, precum și de personal de protecție a copilului cu pregătirea 
corespunzătoare. Cu toate acestea, în situațiile în care un astfel de sistem pe deplin funcțional nu există, 
eforturile trebuie în continuare Sunt dezvoltate în vederea susținerii reintegrării copiilor separați. În 
toate situațiile, este important să se lucreze cu toate părțile implicate în sistemul de protecție a copilului, 
inclusiv actorii guvernamentali, grupurile din comunitate, liderii religioși și copiii și familiile. IColaborarea 
cu celelalte sisteme, cum ar fi cele de sănătate, educație, justiție și protecție socială este la fel de vitală.

Instituțiile implicate trebuie să își direcționeze eforturile către buna funcționare a sistemelor de protecție a copilului 
care pot oferi sprijin adecvat pentru reintegrarea tuturor categoriilor de copii separați. Aceste instituții trebuie, în 
plus, să recunoască și multiplele vulnerabilități ale copiilor și să evite să se concentreze pe probleme punctuale 
sau pe anumite categorii (cum ar fi copiii traficați sau copiii străzii). Un sistem eficace de protecție a copilului va 
include de regulă următoarele componente (African Child Policy Forum și alții 2013; UNICEF și alții 2012).

•	 Legislație și îndrumări la nivel național: Sunt necesare politici clare pentru toate etapele procesului 
de reintegrare și domeniile conexe (ex. azil, munca copiilor, înregistrarea nașterii, identitatea juridică, 
documentație), iar guvernele trebuie să urmărească dezvoltarea și integrarea acestor politici. În situațiile 
în care astfel de acte normative sau îndrumări corespunzătoare nu există, societatea civilă va avea de 
jucat un rol de sensibilizare.

•	 Personal competent de protecție a copilului: Personalul va fi, de regulă, format din profesioniști în 
domenii diferite, para-profesioniști și voluntari din comunitate6; toți vor avea însă nevoie de anumite 
abilități pentru a contribui efectiv la proceseul de reintegrare. Personalul remunerat și voluntarii au nevoie 
de anumite competențe profesionale și abordări (a se vedea Caseta 1 de mai jos). Instituțiile sunt încurajate 
să analizeze cu atenție diversitatea propriei forțe de muncă (adică din perspectiva originii etnice, genului, 
orientării sexuale, credinței etc.). Sunt necesare eforturi pentru încurajarea retenției personalului, permițând 
astfel stabilirea de raporturi neîntrerupte cu copiii și familiile. În anumite situații, va fi nevoie de asistență 
externă care să dea un impuls capacităților locale.

•	 Alocarea corespunzătoare a resurselor și gestiunea fiscală:Măsurile de sprijinire a unui proces de 
reintegrare de calitate se pot dovedi costisitoare, însă efectele lor pozitive pot fi extraordinare pe termen 
scurt și lung asupra copilului și familiei (iar uneori chiar și asupra întregii comunități).  Bugetele trebuie 
să reflecte toate costurile asociate reintegrării copiilor. Dacă fondurile sunt insuficiente, organizațiile sunt 
încurajate să solicite creșterea finanțării și să analizeze în mod proactiv modul în care se pot satisface 
nevoile copilului până la finalizarea procesului de reintegrare, pentru că reintegrarea unui copil în 
absența asistenței și monitorizării perioadei ulterioare integrării poate fi periculoasă. Finanțatorii sunt 
încurajați să sprijine guvernele în ducerea la îndeplinire a responsabilităților acestora de reintegrare a 
copiilor. Finanțatorii trebuie să dovedească și flexibilitate în finanțare pentru a permite ca reintegrarea să 
se producă în ritmul copilului și nu trebuie să stabilească ținte care pot să încurajeze reintegrarea pripită 
sau accentul pe cantitate și nu pe calitate. Pentru a reduce stigmatizarea, a maximiza beneficiile pentru 
populațiile la risc și a preveni posibila separare, instituțiile sunt încurajate să acționeze - în măsura în care 
este posibil - într-o manieră benefică tuturor copiilor din comunitatea în care un copil se întoarce și să 
aloce resurse în consecință.

•	 Prestarea serviciilor și managementul de caz: După cum vom discuta în secțiunea 4 de mai jos, 
reintegrarea copiilor în familiile lor impune o muncă individuală cu copiii și familiile și o gamă de servicii.

•	 Implicarea unei plaje de actori: Guvernele au responsabilitatea generală de a coordona eforturile de 
integrare, alocând o finanțare corespunzătoare procesului de reintegrare și asigurându-se că eforturile sunt 
monitorizate în mod corespunzător. ONG-urile, grupurile din comunitate, familiile și copiii au la rândul lor 
roluri cheie. Acești actori contribuie în diverse modalități la procesele de reintegrare și la ei se apelează în 
situațiile în care structurile guvernamentale sunt inadecvate sau corupte. 

•	 Colaborarea cu alte sisteme:  Având în vedere că un proces de reintegrare în condiții de siguranță și 

6. Personalul serviciilor sociale sau de protecție a copilului poate fi definit în termeni largi pentru a descrie o varietate de lucrători - remunerați și 
neremunerați, guvernamentali și neguvernamentali care deservesc sistemul serviciilor sociale și contribuie la îngrijirea populației vulnerabile.
Sistemul serviciilor sociale este definit drept sistemul intervențiilor, programelor și prestațiilor care sunt furnizate de actori guvernamentali, ai societății civile 
și din comunitate pentru a asigura bunăstarea și protecția persoanelor și familiilor dezavantajate din punct de vedere social sau economic.
Termenul „personal” este folosit și pentru a se face referire la toți acești actori (a se vedea http://www.socialserviceworkforce.org/).
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eficacitate este afectat de anumiți factori, cum ar fi sărăcia și accesul la educație, este important să se 
conceapă și să se implementeze programe în colaborare cu actorii din alte sectoare – cum ar fi educația, 
protecția socială, justiția, consolidarea economică, aplicarea legii și sănătatea.

•	 Norme sociale de sprijin: Discriminarea împotriva anumitor grupuri de copii în proces de reintegrare sau 
normele care nu recunosc importanța familiei pot afecta negativ eforturile de reintegrare. Aceste aspecte 
sunt discutate în mai multe detalii în secțiunea 5.1.

•	 Monitorizare și colectarea datelor: Existența de dovezi de cea mai bună calitate care să susțină deciziile 
legate de programarea reintegrării este de o importanță critică. Aceste aspecte sunt discutate în secțiunea 6. 

Deși este vital ca instituțiile să colaboreze pentru dezvoltarea unor sisteme de protecție a copilului funcționale așa 
cum au fost descrise mai sus, absența unui sistem bine finanțat și funcțional de protecție a copilului nu trebuie folosită 
drept scuză pentru imposibilitatea oferirii unui sprijin eficace pentru reintegrarea copiilor. Instituțiile sunt încurajate 
să capitalizeze punctele forte existente în toate contextele și să identifice modalități creative de a susține reintegrarea 
copiilor care să răspundă realităților locale; spre exemplu, prin utilizarea grupurilor din comunitate sau a voluntarilor 
cu pregătire corespunzătoare. Exemplul 1 de mai jos prezintă detalii despre eforturile depuse pentru reformarea 
sistemului de protecție a copilului în Cambodgia, în vederea unei mai bune susțineri a reintegrării copiilor.

Caseta 1: Exemple de abilități, calități și abordări ale personalului de primă necesitate pentru 
susținerea unui proces de reintegrare eficace

Pentru a susține un proces eficace de reintegrare, personalul trebuie să dețină o gamă de abilități tehnice 
și să adopte abordările corespunzătoare cu privire la integrare.Spre exemplu, personalul va trebui să aibă 
capacitatea să realizeze următoarele7.

•	 Recunoașterea diversității. Experiențele de separare și reintegrare ale copiilor vor diferi foarte 
mult în funcție de anumiți factori, cum ar fi vârsta, genul, motivele separării, experiențele în 
timpul separării (cum ar fi discriminarea pe criterii etnice) și situația actuală a familiei.

•	 Stabilirea unei relații de afecțiune, dar profesionale cu copilul: Certitudinea faptului 
că se pot baza pe un adult care le oferă afecțiune, îi prețuiește și le oferă acel sentiment de 
apartenență care permite copiilor să își asume pe deplin rolul pe care îl au în proces și să dea glas 
oricăror preocupări. Încrederea și continuitatea sunt vitale pentru construirea acestei relații.

•	 Recunoașterea provocărilor cu care se confruntă copiii și familiile în procesul de 
reintegrare. Spre exemplu, copiii pot fi îngrijorați de mutarea dintr-un program în care 
beneficiază de îngrijire adecvată și susținut corespunzător cu resurse către mediul precar 
de acasă, lăsându-și în urmă colegii și prietenii sau nemaiavând posibilitatea de a câștiga 
bani. Familiile se pot teme de modificarea dinamicii familiei ca urmare a reintrării copilului în 
gospodărie sau de provocările impuse de o gură în plus la masă.

•	 Ajutarea copiilor să se exprime: Acest sprijin include și încurajarea copiilor să dea glas 
oricăror preocupări și reasigurarea lor de capacitatea pe care o au de a lua decizii și de a-și 
întări sentimentul de putere și control asupra propriilor vieți.În special în mediile unde se poate 
dovedi periculos să te exprimi public, personalul are responsabilitatea de a crea un spațiu sigur 
și confidențial.Chiar și copiii foarte mici sau cei cu dizabilități care le afectează capacitatea de 
a se exprima pot participa la decizii, deși persoanele cu rol de coordonare vor trebui să acorde 
personalului mai mult timp și posibilitatea de a deprinde abilitățile necesare pentru a-i sprijini.

•	 Identificarea și capitalizarea punctelor forte: Ajutarea copiilor, familiilor și comunităților să își 
identifice propriile resurse umane și financiare și să elaboreze o strategie pentru a le capitaliza.

•	 Crearea sentimentului de responsabilitate la nivel local: IStimularea sentimentului de 
responsabilitate pentru returnarea copilului în comunitate este esențială.Acest lucru se poate 
realiza în multiple modalități - ex.  personalități locale care vorbesc despre reintegrare, sprijin 
acordat anumitor familii și copii din partea unor persoane care sunt în situații similare și/

7. Această enumerare nu se dorește a fi exhaustivă, ci ilustrativă. Pentru mai multe detalii despre competențele necesare pentru personalul de primă necesitate, a 
se vedea, spre exemplu, cadrul dezvoltat de Alianța Globală a Personalului din Serviciile Sociale. http://www.socialserviceworkforce.org/system/files/resource/files/
Para%20Professional%20Guiding%20 Principles%20Functions%20and%20Competencies.pdf
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Exemplu 1: Dezvoltarea sistemelor de protecție a copilului pentru a susține reintegrarea în Cambodgia

În Cambodgia, USAID a oferit finanțare către UNICEF și ONG-ul Friends International pentru a colabora cu 
Guvernul Cambodgiei în dezvoltarea și consolidarea unor sisteme de protecție a copilului care să susțină 
reintegrarea în familie.Modificările aduse acestor sisteme au inclus: elaborarea de politici, îndrumare și 
cercetare pentru a susține dezinstituționalizarea și reintegrarea în familie, mapare pe scară largă pentru a 
permite reglementarea facilităților de îngrijire de tip rezidențial, dezvoltarea unor rețele solide pentru prestarea 
serviciilor și realizarea trimiterilor pentru copiii care sunt reintegrați și îmbunătățirea capacității forței de muncă 
în domeniul protecției copilului pentru a susține reintegrarea. O evaluare realizată cu privire la aceste activități 
a concluzionat că este vital să se angajeze și să se pregătească personal de protecție socială de vreme ce, în 
absența unor asistenți sociali care să se dedice în mod specific reintegrării, nu se poate realiza nici pregătire 
corespunzătoare, nici monitorizare ulterioară.În acest sens, se poate dovedi un demers util re-instruirea 
personalului care lucrează în centre de îngrijire de tip rezidențial și care pot să fi stabilit deja legături puternice 
cu copiii sau care, în anumite situații, pot bloca eforturile de reintegrare pentru că nu consideră că întoarcerea 
copiilor în familii și închiderea centrelor este în interesul lor.Evaluarea a mai constatat și că OSC-urile pot juca 
roluri cheie în procesul de reintegrare atunci când investițiile în serviciile oferite de stat sunt insuficiente.
Înființarea unei rețele de OSC-uri poate: asista furnizarea serviciilor pentru copiii care sunt reintegrați la distanțe 
mari, permite schimbul de experiență și consolidarea de relații de încredere, mai degrabă decât să genereze 
concurență, fapt care ajută procesul de încdrumare (Emerging Markets Consulting pentru USAID2015). 

3.3 Adoptarea unei abordări bazate pe drepturi

Rezumat

Toate eforturile îndreptate înspre promovarea unui proces de reintegrare în condiții de siguranță și 
eficacitate trebuie să aibă la bază considerentul gamei complete de drepturi prevăzute de CDC și de 
legislația națională relevantă. Toți copiii, indiferent de vârstă, gen, capacitate sau statut, au dreptul 
de a le fi păstrată unitatea familiei. Ei au dreptul de a lua parte la toate deciziile care îi afectează, 
iar deciziile privind reintegrarea lor trebuie să se ia pe considerentul primordial al interesului lor 
superior.

CDC a fost ratificată de aproape toate țările din lume. În preambulul acestei Convenții, se recunoaște rolul 
central al familiei ca mediul optim în care un copil trebuie să crească și de componentă de bază a societății.
Articolul 9 prevede că copiii nu trebuie separați de părinți decât dacă acest lucru este în interesul superior 
al copiilor. CDC include patru principii fundamentale care se aplică eforturilor de reintegrare, iar acestea sunt 
reiterate în Caseta 2 de mai jos. Drepturile copiilor sunt indivizibile și interdependente, fără ca vreun drept 

sau atribuirea de roluri specifice comunității și/sau liderilor religioși.Aici este important să se 
recunoască faptul că stigmatizarea se poate dovedi o barieră importantă în calea reintegrării și că 
implicarea comunității are o importanță aparte pentru eliminarea stigmatizării.

•	 Acționarea într-o manieră care să ia în calcul aspectele culturale: Este important să se 
identifice soluții care valorifică metodele locale de îngrijire și protecție și care să fie sensibile la 
valorile și crezurile copiilor, familiilor și comunităților.Personalul va trebui să negocieze cu atenție 
soluțiile în care interesul superior al copilului intră în conflict cu valorile sau practicile culturale.

În plus, personalul va trebui să dețină anumite calități pentru a putea lucra bine cu copiii care sunt 
reintegrați, inclusiv empatie, respect, răbdare, perseverență și flexibilitate.
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Caseta 2: Principiile fundamentale ale CDC și reintegrării copiilor

•	 Nediscriminare (Articolul 2): Toți copiii au dreptul să își dezvolte pe deplin potențialul și să fie 
protejați în mod proactiv împotriva tuturor formelor de discriminare. Acest lucru înseamnă că 
programele de reintegrare nu trebuie să discrimineze anumite categorii de copii.

•	 Interesul superior al copilului (Articolul 3): Interesul superior al copilului trebuie să fie 
considerentul primordial al tuturor deciziilor adoptate în procesul de reintegrare. Aici trebuie 
inclusă și decizia cu privire la oportunitatea în sine a reintegrării.

•	 Supraviețuire și dezvoltare (Articolul 6): Toți băieții și fetele trebuie să aibă acces la servicii de 
bază de calitate și să poată solicita furnizarea de servicii pentru băieții și fetele care sunt reintegrați.

•	 Participare (Articolul 12): Băieții și fetele au dreptul de a participa în mod activ (în funcție de 
vârsta, nivelul de maturitate, interesele, capacitățile evolutiveetc. ale acestora).Acest lucru înseamnă 
că copiii trebuie să poată participa atât la deciziile care privesc reintegrarea lor personală, cât și 
colectiv la demersurile de transformare a programelor și politicilor de reintegrare astfel încât să 
reflecte nevoile copiilor.

3.4 Absența oricărei vătămări

Rezumat

Toate procesele de reintegrare trebuie să urmărească să fie benefice, nu să lezeze copiii. Acest lucru 
înseamnă, printre altele, prevenirea abuzurilor din partea personalului sau altor factori interesați, 
prevenirea stigmatizării, exprimarea consimțământului în cunoștință de cauză și asigurarea 
confidențialității. Toate instituțiile trebuie să realizeze o evaluare a riscurilor pentru a identifica și a 
reduce riscurile asociate fiecărui program de reintegrare, iar în programele care implică demersuri de 
sensibilizare sau conștientizare vor fi necesare eforturi speciale. De vreme ce beneficiile reintegrării 
sunt de regulă mult mai mari decât neajunsurile, existența anumitor riscuri nu trebuie folosită ca 
scuză pentru nereintegrarea copiilor.

Toate procesele de reunificare și intervențiile menite să susțină reintegrarea trebuie să urmărească să fie 
benefice, nu să lezeze copiii. Instituțiile trebuie să realizeze o evaluare completă a riscurilor pentru a stabili 
vătămările care pot fi cauzate de intervențiile de reintegrare și pentru a identifica pașiinecesari pentru a reduce 
aceste riscuri pentru copii, familii și personal. Acești pași trebuie să includă elaborarea unui plan de siguranță 
cu copiii astfel încât aceștia să știe pe cine să contacteze dacă se confruntă cu o situație de vătămare, după 
reintegrare, sau dacă reintegrarea în ansamblu eșuează. Copiii trebuie să fie implicați în discuțiile pe marginea 
riscurilor pentru că vor avea perspective importante de împărtășit. De vreme ce beneficiile reintegrării sunt 

să prevaleze asupra altuia. Astfel, instituțiile implicate în procesul de reintegrare trebuie să recunoască gama 
completă de drepturi ale copiilor și să aspire, în măsura în care este posibil, să le îndeplinească. Realistic vorbind 
însă, de cele mai multe ori resursele sunt inadecvate și/sau există obstacole care fac imposibilă îndeplinirea 
simultană a tuturor drepturilor.Instituțiile pot fi nevoie să facă alegeri dificile cu privire la prioritizarea drepturilor 
pe termen scurt, nerenunțând însă în niciun moment la scopul suprem de a le îndeplini pe toate.

Ca unul dintre primii pași, trebuie depuse toate eforturile în vederea clarificării oricăror aspecte juridice legate 
de identitatea și documentele copilului și ale familiei acestuia; acestea fiind spuse, în conformitate cu CDC, toți 
copiii dintr-un teritoriu - indiferent de statutul lor - îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de protecția Statului și 
a reprezentanților acestuia, inclusiv serviciile de reintegrare, indiferent dacă acestora le-au fost sau nu eliberate 
documentele juridice necesare.
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de regulă mult mai mari decât neajunsurile, existența anumitor riscuri nu trebuie folosită ca motiv pentru 
nereunificarea copiilor.

Trebuie depuse eforturi pentru implementarea unor mecanisme corespunzătoare de apărare a copiilor împotriva 
abuzurilor sau violenței, prin intermediul politicilor și procedurilor organizaționale de protecție a copilului, în 
vederea reducerii riscului ca personalul sau alți factori interesați să abuzeze copiii în orice etapă a procesului de 
reintegrare. 

Aici trebuie inclus și un mecanism de sesizare care să permită copiilor să își exprime preocupările.
Pe tot parcursul procesului, consimțământul în cunoștință de cauză este o garanție a faptului că copiii și familiile 
înțeleg și sunt de acord cu strategiile de reintegrare și asistența acordată în acest sens. Astfel, este important ca 
mai întâi să se clarifice serviciile care sunt oferite - precum și reglementările care guvernează aceste servicii (ex. 
protocoale de confidențialitate), beneficiile și riscurile și apoi să se solicite permisiunea părintelui/tutorelui și a 
copilului pentru a trece la acțiune. Consultarea periodică a copiilor și verificarea permanentă a consimțământului 
lor sunt vitale. Spre exemplu, consimțământul în cunoștință de cauză trebuie obținut:

•	 la demararea prestării serviciilor;
•	 la momentul la care instituția începe să colecteze și să stocheze informații cu caracter personal despre copil și familie;
•	 la momentul la care personalul comunică informațiile unui nou furnizor de servicii (adică la momentul trimiterii cazului);
•	 la momentul la care copilul intră în următoarea etapă a procesului de reintegrare.

În plus, lucrătorii pot face demersuri de sensibilizare pe lângă părinți atunci când posibila reintegrare este în 
interesul superior al copilului, dar trebuie să accepte decizia copilului sau părintelui/persoanei de îngrijire de 
a refuza reunificarea (a se vedea 4.2.1). Asistentul social trebuie să analizeze perspectivele copilului cu mare 
seriozitate, însă trebuie să ia în considerare și capacitățile evolutive ale copilului în analiza interesului superior. 

Trebuie făcute demersurile necesare pentru ca evidențele să fie stocate într-o manieră care le asigură 
confidențialitatea. Instituțiile trebuie să analizeze cu atenție ce informații trebuie comunicate și familiei și 
copilului. Spre exemplu, în cazurile în care copilul a fost diagnosticat cu HIV sau probleme de sănătate mintală, 
dar nu dorește ca persoanele care îl îngrijesc să afle, din teama de a fi respins sau atunci când există probleme 
în cadrul familiei care pot afecta copilul. Instituțiile trebuie să se asigure că personalul are timpul și abilitățile 
necesare pentru a discuta cu sensibilitate problema și a înțelege pe deplin preocupările copilului sau ale 
familiei. Deși, în mod ideal, informațiile vor fi comunicate doar cu consimțământul copilului, în anumite cazuri 
se poate dovedi necesare ca acestea să fie totuși comunicate fără consimțământul acestuia pentru a proteja 
interesul superior al copilului (ex. pentru a se asigura administrarea corectă a medicației). Personalul trebuie 
apoi să explice cu atenție copilului faptul că persoanele de îngrijire vor fi informate și apoi le va ajuta pe 
acestea să facă față consecințelor. 

Atunci când programele de reintegrare implică demersuri de sensibilizare sau conștientizare sau campanii în 
mass-media, este important să se aibă în vedere riscurile asociate implicării copiilor. Fetele și băieții pot ajunge 
într-o situație de vulnerabilitate ca urmare a demersurilor de sensibilizare împotriva unor grupuri puternice 
sau prin publicarea poveștilor lor personale pe platforme publice. O atenție aparte trebuie acordată interesului 
superior al copilului înainte ca aceștia să fie astfel implicați.

3.5 Implicarea unei game de factori interesați

Rezumat

Implicarea unei game de factori interesați în procesul de reintegrare, inclusiv copiii, familiile, comunitățile, 
școlile, mass-media, actorii guvernamentali, organizații neguvernamentale și sectorul privat, are 
o importanță vitală. Maparea și coordonarea procesului de reintegrare și a serviciilor aferente este 
importantă pentru eficacitatea colaborării.  
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Caseta 3: Rolurile diferiților factori interesați în procesul de reintegrare

•	 Copiii: Ajutarea copiilor să își identifice punctele forte și nevoile este vitală pentru succesul 
programelor de reintegrare. Copiii își pot oferi unii altora sprijin și pot milita pentru o schimbare mai 
amplă care să vizeze soluționarea cauzelor principale ale separării sau promovarea unor investiții mai 
mari în reintegrare.

•	 Familiile: Familiile au obligația principală de îngrijire și, astfel, posibila întoarcere în îngrijirea familiei 
de origine implică și angajarea lor activă în acest demers.La fel ca părinții și alte persoane principale 
de îngrijire, este la fel de important ca și frații/surorile și membrii familiei extinse să coopereze în 
procesele de reintegrare.Instituțiile trebuie să caute să valorifice punctele forte din interiorul familiilor, 
identificând și consolidând atitudinile și comportamentele pozitive.

•	 Guvernul: Guvernul național este responsabil de protejarea tuturor drepturilor copiilor și are 
responsabilitatea supremă pentru asigurarea faptului că reintegrarea se realizează în condiții 
de siguranță și eficacitate, prin legi și politici, furnizarea serviciilor și finanțarea și asigurarea 
corespunzătoare de personal în procesele de reintegrare.

•	 În plus, acesta este responsabil și pentru funcționarea unui sistem judiciar cu personal competent, 
suficient și independent, care se poate dovedi important pentru reintegrarea anumitor categorii de 
copii. Guvernele sunt cele care furnizează servicii  ca educația, sănătatea și protecțiea socială, care 
sunt vitale pentru succesul reintegrării.  

•	 Comunitățile și liderii religioși: Comunitățile - inclusiv grupurile religioase - pot juca un rol 
cheie în reducerea stigmatizării și discriminării care afectează mulți copii în procesul de reintegrare 
și în protejarea acestora împotriva abuzurilor, neglijării și exploatării. Cu toate acestea, implicarea 
lor efectivă poate impune anumite schimbări de ordin social, de vreme ce normele existente pot 
perpetua stigmatizarea, discriminarea și relele tratamente aplicate copilului. Liderii religioși și seculari, 
precum și mecanismele de protecție a copilului bazate pe comunitate, pot juca roluri importante, 
atunci când le este asigurat nivelul adecvat de sprijin.

•	 Școlile: După cum se evidențiază în Secțiunea 5, reluarea sau începerea educației poate fi o parte cheie a 
procesului de reintegrare. Cadrele didactice și elevii pot juca un rol vital în asigurarea faptului că noii elevi 
se simt acceptați, iar personalul școlar poate ajuta la monitorizarea și susținerea reintegrării copiilor. 

•	 Organizațiile neguvernamentale (ONG-uri) și organizațiile religioase (OR-uri): 
Aceste agenții dezvoltă în mod obișnuit practici inovative care pot fi preluate prin programe 
guvernamentale și furnizează asistență tehnică și structurilor guvernamentale; acolo unde este 
nevoie, ele fac lobby pe lângă guverne pentru a proteja drepturilor copiilor care sunt reintegrați.
Cu toate acestea, ele trebuie să răspundă totuși față de copii și familiile acestora, oferindu-le în mod 
constant posibilitatea de a oferi feedback cu privire la sprijinul și serviciile furnizate. ONG-urile și OR-
urile pot informa copiii și familiile despre serviciile guvernamentale și, în anumite contexte, sunt chiar 
ele furnizori direcți de servicii cheie, cum ar fi educație informală și cursuri de parenting.

•	 Agențiile Organizației Națiunilor Unite: Agențiile ONU pot acționa ca un catalizator al 
schimbării în beneficiul copiilor. Ele pot prezenta guvernelor naționale idei noi din alte părți ale lumii 
și pot mobiliza expertiză tehnică și resurse. Ca entități multilaterale, agențiile ONU sunt în poziția 
privilegiată de a implica structurile guvernamentale naționale și regionale, de a face demersuri de 
sensibilizare cu privire la drepturile copiilor și de a facilita coordonarea unei game largi de actori.

•	 Mass-media: Mass-media locale pot juca un rol util în sensibilizarea copiilor și familiilor cu privire 
la practicile pozitive și/sau riscurile inerente ale separării. Demersurile din mass-media pot avea 
ca rezultat schimbarea atitudinilor și pot ajuta la soluționarea problemelor de stigmatizare și 
discriminare cu care copiii reintegrați se confruntă. Ca și mai sus (a se vedea Secțiunea 3.4), orice 
relatare făcută în mass-media trebuie să respecte cu strictețe standardele etice.

Este important să se realizeze un amplu exercițiu de mapare a factorilor interesați relevanți în procesul de 
reintegrare pentru a se identifica punctele forte și decalajele. O astfel de mapare va include copiii, familiile, 
comunitățile, liderii religioși, organizațiile religioase, școlile, mass-media, sectorul privat și instituțiile 
guvernamentale și neguvernamentale în egală măsură. Detalii suplimentare despre rolurile deținute de aceste 
grupuri se regăsesc în Caseta 3 de mai jos. 
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Nu este întotdeauna posibil ca o singură instituție să furnizeze întreaga paletă de servicii de care un copil 
sau o familie are nevoie atunci când, spre exemplu, familia locuiește în afara zonei deservite de respectiva 
organizație sau pentru că familia sau copilul are o multitudine de nevoi diferite sau, la polul opus, o singură 
nevoie, însă foarte specializată. Instituțiile sunt încurajate cu tărie să colaboreze pentru a se asigura că nevoile 
copilului sunt satisfăcute. Acest lucru implică:

•	 organizarea de întâlniri periodice în vederea coordonării schimbului de informații din cadrul programului 
și despre protocoalele de trimitere a cazurilor, precum și în vederea monitorizării și evaluării sistemului în 
ansamblu (a se vedea Secțiunea 6);

•	 identificarea de modalități eficace și etice de comunicare a informațiilor aferente cazului și analiza 
oportunității de a implementa inițiative de programare comune.

Actorii își pot, de asemenea, coordona eforturile pentru a genera schimbări mai ample structurale și de politici, 
care sunt necesare pentru a promova o reintegrare în condiții de eficacitate (a se vedea Exemplu 2 de mai jos).
Agențiile internaționale au o responsabilitate specifică de coordonare cu guvernele naționale și actorii locali 
pentru a se asigura că sistemele existente sunt consolidate și nu dublate sau subminate.

Exemplu 2: Colaborarea în vederea modificării politicilor de reintegrare în Brazilia

Grupul de lucru național pentru dreptul de a trăi în familie și comunitate din Brazilia a fost înființat de 
ONG-ul brazilian Associação Brasileira Terra dos Homens (ABTH) și UNICEF. Acesta este o rețea de agenții 
guvernamentale, ONG-uri și agenții ONU care susțin modificarea politicilor și practicilor care previn 
separarea și promovează reintegrarea. Rețeaua consideră că trei factori importanți au contribuit decisiv la 
succesul acesteia. În primul rând, a adus laolaltă factori interesați care au atât autoritatea de a implementa 
schimbări, cât și legitimitatea conferită de decenii de muncă în sprijinirea familiilor. În al doilea rând, 
eforturile pe care le-a depus pentru a genera dovezi ale succesului programării și pentru a comunica aceste 
dovezi prin seminarii organizate la nivel național care să ofere îndrumare relevantă și practică.  În al treilea 
rând, adaptarea și extinderea îndrumărilor naționale și globale cu privire la dezvoltarea de politici și reacții 
corespunzătoare la nivel local, care sunt în responsabilitatea tuturor factorilor interesați, optimizând astfel 
angajamentul față de eforturile de reintegrare (ABTH 2011).

•	 Donatorii: Donatorii au un rol important de jucat în finanțarea adecvată pentru reintegrare și în 
finanțarea campaniilor de sensibilizare pentru a încuraja schimbarea politicilor și investiții mai mari 
în reintegrare. Valoarea finanțării acordate de aceștia pentru procesul de reintegrare și așteptările 
pe care le au de la beneficiarii fondurilor nerambursabile pot avea un impact major asupra gradului 
de succes al acestor programe. Spre exemplu, după cum am indicat mai sus, în cazul în care 
finanțatorii solicită ca reintegrarea să se realizeze în termene  inadecvate sau ca programele să 
acopere în același timp un număr mare de copii cu resurse limitate, reintegrarea poate dobândi un 
caracter pripit care nu îndeplinește nevoile copiilor și îi poate expune la riscuri grave.  

•	 Sectorul privat: Sectorul privat poate ajuta în procesele de reintegrare în numeroase modalități, 
inclusiv din postura de furnizori de servicii, prin donarea de bunuri sau ajutând familiile să genereze 
venituri mai mari. În egală măsură, actorii acestui sector pot și prejudicia procesele de reintegrare; 
spre exemplu, împiedicând copiii care au fost separați de familiile lor și care lucrează să se întoarcă 
acasă. În anumite contexte, orfelinatele pot fi conduse în scopul obținerii de profit, iar reintegrarea 
poate fi descurajată pentru că nu este profitabilă. Evident, chiar și cei care administrează facilități 
de îngrijire de tip rezidențial non-profit pot avea anumite interese în prevenirea reintegrării, atunci 
când fluxurile de finanțare depind de numărul de copii în îngrijire.  

Mulți alți actori - poliție, personal medical, cadre didactice etc. - dețin cunoștințe aprofundate despre 
comunitatea în care trăiesc și au acces la la resurse economice și sociale neexploatate care pot sprijin 
reintegrarea.
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Succesul reintegrării depinde de o muncă atentă și deseori intensă cu copiii și familiile pentru a stabili dacă 
reintegrarea este soluția corespunzătoare, a pregăti copilul și familia, a reunifica copilul cu familia și a furniza 
sprijin ulterior.Această secțiune începe cu o examinare a abordării adoptate în gestionarea cazului cu privire la 
furnizarea acestui sprijin individual și apoi explorează fiecare etapă în parte a reintegrării. Munca individuală 
cu copiii și familiile este întotdeauna importantă, însă trebuie completată de o muncă complexă cu școlile, 
comunitățile și decidenții politici pentru a se realiza schimbările mai ample necesare pentru a susține o 
reintegrare eficace (a se vedea Secțiunea 5).

4.1 Activitatea de management de caz și ritmul procesului de reintegrare

Rezumat

Reintegrarea nu este un eveniment singular, ci un proces mai lung care implică o pregătire complexă și 
asistență ulterioară.Fiecărei etape a procesului trebuie să i se dedice timpul necesar pentru a permite 
realizarea efectivă a reintegrării într-un ritm care se pretează nevoilor fiecărui copil și familiei acestuia.
Copiii și familiile trebuie alocate unui asistent social care să îi sprijine pe tot parcursul procesului, proces 
care trebuie să fie documentat într-un singur dosar de caz.

Reintegrarea nu trebuie privită drept un eveniment singular, ci mai degrabă drept un proces pe termen mai 
lung cu diferite etape, inclusiv o etapă de pregătire complexă și una de monitorizare, cu servicii de asistență 
corespunzătoare oferite familiilor și copiilor în fiecare pas făcut pe acest drum. Termenele trebuie să fie adecvate 
pentru copil și familie, iar o majorare a duratei de timp necesare pentru finalizarea unui pas al procesului (cum 
ar fi planificarea asistenței pentru reintegrare) nu trebuie să fie în detrimentul altui pas (cum ar fi monitorizarea 
după reunificare). Nevoile copiilor și familiilor diferă în mare măsură și nu se recomandă impunerea de restricții 
rigide în jurul perioadei de timp necesare pentru procesul de reintegrare în ansamblu sau pentru un anumit pas 
care susține respectivul proces.

Pentru sprijinirea copiilor în diferitele etape ale procesului de reintegrare, managementul de caz este o abordare 
cheie8. Acesta implică alocarea copilului și familiei către un asistent social (sau, în anumite cazuri, unui asistent 
social dedicat copilului și altuia care se va ocupa de familie) care să ofere asistență individualizată și să se ocupe 
de documentarea procesului. Managementul de caz permite copiilor și familiilor să dezvolte relații bazate pe 
încredere și să beneficieze de o asistență care este fundamentată pe o înțelegere profundă a nevoilor specifice 
ale acestora. Documentarea procesului înseamnă faptul că respectivul caz poate, dacă este necesar, să fie predat 
unei alte instituții sau altui asistent social (ex. atunci când reintegrarea se realizează transfrontalier sau la distanțe 
mari sau în cazul plecării unui lucrător). Asistenții sociali nu oferă de cele mai multe ori singuri toate serviciile/
întreaga asistență copiilor și familiilor, însă pot furniza informații despre și pot trimite cazul altor furnizori. 
Exemplul 3 ilustrează modul în care managementul de caz acționează în procesul de reintegrare a copiilor pe 
distanțe mari în Nepal.

8. Pentru îndrumare practică privind numeroșii pași și aspectele abordate în această secțiune (adică consimțământul în cunoștință de cauză, gestionarea 
datelor), a se vedea Liniile directoare interinstituționale pentru managementul de caz și protecția copiilor (CPWG 2014). 

4.
MUNCA CU COPIII ȘI FAMILIILE
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Dacă, în orice etapă, se stabilește că reintegrarea nu este în interesul superior al copilului, aceasta trebuie oprită.
Atunci când aceasta este în interesul superior al copilului, personalul trebuie să continue să faciliteze contactul cu 
familia, în măsura în care este posibil și poate fi nevoit să evalueze periodic dacă reanalizarea opțiunii reintegrării 
este necesară.Instituțiile trebuie, în acest caz, să apeleze la aranjamente de îngrijire alternativă cu caracter 
temporar (cum ar fi asistența în familii substitut sau traiul independent sub supraveghere) și, în final, dacă opțiunea 
reintegrării este exclusă, plasamentul într-o nouă familie permanentă prin adopție sau kafalah.9

4.2 Etapele procesului de reintegrare

Această secțiune explorează fiecare dintre diferitele etape care susțin procesul de reintegrare, care sunt 
sintetizate în Figura unu. Reintegrarea nu urmează întotdeauna un proces linear, iar copiii și familiile pot fi 
nevoiți să repete unul sau mai mulți pași.

9. A se vedea Liniile directoare cu privire la îngrijirea alternativă a copiilor (AG ONU 2010) și Implementarea și modul de funcționare a convenției privind 
adopția interstatală din 1993: Ghid de buna practici (HCCH 2008).

Exemplu 3: Managementul de caz în procesul de reintegrare a copiilor pe distanțe mari în Nepal 

În Nepal, INGO Next Generation Nepal (NGN) și partenerul nepalez The Himalayan Innovative Society (THIS) 
reintegrează în mod frecvent copiii traficați în satele din care provin, aflate la distanțe de zile de mers pe jos și/
sau cu autobuzul de Kathmandu. Înainte ca acești copii să se întoarcă acasă, sunt realizate numeroase vizite 
pentru evaluarea familiilor și a comunităților. Rudele sunt încurajate să se întâlnească cu copiii în locații neutre 
din apropierea centrelor de tranzit, iar copiii fac mai întâi vizite supravegheate, iar apoi nesupravegheate 
acasă. Odată întorși în satele lor, ofițerii de reintegrare realizează vizite de monitorizare. Acești copii au fost, 
de cele mai multe ori, departe de familii mulți ani și pot să fi uitat limbile și tradițiile locale. Ei pot să se fi 
confruntat cu violență în familii și după separare, iar membrii familiei sau ai comunității pot să fi fost complici la 
traficarea lor. În aceste circumstanțe, THIS și Next Generation Nepal se declară fățiș împotriva oricăror „scurtături” 
în proces și susțin că evaluările față-în-față și reintegrarea treptată și supervizată sunt aspecte vitale.

Munca desfășurată de THIS și NGN evidențiază și modul în care reintegrarea la distanțe mari nu trebuie să 
aibă drept considerent doar distanța fizică, ci și diferențele culturale, între standardele de trai și la nivelul 
accesului la servicii dintre comunitățile natale ale copiilor și locul unde au trăit pe durata separării. Spre 
exemplu, în pregătirea copiilor pentru reintegrare, agențiile încearcă să ajute copiii să reînvețe limbile 
și tradițiile comunităților lor de origine, să gătească și să mănânce așa cum ar face acasă și cum să facă 
trecerea înapoi spre educația de stat. Cunoscând faptul că sunt riscuri mari ca serviciile de reabilitare 
și sănătate să fie minime sau inexistente în satele îndepărtate, se depun eforturi pentru îmbunătățirea 
mobilității copiilor cu dizabilități și pentru oferirea de asistență celor cu probleme de sănătate pe termen 
lung, înainte de revenire (Lovera și Punaks 2015).
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Reunificare

Reunificarea este posibilă/în 
interesul superior al copilului

Pregătirea copilului, familiei 
și comunității pentru 

reunificare

Contact între copil și familie

Închiderea cazului

Monitorizare permanentă și sprijin post-reunificare

Riscuri semnificative 
identificate

/ruperea relațiilor familiale: 
separarea copilului de 

familie

Regăsirea familiei, evaluare și planificare

Reunificarea nu este posibilă/în 
interesul superior al copilului

Plasament în îngrijire 
alternativă cu caracter 
temporar (urmată de 

monitorizare și asistență 
permanentă și reevaluare)

Toate posibilitățile de 
reunificare sunt epuizate: 
găsirea unui nou cămin 
permanent pentru copil

Figura 1: Managementul individual de caz al etapelor procesului de reintegrare
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4.2.1 Regăsire, evaluare și planificare

Rezumat

Ca prim pas, un membru pregătit al personalului trebuie să evalueze bunăstarea copilului, identificând și 
reacționând rapid la orice semn de abuz, violență, exploatare sau neglijare. 

Este vital să se realizeze mai multe evaluări aprofundate ale copiilor, familiilor și comunităților pentru 
a se stabili dacă reintegrarea este în interesul superior al copilului. În acest punct, este important să se 
identifice riscurile asociate cu reintegrarea, precum și resursele pe care copiii și familiile se pot baza, 
avându-se în vedere toate ariile bunăstării, capacității și dezvoltării copilului. Copiii și familiile trebuie să 
dețină suficiente informații pentru a lua decizii în cunoștință de cauză. 

Odată ce o decizie de continuare a procesului de reunificare a fost luată, este important să se elaboreze un 
plan cu obiective și strategii agreate pentru satisfacerea nevoilor de siguranță și eficacitate a reintegrării 
ale copilului și familiei. O întâlnire cu privire la cazul familiei se poate dovedi un instrument util pentru 
elaborarea unui plan, permițând astfel să se asigure că toți cei implicați în procesul de reintegrare au 
așteptări realiste și că aranjamentele și capabilitățile familiei sunt analizate și avute în vedere.
     

Evaluarea copilului

O evaluare individuală trebuie realizată cu fiecare copil în parte pentru a îi fi acestuia identificate nevoile specifice 
care, de regulă, variază în funcție de anumiți factori, cum ar fi vârsta, genul și experiențele din timpul separării.
Detalii suplimentare despre acest proces de evaluare se regăsesc în Caseta 4 de mai jos. Se poate dovedi util 
să se conceapă criterii de evaluare adaptate contextului, care să analizeze factorii care pot afecta reintegrarea 
categoriilor specifice de copii, iar acest exercițiu trebuie să se realizeze cu consultarea deplină a copiilor și familiilor.
Un exemplu de astfel de criterii din Tanzania se regăsește în Exemplul 4 de mai jos.

Regăsirea familiei și stabilirea interesului superior

Atât în situațiile de urgență, cât și în cele fără un caracter urgent, este, de regulă, necesar să se depună eforturi 
importante pentru regăsirea familiei copilului. Acest demers trebuie să survină după evaluarea inițială a copilului și 
poate include identificarea și regăsirea membrilor familiei care pot avea grijă de copil în zone diferite sau chiar din 
țări diferite. Îndrumări complexe cu privire la metodele de regăsire a familiei sunt disponibile în alte materiale (a se 
vedea, spre exemplu, Save the Children 2013).

În anumite contexte, pot exista cerințe legale cu privire la Stabilirea interesului superior al copilului (SIS) și, având în 
vedere că evaluarea corespunzătoare a interesului superior al copilului este întotdeauna valoroasă, instrumentele 
SIS se pot dovedi utile în procesul de evaluare. Principalele componente ale acestui proces includ înființarea 
unei comisii de experți SIS care să analizeze recomandările asistentului social și să ia decizia finală; elaborarea 
Procedurilor standard de lucru între actorii relevanți de protecție a copilului (guvern, ONG-uri locale și ONG-uri 
internaționale, agenții ONU etc.); convenirea asupra modului de gestionare a formularelor și datelor comune; 
agrearea situațiilor în care se poate aplica un proces simplificat pentru deciziile colective/de grup (UNHCR 2008 și 
2011).
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Caseta 4: Detalii privind bune practici în evaluarea copilului

•	 Asigurarea faptului că bunăstarea fiecărui copil este evaluată rapid de personal cu 
pregătire corespunzătoare.Orice preocupări legate de siguranță sau sănătatea fizică sau 
mintală (adică probleme emoționale sau psihologice, semne de abuz sau traumă) trebuie 
să aibă parte de un răspuns corespunzător, iar copiii cu dizabilități pot avea nevoie de un 
sprijin special.

•	 Construirea unei relații bazate pe încredere între copil și un asistent social. Acordarea 
de timp suficient pentru cunoașterea de către copii a asistenților sociali și construirea unei 
relații bazate pe suficientă încredere încât aceștia să își exprime experiențele, temerile și 
dorințele. În niciun moment al procesului copilul nu trebuie să simtă că este presat să se 
întoarcă acasă. Dacă este fezabil și optim, structura de personal trebuie să permită copiilor 
să primească sprijin de la o persoană de același sex, dacă își doresc acest lucru, și care 
vorbește limba lor nativă. 

•	 Evaluarea mediului actual al copilului, Evaluarea mediului actual al copilului, avându-se 
în vedere consecințele pozitive și negative ale îndepărtării copilului din mediul actual, și 
discutarea acestora cu copilul și persoanele de îngrijire. Toate acțiunile trebuie să asigure 
faptul că drepturile copilului la siguranță și dezvoltare permanentă nu sunt niciodată 
compromise.

•	 Analizarea tuturor ariilor bunăstării copilului și a resurselor necesare pentru o 
reintegrare de succes: Analizarea bunăstării copilului din perspectivă fizică, educațională, 
comportamentală, socială, emoțională, spirituală, relațională și materială. Identificarea 
punctelor forte pe care copilul le aduce în procesul de reintegrare și a resurselor/sprijinului 
pentru succesul reintegrării.  

•	 Analiza atentă a măsurii în care copiii trebuie implicați în acțiuni în justiție împotriva 
exploatatorilor/abuzatorilor lor. Urmărirea penală a traficanților sau altor persoane care 
exploatează și abuzează copiii poate fi importantă pentru a li se face dreptate copiilor și 
a preveni separarea. Cu toate acestea, implicarea într-un astfel de demers poate avea și 
consecințe negative asupra reintegrării. Procesele în instanță pot dura ani, iar acest lucru 
poate, în anumite cazuri, să întârzie întoarcerea în familii (de vreme ce poate exista o cerință 
legală ca aceștia să rămână în îngrijirea statului pe durata procesului) și poate însemna 
retrăirea de către copii a unor experiențe traumatice după ce s-au restabilit în comunități și 
au început să se recupereze. Publicitatea din jurul proceselor în instanță sau simpla asociere 
cu aceste proceduri poate conduce, de asemenea, la stigmatizare. Interesul superior al 
copilului trebuie să reprezinte considerentul primar. 

•	 Includerea unei plaje largi de perspective în evaluarea copilului. Ex.: Copilul, asistenții 
sociali, cadrele didactice, familia extinsă etc.

Exemplul 4: Criterii directoare pentru reunificarea cu familiile utilizate în Tanzania

În Tanzania, Railway Children au conceput anumite criterii directoare pentru a stabili dacă un 
copil este pregătit să părăsească străzile și să intre într-un centru de tranzit, pentru ca ulterior să 
se evalueze dacă respectivul copil este pregătit să revină în familia sa. În majoritatea cazurilor, 
îndeplinirea acestor criterii va fi rezultatul sprijinului emoțional, relațional și comportamental din 
fiecare etapă a procesului.

 Criterii pentru îndepărtarea unui copil de pe străzi și aducerea sa într-un centru

Copilul: 
•	 și-a exprimat angajamentul și dorința
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Evaluarea familiei 

Odată ce părinții sau alți membri ai familiei au fost identificați, se va realiza o evaluare a familiei.
În această evaluare, familia va fi tratată cu demnitate și respect și se vor avea în vedere punctele forte 
și punctele slabe deopotrivă ale familiei apropiate și extinse. Un model de bază include o evaluare 
preliminară cu privire la:

•	 factorii de risc ce afectează siguranța și bunăstarea copilului și a schimbărilor ce se impun;
•	 punctele forte și rezilienței familiei, inclusiv a fraților/surorilor;
•	 modul în care membrii familiei percep motivele separării și alte probleme;
•	 gradul de pregătire/capacității de schimbare a familiei;

•	 înțelege ce câștigă și ce pierde dacă pleacă de pe străzi
•	 înțelege cum va fi în centru și ce se încearcă să se obțină pentru copil’
•	 are capacitatea de a respecta regulile și instrucțiunile într-o anumită măsură și poate 

răspunde în fața autorității
•	 înțelege ce se așteaptă de la el în centru, adică treburile zilnice, școala, comportamentul etc.
•	 are capacitatea de a respecta regulile și instrucțiunile într-o anumită măsură și poate 

răspunde în fața autorității
•	 are capacitatea de a respecta și de a interacționa pozitiv cu ceilalți copii, dar și cu adulții
•	 are capacitatea de a se îngriji de igiena personală (în funcție de vârstă)
•	 are capacitatea de a respecta proprietatea
•	 a dovedit o diminuare a comportamentelor riscante și periculoase
•	 nu este dependent de droguri, iar dacă este un utilizator frecvent, a făcut anumite eforturi 

pentru a reduce consumul de droguri.

Criterii pentru aducerea unui copil înapoi în familie 

Se aplică cele de mai sus și, în plus, următoarele:
•	 recunoaște importanța familiei și ce se poate câștiga dacă trăiește împreună cu familia
•	 și-a exprimat angajamentul față de întoarcerea și conviețuirea alături de familie
•	 are capacitatea de a se integra, într-o oarecare măsură, în familie și înțelege ce se va aștepta 

de la el

Criterii pentru primirea înapoi a copilului de către familie

Familia:
•	 dorește și și-a exprimat angajamentul față de luarea copilului înapoi și asumarea 

responsabilității pentru încercarea de a rezolva problemele
•	 părinții/persoanele de îngrijire înțeleg ce s-a întâmplat cu copilul lor și cum i-au fost acestuia 

afectate bunăstarea și comportamentul
•	 părinții/persoanele de îngrijire au capacitatea de a se preocupa pentru și a le păsa de copil
•	 părinții/persoanele de îngrijire au capacitatea de a satisface nevoile primare ale copilului
•	 mediul de acasă este sigur
•	 familia are capacitatea de a recunoaște nevoile și drepturilor copilului
•	 a fost pregătit un spațiu fizic pentru copil (spațiu de dormit etc.).

Între copil și familie:
•	 și-au rezolvat într-o oarecare măsură problemele care au condus la fuga copilului
•	 există o interacțiune pozitivă între copil și familie

Sursa: Railway Children Africa : Proceduri standard de lucru (2016)
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•	 capacitatea familiei de a îngriji copilul;
•	 situația economice a familiei.

Este crucial ca instituțiile să fie pregătite în orice moment să probeze problema violenței domestice 
sau sexuale împotriva oricărui copil din gospodărie și să reacționeze la orice dezvăluire sau preocupare 
semnalată în orice etapă a procesului de reintegrare. Personalul trebuie să cunoască semnele unor astfel 
de tipuri de violență și abuz și să beneficieze de pregătirea necesară de a lua măsuri imediate și eficace. 
Acesta este doar unul dintre motivele pentru care toți copiii din gospodărie trebuie implicați în evaluarea 
familiei.

Ca și în cazul copiilor, familiile au o alegere de făcut cu privire la reintegrare și nu trebuie forțate să ia copiii înapoi 
dacă nu sunt pregătite. Familiilor trebuie să li se pună la dispoziție informații clare și corecte pentru a putea lua 
decizii în cunoștință de cauză.

Evaluarea comunității

După cum am discutat în mai multe detalii în Secțiunea 5.1, comunitățile joacă un rol vital în reintegrarea 
copiilor și este important să se evalueze capacitatea acestora de a sprijini copiii și familiile și de a contesta 
orice stigmatizare și discriminare cu care aceștia se confruntă. Riscurile din comunitate, în ansamblul ei, 
trebuie de asemenea evaluate. Spre exemplu: niveluri reduse ale serviciilor, inclusiv acces limitat la educație; 
niveluri ridicate ale violenței și infracționalității; sau probabilitatea ca un copil să fie stigmatizat de membrii 
comunității.

Elaborarea unui plan

Un plan individualizat stabilește strategia adoptată cu privire la nevoile copilului și ale familiei și le 
potențează acestora punctele forte, așa cum au fost identificate în evaluare.
Principiile incluse în Caseta 5 de mai jos sunt propuneri de bază pentru un astfel de plan.

Caseta 5: Principii pentru elaborarea unui plan

Planurile trebuie să recunoască faptul că:
•	 toți copiii și toate familiile au au puterea de a contribui;
•	 cu un sprijin corespunzător, familiile și copiii pot lua decizii în cunoștință de cauză cu privire 

la bunăstarea și protecția copilului; și
•	 realizările generale sunt îmbunătățite atunci când copiii și familiile lor sunt implicați în mod 

central în procesul de decizie. 

Planurile trebuie, de asemenea:
•	 să fie împărtășite tuturor membrilor familiei și confirmate prin semnătură sau un semn 

similar;
•	 să identifice resursele pe care familia se poate baza cum ar fi servicii sau sprijin disponibil în 

comunitate;
•	 să stabilească obiective specifice, măsurabile și fixate în timp, care pot fi utilizate ca 

instrument pentru verificarea progresului, inclusiv înainte de închiderea cazului;
•	 să acopere toate ariile importante ale bunăstării și indicatorii pe baza cărora acestea sunt 

evaluate;
•	 să fie elaborate avându-se în vedere siguranța și confidențialitatea copilului; și
•	 să conțină un plan de contingență/informații despre persoana pe care copiii și membrii 

familiei trebuie să o contacteze dacă planul nu merge bine și relațiile se rup. 

Instituțiile sunt încurajate să adopte o abordare de echipă în elaborarea unui plan, pentru a 
spori creativitatea și calitatea procesului decizional; cu toate acestea, ea impune și deschidere și 
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Caseta 6: „Conferința” de familie

„Conferința” de familie înseamnă o întâlnire cu caracter formal care implică membrii familiei apropiate 
și extinse, practicienii din domeniul bunăstării copilului și alți oficiali relevanți. Procesul va avea un 
coordonator/facilitator care este independent de deciziile managementului de caz. O „conferință” 
de familie permite deopotrivă membrilor familiei apropiate și celor ai familiei extinse să contribuie 
la luarea deciziilor cu privire la modalitatea optimă prin care familia poate fi susținută pentru a avea 
grijă de propriul copil.

Procesul are de regulă patru etape principale:

•	 Pregătiri complexe (care de regulă durează între cinci și opt săptămâni) care implică coordonatorul, 
care se va întâlni cu toți membrii familiei și furnizorii de servicii ce urmează să fie invitați la 
„conferință”. Scopul este reprezentat de pregătirea posibililor participanți furnizându-le acestora 
informații despre derularea „conferinței”, precum și despre punctele forte și preocupările 
identificate de profesioniștii care lucrează cu familia.

•	 O întâlnire structurată în cadrul căreia personalul de specialitate informează familia despre 
aspectele problematice.

•	 Timp personal în cadrul familiei, pentru a permite familiei să conceapă singură un plan care să 
vizeze aspectele problematice evidențiate.

•	 Prezentarea planului către personalul de specialitate, care va ajuta apoi familia să implementeze 
planul atâta vreme cât preocupările pe care le-au exprimat au fost remediate și copilul nu este 
supus riscurilor (Ashley și alții 2006 și Schmid și Pollack 2009).

onestitate între membrii echipei. Acolo unde este posibil, copilul trebuie să fie încurajat să aleagă 
unii membri ai echipei și să facă invitații dincolo de familia apropiată și instituția principală.

Acolo unde este posibil, în special în dinamici complexe, se recomandă organizarea unei întâlniri care să 
implice copilul și membrii familiei. Aceasta se poate realiza sub forma unei „conferințe” de familie (a se 
vedea Caseta 6 de mai jos) în care copiii și membrii familiei se adună laolaltă pentru a elabora un plan 
pentru copil, cu ajutorul profesioniștilor. Acolo unde nu este posibil sau recomandabil ca toată lumea să 
fie adunată la un loc, se pot organiza mai multe întâlniri individuale. Aceste întâlniri trebuie să se facă cu 
participarea personală, deși, în situații extreme, unde distanțele sunt foarte mari sau securitatea este o 
problemă, discuțiile pot avea loc și prin telefon.

Toți actorii trebuie să recunoască faptul că planurile sunt fluide, iar punctele cheie ale acestora trebuie 
revizuite (ex. atunci când se stabilește o dată a reunificării, când reunificarea are loc efectiv, când apare 
o criză în familie sau între furnizorii de servicii). Îndrumările globale cu privire la managementul de caz 
recomandă revizuirea planurilor cel puțin o dată la trei luni (CPWG 2014 și AG ONU 2010).

Existența unui plan clar articulat poate fi vitală pentru gestionarea așteptărilor. Spre exemplu, copiii pot 
avea așteptări foarte mari de întoarcere într-o familie afectuoasă și prosperă sau, din contră, convingerea 
că nimic nu se poate schimba cu adevărat, în timp ce părinții/persoanele de îngrijire pot aștepta asistență 
materială sau financiară și pot ajunge dependenți de instituții, dacă nu sunt luate măsurile corespunzătoare.
Ajutarea familiei să conceapă singură un plan și să își asume mai multă responsabilitate pentru propriul 
viitor este un aspect valoros (ex. acordând „sprijin parțial”, acolo unde familia achită o parte a unei anumite 
cheltuieli, iar organizația restul). 

Planificarea cazului trebuie să includă o analiză a reprezentării legale a copilului și a momentului la care 
aceasta trebuie redată familiei (și cărui membru al familiei).
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4.2.2 Pregătirea copiilor și a familiilor

Rezumat

Copiii și familiile au nevoie de o pregătire corespunzătoare înainte ca reunificarea să aibă loc. Deși băieții 
și fetele așteaptă să revină în familii, va fi uneori necesar ca aceștia să fie plasați în îngrijire alternativă cu 
caracter temporar. Această îngrijire trebuie să fie sigură, de înaltă calitate și să permită copiilor să stabilească 
o relație consistentă cu o persoană de îngrijire cu pregătire corespunzătoare. Instituțiile sunt energic 
încurajate să colaboreze în mod activ pentru a se asigura că copiii nu rămân blocați în îngrijire alternativă.

Instituțiile trebuie să lucreze cu familiile pentru a soluționa atât cauzele separării inițiale, cât și impactul 
vătămării cauzate de separare, iar personalul trebuie să se asigure că copiii și familiile vor avea acces la 
toate formele disponibile de asistență necesară pentru o reintegrare în condiții de siguranță și eficacitate. 
Spre exemplu, o muncă mai intensă poate fi necesară atunci când este vorba de violență, abuz sau neglijare 
în cadrul familiei, dar și pentru întărirea economică a gospodăriei. Este important ca nevoile de sănătate 
mintală și fizică ale copilului să fie evaluate pentru a se oferi consilierea necesară și a se asigura sprijin 
permanent în comunitate pentru satisfacerea acestor nevoi, odată ce copilul se întoarce acasă. În cele din 
urmă, agrearea unui mecanism de monitorizare atentă a bunăstării copilului la revenirea acestuia este de o 
importanță critică.
   

Timpul investit în pregătirea și susținerea copiilor și familiilor este un factor major pentru succesul 
reintegrării. Durata acestor etape va varia în funcție de anumiți factori, cum ar fi perioada de timp în care 
copilul a fost separat, cauzele separării și experiențele copilului din timpul separării. Reintegrarea este 
o componentă intrinsecă a procesului de vindecare, așa că nu trebuie să se aștepte până la vindecarea 
completă a copilului și/sau familiei pentru ca reunificarea să aibă loc.

Asigurarea unui mediu de reintegrare bazat pe grijă 

Pe întreaga durată a etapei de pregătire, este important să se aibă în vedere mediul în care trăiește copilul. 
În multe cazuri, copiii vor trebui îndepărtați din situații de vătămare imediată și plasați în diferite forme de 
îngrijire alternativă în așteptarea reintegrării. Instituțiile trebuie să opteze pentru cea mai potrivită formă 
de îngrijire pe baza unei evaluări individuale a copilului și aceasta poate include, spre exemplu, familii 
substitut, îngrijire în unități de tip rezidențial mici sau trai independent sub supraveghere. În conformitate 
cu îndrumările globale, acolo unde este posibil, se vor căuta alternative la instituțiile de mare capacitate, 
inclusiv centrele de tranzit de tip „cămin”. Îngrijirea trebuie organizată astfel încât copiii să poată să 
stabilească legături cu o persoană de îngrijire consecventă (a se vedea AG ONU 2010 pentru mai multe 
detalii despre liniile de îndrumare globale privind îngrijirea alternativă).

Copiii trebuie să rămână în îngrijire alternativă atât cât este necesar pentru a fi pregătiți pentru reintegrare 
sau, acolo unde nu este posibil, până la găsirea unei noi familii permanente. Cu toate acestea, este 
important să se asigure că băieții și fetele nu ajung să fie prizonieri ai îngrijirii alternative perioade 
îndelungate de timp pentru că aceasta este doar o soluție temporară care  nu le poate oferi un sentiment 
de securitate și de apartenență dat de un cămin stabil. Caseta 7 de mai jos evidențiază măsurile care 
pot fi luate pentru a se asigura că reintegrarea rămâne scopul suprem și pentru a pregăti copiii pentru 
reintegrare în timpul în care se află în îngrijire alternativă.
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Caseta 7: Considerente de avut în vedere în furnizarea îngrijirii alternative pentru copii în timpul 
în care așteaptă reintegrarea

•	 Copiii trebuie să se „amestece” în comunitățile locale, nu să se izoleze. Indiferent de forma 
de îngrijire, copiii trebuie să poată să meargă la școală în vecinătate, să facă cumpărături din piața 
locală etc.

•	 Punerea în balanță a nevoilor primare ale copiilor și crearea de condiții corespunzătoare 
din punct de vedere cultural.Băieții și fetele trebuie să fie cât mai sănătoși și bine hrăniți cu 
putință înainte să plece către un mediu mai nesigur din punct de vedere alimentar. Îngrijirea 
intermediară trebuie concepută astfel încât să ofere condiții similare nivelului din familia 
copilului, asigurând totuși un nivel corespunzător de îngrijire pentru a se minimiza riscul de 
insatisfacție în contextul familial. Instituțiile vor avea probabil în vedere și ajutarea copiilor să se 
obișnuiască cu tipurile de alimente și articole vestimentare specifice comunităților natale (a se 
vedea și Exemplul 3 de mai sus). 

•	 Implicarea copiilor în responsabilități și decizii cotidiene corespunzătoare din punct de 
vedere cultural, cum ar fi gătit și curățenie, stabilirea activităților recreative sau contribuția la 
programul zilnic.

•	 Exprimarea liberă a scopului comun de reintegrare în familie. Personalul trebuie să fie 
pregătit pentru și să se simtă confortabil în legătură cu caracterul temporar și profesional al 
relației cu fiecare copil. Deși aceștia trebuie să valorifice încrederea pe care copilul le-o acordă, 
trebuie de asemenea și să încurajeze copilul să transfere aceste sentimente către persoana 
permanentă de îngrijire/părinte.

•	 Localizarea plasamentelor în familii substitut și a centrelor de tranzit cât mai aproape 
cu putință de casă. Apropierea fizică facilitează de regulă refamiliarizarea cu părinții sau 
persoanele de îngrijire. Există însă și excepții de la aceste recomandări de vreme ce anumiți copii 
consideră că distanța de comunitățile lor pe durata etapei de pregătire le permite să se vindece, 
să se recupereze și să se pregătească în liniște și pace. Instituțiile trebuie să urmărească să 
calibreze nevoile fiecărui copil în acest sens.

•	 Dezvoltarea de mecanisme de soluționare a conflictelor. Unii copii separați sunt obișnuiți 
cu un grad mare de autonomie și se pot opune îndrumării și limitelor. Mecanismele eficace de 
abordare a furiei și conflictelor pot fi utilizate și în comunitățile natale.

•	 .Dezvoltarea capacității copilului de a acționa independent.  Unii copii separați au petrecut 
perioade îndelungate de timp privați de autonomie și capacitatea de a lua decizii și pot avea 
nevoie de încurajare pentru a se implica în luarea de decizii cu privire la propria viață.

•	 Spre exemplu, trebuie să se asigure că copiii sunt implicați în dezvoltarea/modificarea propriului 
plan de îngrijire și trebuie să se înființeze un consiliu consultativ al copiilor care să facă recomandări ce 
vor fi integrate în gestionarea programului.

•	 Oferirea de oportunități de exprimare a emoțiilor în condiții de siguranță (ex. prin dans, 
ascultând sau creând muzică, creând colaje, jucând roluri). 

•	 Crearea unei atmosfere propice vindecării și reabilitării. Copii trebuie să beneficieze de 
oportunități permanente de a se exprima în față unei persoane de îngrijire/asistent social stabil. Copiii 
care au fost privați de îngrijirea unui adult perioade îndelungate de timp pot avea nevoie de ajutor 
pentru a-și adapta comportamentele pentru a satisface așteptările familiei și comunității. Rutina și 
predictibilitatea pot reda copiilor care au trăit haotic pe durata separării sentimentul de control și le pot 
reduce acestora anxietatea.
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Abordarea și soluționarea problemelor legate de discriminare și identitate

Mulți băieți și fete care se reintegrează sunt discriminați pe motivul felului în care au trăit pe durata separării, 
cum ar fi asocierea cu forțe armate sau grupări infracționale, expunerea la abuzuri sexuale sau exploatare, sarcini 
în afara căsătoriei sau forme de muncă exploatatoare. Acești mai pot fi confruntați cu discriminare și datorită 
genului, dizabilităților, infecției cu HIV, castei, originii etnice, orientării sexuale sau altei situații personale. Rezolvarea 
acestei probleme de discriminare, în măsura în care este posibil, înainte de întoarcerea acasă, este vitală pentru 
succesul reintegrării. Aceste eforturi impun colaborarea cu furnizorii de servicii (a se vedea Caseta 3), liderii religioși 
și comunitățile mai largi (a se vedea Secțiunea 5). Cu toate acestea, discriminarea se poate produce și în cadrul 
familiei apropriate și extinse, mai ales atunci când copiii s-au schimbat dramatic pe durata separării și au noi 
„markeri” ai diferențelor, cum ar fi tatuaje, cicatrici sau chiar un copil. 

Personalul poate fi nevoit să medieze între copil și familie și/sau membrii comunității, ajutându-i pe aceștia să își 
exprime trăirile și să accepte schimbările din copil. Munca pe probleme de discriminare și identitate cu copiii care 
sunt reintegrați este la fel de importantă pentru că modul în care vor fi percepuți de ceilalți influențează de regulă 
modul în care ei îșirși se vor putea percepe. Copiii care sunt reintegrați trăiesc de regulă o anumită stare de tranziție 
identitară, cum ar fi de la copil soldat la elev conștiincios sau de la lucrător sexual la copil, pur și simplu. Deși nu se 
așteaptă ca după revenire copiii să fie exact la fel cum au fost înainte de separare, pentru ca reintegrarea să aibă 
succes, un copil trebuie să recunoască faptul că rolul și „identitatea” sa anterioare este posibil să se fi schimbat. 

După luni sau chiar ani de separare, băieții și fetele pot să fi uitat sau să își fi reprimat tradițiile culturale și practicile 
religioase. În anumite cazuri, numele și religia unui copil pot să fi fost schimbate intenționat în tentativa de a-l face 
să își uite cultura sau religia din care a provenit. Ajutarea copilului să își re-învețe cultura, dialectul și religia10  este 
importantă, deși este posibil să dureze mai mult decât etapa de pregătire în sine (a se vedea și Exemplul 3 de mai sus).

Abordarea și soluționarea problemelor legate de abuz, neglijare, violență și exploatare în familie

Abuzul, neglijarea, violența și exploatarea în cadrul familiei sunt motive foarte des întâlnite pentru care copiii 
pleacă de acasă. Deși de cele mai multe ori copilul separat a fost cel abuzat, în anumite situații aceștia pot fi chiar 
abuzatorii, iar siguranța celorlalți copii din familie trebuie avută în vedere. Frecvent, vor fi fost afectați și ceilalți 
membri ai familiei. Cu eforturi intense, aceste probleme pot, de cele mai multe ori, să fie rezolvate pentru a permite 
copilului să se întoarcă în siguranță la familie. O reacție eficace implică următorii pași:

•	 Prioritizarea siguranței copiilor, cum ar fi să se aibă în vedere posibilitatea de a îndepărta abuzatorul din cămin, 
dacă este necesar, și cu condiția ca acest lucru să nu provoace și alte vătămări copilului (cum ar fi să fie blamat).

•	 O evaluare atentă a impactului abuzului, în special evaluarea stării emoționale și psihologice a copilului și a 
celorlalți membri ai familiei, precum și a impactului violenței și abuzului asupra relațiilor și dinamicii în familie.

•	 Asigurarea faptului că sunt implementate sisteme de monitorizare periodică și sprijinire a copilului 
și familiei după reintegrare și a faptului că un plan de răspuns a fost agreat în cazul în care situația se 
deteriorează, iar separarea este necesară pentru siguranța copilului sau a celorlalți membri ai familiei.

•	 Utilizarea de abordări terapeutice bazate pe dovezi și adecvate din punct de vedere cultural pentru 
copiii sau alți membri ai familiei care se confruntă cu suferințe profunde.

•	 Se vor face trimiteri la serviciile medicale, dacă este necesar.

Satisfacerea nevoilor de sănătate fizică și psihică, reacția la dependență

Mulți copii s-au confruntat cu probleme de sănătate fizică și psihică în urma separării sau sau în urma 
experiențelor premergătoare separării, cum ar fi abuz sau neglijare în familie. Aceste probleme pot include 
afecțiuni sexuale și reproductive, răniri la locul de muncă și efectele suferinței cauzate de separarea de 
familii și/sau exploatarea sau abuzul la care au fost supuși în timpul separării. Nu este neobișnuită situația 
în care copiii reunificați care au părut inițial fericiți să prezinte ulterior semne de stres accentuat (ex. furie 
împotriva persoanelor de îngrijire, perioade în care nu comunică, indisciplină). Părinții și persoanele de 

10. Fiecare copil are dreptul să își practice religia și se vor depune toate eforturile pentru a sprijini copilul în acest sens. Dacă un copil a fost născut cu o religie, 
dar în timpul separării s-a convertit de bună-voie la o altă religie, atunci preferința religioasă actuală a copilului trebuie respectată atât de personal, cât și de 
familie.
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Susținerea copiilor cu dizabilități

Copiii cu dizabilități au nevoie de o asistență specială în toate etapele procesului de reintegrare. În etapa 
pregătitoare, este important să se evalueze corespunzător copiii cu dizabilități cu ajutorului unui expert 
calificat și să se desfășoare activități pentru reabilitarea copiilor după cum se impune (ex. furnizarea 
de psihoterapie sau învățarea copiilor să utilizeze echipamentele pentru mobilitate, să facă baie, să se 
hrănească, să se îmbrace etc. și pentru realizarea sarcinilor zilnice cât mai independent cu putință).La fel 
de important este să se identifice și nevoile de asistență permanentă și să se stabilească cum vor fi acestea 
satisfăcute, mapând serviciile și asistența existente și stabilind relații de colaborare cu organizațiile care 
lucrează cu copii cu dizabilități în comunitățile lor natale. În acest sens, instituțiile pot: accesa echipamente 
fizice (cum ar fi cărucioare cu rotile și aparate de corecție auditivă), instrui membrii familiei copilului pe 
marginea îngrijirii și susținerii ccopiilor sau învățându-i cum să comunice în mod eficace cu copiii (ex. cursuri 
de limbajul semnelor), asigura faptul că școlile și căminele sunt medii familiale accesibile/adapta mediile 
locative ale familiilor, depune eforturi pentru a soluționa problema discriminării (a se vedea secțiunile 4.2.2 
și 5) și promova integrarea în școlile locale. În general, accentul trebuie să se pună pe asigurarea unui mediu 
accesibil și inclusiv, nu pe a încerca să „reparăm” copiii cu dizabilități pentru a-i face potriviți pentru societate. 
Instituțiile trebuie să acceseze orice expertiză și alte resurse disponibile în comunitate, în special organizațiile 
persoanelor cu dizabilități, care sunt conduse de către și pentru persoanele cu dizabilități.

Atunci când se aduce în discuție posibilitatea reintegrării, personalului i se recomandă să discute deschis orice 
preocupări cu copiii și familiile și să accentueze angajamentul instituției de a continua sprijinirea accesului la 
servicii de reabilitare, tratament medical (dacă este necesar) sau alte servicii necesare odată reveniți acasă. În 
acest sens, este important să se păstreze o atitudine pozitivă și să se pună accentul pe capacitatea copiilor 
de a duce un trai independent, mai degrabă decât pe pierdere și deficit. Va putea exista și posibilitatea 
ca părinții copiilor cu dizabilități să fie puși în legătură pentru că sprijinul din partea unor persoane aflate 
în situații similare poate fi un atu pentru copiii cu dizabilități. Momentele de respiro trebuie de asemenea 
asigurate pentru că este important ca persoanele de îngrijire și copiii deopotrivă să ia uneori o pauză.  

îngrijire pot, la rândul lor, să se confrunte cu probleme de sănătate mintală sau fizică, care pot să fi condus 
la separare, iar copiii și adulții pot în egală măsură să se confrunte cu probleme de dependență.
  
Satisfacerea plajei de nevoi de sănătate ale copilului sau persoanelor de îngrijire/părinților în timpul etapei 
pregătitoare include:

•	 tratament permanent pentru orice preocupări legate de sănătate, inclusiv dependențe; 
•	 formarea personalului pentru a recunoaște suferințele emoționale și psihologice și pentru a lua 

în serios bunăstarea psihică, cu trimiteri ale cazurilor către personal de specialitate cu pregătirea 
corespunzătoare, dacă este necesar;

•	 o evaluare a măsurii în care provocările legate de sănătatea psihică și fizică pot fi depășite de către 
familie și comunitate după reunificare și asigurând faptul că este disponibilă asistență pentru a 
răspunde la nevoile legate de sănătate.

Exemplu 5: Satisfacerea nevoilor emoționale ale copiilor care sunt reintegrați în Mexic  

ONG-ul mexican JUCONI a constatat că mulți copii de pe străzi provin din familii cu un lung istoric de violență 
și sunt puternic traumatizați de experiențele prin care au trecut. Programul de reintegrare propus de JUCONI 
se axează pe o muncă intensă cu copiii și familiile pentru a înlocui relațiile violente și distructive cu un 
comportament mai constructiv și grijuliu. JUCONI ajută copiii și familiile să își înțeleagă comportamentele, 
iar asistenții sociali modelează exemple de modalități noi de interacțiune lipsite de violență. Această 
muncă este intensă și poate dura chiar câțiva ani de asistență specializată individuală oferită de personal 
de specialitate. Cu toate acestea, JUCONI a constatat că reducerea violenței în familie și asigurarea copiilor 
că sunt iubiți și îngrijiți sunt mult mai importante pentru o reintegrare de succes decât îmbunătățirea 
condițiilor materiale de acasă (Family for Every Child și JUCONI 2014).
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Caseta 8: Sprijinul asistenților sociali în educația copiilor 

•	 ponibilitatea unui pedagog calificat care să realizeze o evaluare a nivelurilor curente 
de educație și a aspirațiilor educaționale ale copilului, în legătură cu gradul de 
alfabetizare, cunoașterea numereloretc. 

•	 Realizarea unei evaluări a „deprinderilor de viață” stăpânite de copil la momentul   
respectiv, inclusiv capacitatea de a rezolva probleme, comunicare și relaționare, 
precum și gradul de cunoaștere a aspectelor legate de sănătatea sexuală, igienă, 
finanțe, sarcinile din gospodărie etc.; apoi, se va lucra pentru eliminarea oricăror 
deficiențe identificate

•	 Activități menite să reconstruiască obișnuința studiului pentru copiii care nu au mai 

Planificarea pentru educație și deprinderea de abilități de viață

S-a dovedit că accesul la educație este esențial pentru succesul reintegrării copiilor. Întoarcerea 
la școală este de regulă o parte importantă a revenirii la „normalitate” și a reintegrării în viața 
comunității. În multe situații, lipsa accesului la educație este principalul factor al separării, copiii 
ajungând în îngrijire instituțională sau plecând să trăiască la rude îndepărtate pentru a putea accesa 
educația formală. Imposibilitatea asigurării accesului copiilor la educație de calitate poate conduce la 
o nouă separare.

Educația de calitate și în condiții de siguranță poate reprezenta un instrument prin care copiii să 
deprindă abilitățile de viață de care au nevoie, iar profesorii se pot dovedi și ei de ajutor fiind mai 
atenți la copiii expuși la risc și semnalând cazurile lor autorităților competente. Eforturile menite să 
asigure faptul că copiii au acces la școală trebuie demarate chiar din etapa de pregătire. Mulți copii 
lipsesc de la școală în timpul în care sunt separați și au nevoie de ajutor pentru a recupera timpul 
pierdut, înainte de a se întoarce la școlile din comunitățile lor natale. Detalii cu privire la măsurile pe 
care asistenții sociali le pot lua pentru a susține educația copiilor sunt prezentate în Caseta 8 de mai 
jos. Trebuie remarcat faptul că lipsa educației de calitate în comunitățile natale poate da, deseori, 
naște unor dileme dificile în jurul procesului de reintegrare. Copiii, familiile și asistenții sociali vor 
trebui să analizeze dacă revenirea copilului în situații în care nu se poate asigura accesul la școală 
este o opțiune viabilă sau dacă nu cumva trebuie identificate alternative (cum ar fi încurajarea 
familiei să se mute mai aproape de școli sau plasarea la rude pe durata anului școlar).

Exemplu 6: O abordare bazată pe comunitate a reintegrării copiilor cu dizabilități din sistemul 
instituțional de îngrijire din Bulgaria

În Bulgaria, ONG-ul internațional Hope and Homes for Children a reintegrat cu succes 84 de copii mai mici 
de trei ani din instituții mari. O mare parte a acestor copiii aveau dizabilități fizice și/sau intelectuale pentru 
că în Bulgaria este des întâlnită situația în care mamele sunt încurajate să lase bebelușii cu dizabilități în 
grija statului. O evaluare a programului ne arată că succesul său poate fi atribuit unui număr de factori. În 
primul rând, programul a urmărit să schimbe perspectiva asupra dizabilității din „problemă” medicală în 
nevoie de intervenție specializată. Un profesor de neonatologie a fost cooptat pentru a evalua peste 120 de 
copii care au fost declarați de personalul instituțional ca având nevoie de îngrijire de tip rezidențial specială; 
astfel, numărul a fost redus la 30. Familiilor li s-a pus, de asemenea, la dispoziție asistență juridică pentru a 
contesta hotărârile judecătorești prin care le-au fost luați copiii. În al doilea rând, programul a combinat mai 
multe tipuri de asistență materială personalizată, care a inclus aporturi în natură din partea comunităților și 
companiilor locale, în încercarea de a îmbunătăți abilitățile parentale și accesul la servicii. În al treilea rând, 
programul nu a oferit doar sprijin individualizat copiilor și familiilor, ci a acționat și la nivelul întregii 
comunități, căutând să pună bazele unor rețele de sprijin pentru familii și să implice comunitatea în 
rezolvarea cauzelor primare ale separării inițiale (Bilson și Markova 2014). 
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A se vedea Secțiunea 5 pentru îndrumări cu privire la activitățile de transformare a școlilor și 
sistemelor generale pentru a sprijini educația tuturor copiilor care sunt reintegrați.

Consolidarea economică a gospodăriei și sprijinul material

Sărăcia este un factor de bază semnificativ în marea majoritate a cazurilor de separare a copiilor 
de familii și o cauză primară în multe cazuri. În consecință, este fundamental ca rolul pe care 
sărăcia se poate să îl fi jucat în situația de separare să fie înțeles și abordat în mod corespunzător 
și eficace. Datorită faptului că familiile și contextele în care acestea trăiesc diferă foarte mult, nu 
există o singură „rețetă” pentru a soluționa problema sărăciei dintr-o gospodărie pentru a facilita 
reintegrarea copiilor. Anumite măsuri eficace de întărire economică pot reduce sărăcia și stresul la 
care o familie este supusă. În etapa de pregătire, este important să se ia următoarele măsuri:

•	 Utilizarea informațiilor din evaluarea făcută familiei pentru a se stabili securitatea de 
subzistență a gospodăriei. Care sunt resursele, capacitățile și sursele de subzistență ale 
acesteia?

•	 Asigurarea faptului că intervențiile economice sunt adaptate la capacitățile gospodăriei și la 
contextul economic. O gospodărie aflată la un nivel de sărăcie are nevoie de sprijin pentru 
a-și satisface nevoile primare, sub forma de ajutoare sau alocații în bani sau produse. 

•	 Dacă este necesară întărirea economică a gospodăriei pe baza pieței, trebuie să se apeleze la 
expertiză tehnică de specialitate.

•	 Pașii ce trebuie făcuți pentru a ameliora stabilitatea economică a gospodăriei pot include 
oferirea de animale sau alte active productive, accesul la un program de tipul „bani pentru 
muncă”, oportunități de economisire structurată și de creditare, formare relevantă pe teme 
financiare și pentru deprinderea de abilități tehnice, asistență cu privire la chestiunile de 
sănătate sau de dizabilități etc. Acordarea de atenție pentru a se evita posibilele probleme 
de protecție a copilului (ex. intensificarea muncii copiilor, siguranța în ateliere, inițiative de 
angajare care lasă copiii mici nesupravegheați).

•	 Dacă sunt necesare noi inițiative de consolidare economică, este important să se identifice 
parteneri fiabili care au dovedit că pot capacita familiile sărace să ajungă să se auto-susțină 
din punct de vedere economic. Dacă este necesară întărirea economică a gospodăriei pe 
baza pieței, trebuie să se apeleze la expertiză tehnică de specialitate11.

fost la școală perioadeîndelungate de timp. 
•	 Asigurarea faptului că copilul are acces la educație în etapa de pregătire și este pregătit 

pentru orice diferențe între programa de studiu din contextul actual și cea din comunitatea 
natală.

•	 Evaluarea nevoilor de sprijin financiar ale familiilor pentru a acoperi costurile educației/
transportului la școală și o analiză atentă a formei acestei asistențe; analiza măsurii în care 
este necesară acoperirea costurilor cu educația ale altui copil din familia apropiată sau extinsă 
pentru a promova reintegrarea ca beneficiu care merge dincolo de copilul care se întoarce în 
mod individual.

•	 Instruirea personalului didactic cu privire la nevoile educaționale și psihosociale ale copiilor 
care sunt reintegrați.Ulterior, ajutarea acestora să stabilească un raport cu copiii în cauză și 
apoi o relație permanentă cu asistenții sociali.

•	 Analiza măsurii în care formarea profesională se poate dovedi o opțiune mai bună pentru unii 
copii.

•	 Activități menite să optimizeze accesibilitatea fizică, școlară și socială și să sprijine copiii cu 
dizabilități psihice și fizice. Organizarea de cursuri pe tema educației incluzive pentru cadrele 
didactice și directorii de școli.  

•	 Încurajarea înființării de cluburi incluzive ale elevilor.
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În plus față de consolidarea economică, pot fi oferite familiilor și alte forme de asistență materială, 
cum ar fi paturi noi sau reparații ale caselor, în funcție de nevoi, pentru a facilita tranziția copilului 
înapoi în gospodărie. Cu toate acestea, după cum am menționat mai sus, este important ca 
așteptările să fie corect gestionate și să se evite dependența nesustenabilă de actori externi.

Din motive de armonie socială, programele de consolidare economică trebuie să urmărească în mod 
proactiv să pună în balanță nevoile familiilor în care sunt returnați copii cu cele ale familiilor afectate 
de sărăcie în general. Dacă există mai multe instituții cu responsabilități legate de reintegrare într-un 
singur context, este crucial ca acestea să se pună de acord cu privire la o abordare comună. În plus, 
instituțiile sunt îndemnate să fie atente la orice mesaje inadvertente care pot promova separarea de 
familie (adică dacă un copil separat aduce acasă cadouri de la un ONG).

Eficacitatea demersurilor de consolidare economică depinde de accesul la alte forme de asistență. 
Spre exemplu, problemele emoționale sau de sănătate mintală pot afecta capacitatea adulților de a 
lucra permanent. Lipsa oportunităților de angajare în apropierea casei poate conduce la necesitatea 
ca susținătorul financiar al gospodăriei să migreze în scop de muncă, afectând astfel relațiile și 
îngrijirea acasă.

Alte forme de asistență

În plus față de cele de mai sus, copiii și familiile pot identifica și alte nevoi de asistență în etapa de 
planificare, iar instituțiile trebuie să fie deschise să satisfacă și aceste nevoi. Trebuie reținut faptul 
că, la fel cum și copiii se schimbă în perioada de separare, și familiile pot să se fi schimbat, din 
cauza, spre exemplu, mutării sau decesului sau nașterii unui membru al familiei, iar copiii trebuie 
susținuți pentru a face față dinamicii diferite a familiei. Familiile se pot simți izolate și au nevoie de 
ajutor pentru a identifica alte persoane din comunitate care să le ajute.Separarea poate să fi fost 
cauzată de lipsa capacității de a avea grijă în mod corespunzător de copii, iar părinții și persoanele 
de îngrijire pot avea la rândul lor nevoie de sprijin pentru a-și recâștiga încrederea și redobândi 
abilitățile parentale.

Stabilirea persoanei responsabile de monitorizarea și continuarea asistenței

Pentru a se asigura o tranziție lipsită de probleme și întreruperi, este important ca înainte de 
reunificarea efectivă să se stabilească cine va monitoriza întoarcerea copilului: un asistent social din 
partea instituției, un alt angajat (ex. profesor/învățător, asistent social guvernamental, organizație 
din comunitate), un voluntar din comunitate, un lider religios etc. Există anumite avantaje ale 
implicării persoanelor din comunitate, cum ar fi apropierea de copil și familie (mai ales în zonele 
afectate de conflicte sau dacă distanțele sunt mari) și capacitatea acestora de a oferi informații 
despre punctele forte ale diferitelor relații. Cu toate acestea, din motive de discriminare, sistemele 
de monitorizare bazate pe comunitate se pot dovedi inadecvate pentru anumiți copii și este 
important ca familiile și copiii să fie întrebați ce preferințe au. Se poate dovedi prea mult ca de 
la persoanele fără pregătire de specialitate să se aștepte să monitorizeze cazuri complexe. Dacă 
instituțiile apelează la un mecanism de monitorizare bazat pe comunitate, ele vor trebui să asigure 
supraveghere, formare și supervizare. În general, este o idee bună ca asistentul social să facă vizite 
periodice, a căror frecvență se va reduce în timp, iar ca alte persoane care trăiesc sau lucrează efectiv 
în comunitatea de origine să aibă rolul de observatori atenți, cu o persoană de contact clar stabilită 
în cazul în care apar probleme (a se vedea Secțiunea 4.2.4).

A se vedea următoarele resurse pentru îndrumări detaliate: Copiii și programele de consolidare economică: Maximizarea beneficiilor și reducerea vătămării, 
Rețeaua Child Protection in Crisis (CPC), Grupul de lucru pentru subzistență și consolidare economică, 2013; Apărarea copilului în programarea transferurilor de 
bani: Un instrument practic, Cash Learning Partnership (CaLP), Save the Children, Women’s Refugee Commission și Rețeaua CPC, 2012; Consolidarea economică 
a gospodăriilor pentru a preveni separarea copiilor de familii și a susține revenirea copilului în îngrijirea familiei, Laumann, L., FHI 360, 2015.
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4.2.3 Contactul inițial al copilului cu familia și reunificarea

Rezumat

În situațiile în care contactul dintre familie și copil s-a rupt, restabilirea acestuia este o parte semnificativă 
a procesului de reintegrare care trebuie abordată cu atenție, mai ales dacă oricare dintre părți acuză sau 
se teme. Copiii și familiile trebuie să fie pregătite în mod corespunzător, iar contactul inițial trebuie să se 
producă de regulă prin comunicare la distanță (ex. prin telefon, scrisori etc.), urmat de scurte întâlniri față-
în-față sub supraveghere și apoi vizite mai lungi la familia de acasă, tot sub supraveghere.Dacă atât copiii, 
cât și familiile sunt pregătite, copiii se pot întoarce permanent. Reunificarea implică transferul formal sau 
chiar juridic al tutelei către familie, iar planul de caz al copilului va trebui de asemenea transferat către o 
altă instituție sau un alt departament. Ceremoniile de transfer se pot dovedi utile în această etapă. 

Contactul inițial cu familiile

Procesul de readucere a copilului în familie și în comunitate trebuie să fie unul treptat, în conformitate cu nevoile 
individuale ale copilului și nu trebuie grăbit în niciun fel. Deși mulți dintre copiii separați pot să țină legătura cu 
membrii familiei, alții pot să nu mai fi luat legătura cu familia luni sau chiar ani de zile. În oricare dintre aceste 
situații odată ce reunificarea familiei este adusă în discuție, primul contact dintre aceștia (prin telefon, mesaj video 
sau față-în-față) capătă o semnificație aparte. Cel mai bine este să se acopere cât mai mulți dintre pașii descriși în 
Caseta 9 de mai jos, adaptându-i la interesul superior al copilului în cauză (și având în vedere probleme legate de 
acuzații, teamă etc.) și la realitățile contextuale, cum ar fi distanța sau caracterul transfrontalier al reintegrării.

Caseta 9: Posibili pași pentru facilitarea contactului inițial cu familiile

1. Inițierea contactului la distanță prin scrisoare/e-mail, apel telefonic sau mesaj video: Acest 
contact inițial poate ajuta la depășirea barierelor emoționale și poate da copiilor și familiilor posibilitatea de 
a se cunoaște din nou. Folosirea de fotografii și povești poate ajuta. Înainte ca primul contact față-în-față să 
aibă loc, vor fi probabil necesare mai multe scrisori/apeluri telefonice.

2. Scurte întâlniri față-în-față între părinți/persoanele de îngrijire și copil: Aceste întâlniri trebuie 
să aibă loc sub supravegherea directă a unui asistent social. Această primă vizită trebuie să fie scurtă și 
„pregătită pentru succes”. Personalul trebuie să stabilească un obiectiv clar cu privire la ce trebuie să se 
obțină, deși este mai înțelept să nu se ia decizii majore în această întâlnire. Acolo unde este fezabil, părintele 
trebuie să se deplaseze la copil, ca indiciu clar al angajamentului părintelui față de reintegrare, chiar dacă 
costurile deplasării sunt suportate de instituție. În anumite cazuri, aceste vizite nu sunt sigure și o locație 
neutră poate fi mai potrivită, ex. dacă copilul a fost răpit sau nu este sigur ca locația sa să fie divulgată.

3. Vizite mai lungi sub supraveghere în casa părinților/persoanelor de îngrijire: Obiectivele acestor 
vizite sunt să evalueze funcționarea familiei și capacitatea copilului de a se reajusta la comunitate și la stilul 
de viață. Asistentul social trebuie să fie pregătit să intervină în orice moment dacă copilul se confruntă cu 
provocări majore.

4. Vizite mai lungi fără supraveghere în casa părinților/persoanelor de îngrijire: Acest tip de 
întâlnire se realizează doar după ce o vizită sub supraveghere s-a realizat cu succes. De asemenea, asistentul 
social trebuie să fie încrezător că copilul se poate readapta la stilul de viață local și că părinții sau persoanele 
de îngrijire pot avea grijă de copil. Pe parcursul acestei etape, este important ca agențiile să se asigure că 
a fost restabilită legătura cu frații/surorile care nu mai locuiesc cu părinții și care pot fi, spre exemplu, în 
îngrijire instituționalizată separat de copilul care este reintegrat.
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Folosirea legii pentru a forța părinții sau alte persoane de îngrijire să accepte un copil pentru reunificare nu este 
niciodată recomandată. Cu toate acestea, este important ca aceștia să înțeleagă impactul negativ pe termen lung 
al refuzului reunificării și să fie ajutați să își formeze o perspectivă pozitivă asupra a ceea ce ar putea să redevină 
relația lor cu copilul. Este crucial ca părinții/persoanele de îngrijire să înțeleagă că dacă copiii nu sunt ajutați 
să mențină această legătură și dacă nu au posibilitatea de a se adapta la stilul de viață local, șansele ca ei să se 
reîntoarcă în comunitate, chiar și după terminarea școlii, sunt foarte reduse. Dacă părinții/persoanele de îngrijire 
sau copilul refuză reunificarea, asistentul social trebuie să revizuiască partea de contingență a planului. Dacă 
aceasta nu oferă nicio opțiune corespunzătoare, atunci copiii vor trebuie păstrați sau plasați în îngrijire alternativă 
și, ulterior, dacă reintegrarea nu este posibilă sau corespunzătoare, trebuie să li se găsească o nouă familie 
permanentă, spre exemplu prin adopție sau kafalah. În toate situațiile, trebuie să existe un contact permanent cu 
membrii familiei, cu condiția ca acesta să fie în interesul superior al copilului.

Chiar și atunci când reluarea legăturilor a mers bine, unii părinți/persoane de îngrijire nu doresc să își asume pe 
deplin responsabilitatea legală, crezând poate că copilul lor este mai bine îngrijit de stat în unități de îngrijire de tip 
rezidențial sau în familii substitut. Se recomandă ca instituțiile să procedeze cu precauție de vreme ce interacțiunea 
dintre părinți și asistenții sociali nu poate decât să le reconfirme opinia că personalul instituției este mai bine 
calificat decât ei să aibă grijă de copilul lor. În acest sens, construirea încrederii și sentimentului de responsabilitate 
al familiei cu privire la proces prin așa-numitele „conferințe” de familie (a se vedea Caseta 6) se poate dovedi de 
ajutor.

Reunificarea familiei

Reunificarea este pasul în care îngrijirea și/sau tutela legală asupra copilului este transferată înapoi părinților sau 
persoanei de îngrijire obișnuite. Aceasta se poate produce în locuința familiei substitut, un centru de tranzit, o 
locație neutră sau în comunitatea de origine a copilului. De vreme ce acest eveniment are o mare încărcătură 
emoțională pentru copii, se recomandă ca aceștia să dețină cât mai mult controlul asupra lui: alegând asistentul 
social care să îl însoțească, ce vor îmbrăca etc. Pașii acestui proces sunt prezentați în Caseta 10 de mai jos. 

Caseta 10: Posibili pași în procesul de reunificare a familiei

•	 Transferul îngrijirii înapoi către familie. În măsura în care este posibil, părinții/persoanele de 
îngrijire trebuie să își declare în scris dorința de a relua responsabilitatea pentru copil și că înțeleg 
implicațiile. Acolo unde se impune, asistentul social va transmite documentația către autoritățile 
corespunzătoare (ex. comisia pentru protecția copilului, comisia de supervizare, tribunalul 
administrativ, autoritatea locală) pentru aprobare formală. În anumite jurisdicții, tutela legală este 
inițial transferată doar cu caracter temporar și apoi revizuită la o dată ulterioară.

•	 Transferul cazului. Dacă reunificarea are loc la distanțe mari, coordonarea planului cazului și 
dosarul cazului în sine sunt deseori transferate către o alte instituție sau agenție guvernamentală. 
Acest lucru se poate face cu permisiunea copilului și a familiei și într-o manieră clar consemnată 
în documente. Se recomandă (atunci când este posibil) ca asistentul social să însoțească copilul 
pentru a se întâlni cu persoana care va prelua cazul, să treacă în revistă documentația împreună cu 
ei și să implice oficiali de la nivel local.

•	 Pachetul de reunificare și inscrierea pentru furnizarea de servicii, inclusiv de educatie 
formala. În circumstanțe excepționale, sprijinul material poate fi oferit în locul unde are loc 
reunificarea, deși acest lucru trebuie tratat cu maximă atenție. Atunci când accesul la noua 
comunitate a fost limitat, momentul reunificării este o ocazie pentru a finaliza aranjamentele cu 
privire la noile servicii, ex. înscrierea la școala locală, grădiniță sau la furnizorii de servicii de sănătate. 

•	 Confirmarea tranziției. Copiii beneficiază de pe urma sprijinului primit pentru a-și lua la revedere 
de la ceilalți copii (ex. de pe străzi, din adăpost) și a discuta despre cum pot păstra legătura. 
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Familia și/sau comunitatea care s-au pregătit pentru revenirea copilului pot dori să o confirme 
într-o manieră publică, spre exemplu prin discursuri sau o ceremonie mai elaborată de bun-venit/
tranziție. Este important ca așteptările comunității să fie comunicate copilului și ca acesta să fie 
bucuros să coopereze.

4.2.4 Asistență după reunificare

Rezumat

Copiii care se reintegrează beneficiază de asistență după întoarcerea în comunitățile natale, inclusiv cei 
care s-au întors acasă fără intervenția instituției. Este esențial ca agențiile să monitorizeze cu atenție 
copiii la revenirea în familii. Vizitele față-în-față sunt esențiale, deși acestea se pot realiza în parte și prin 
convorbiri telefonice. Comunitățile pot contribui la procesul de monitorizare, însă asistenții sociali trebuie 
de asemenea implicați.

Copiii, familiile și comunitățile vor avea nevoie de forme diferite de asistență ulterioară, care pot include: 
asistență pentru remedierea cauzelor primare ale separării, cum ar fi violența de acasă sau sărăcia din 
gospodărie, asistență pentru accesarea serviciilor de bază, cum ar fi sănătate și educație, activități pentru 
eliminarea stigmatizării și discriminării cu care se confruntă în mod obișnuit copiii care se reintegrează, 
sprijin terapeutic și mediere și asistență în legarea de noi prietenii.Remedierea cauzelor primare ale 
separării din familie și comunitate este vitală pentru prevenirea re-separării și, dacă este abordată cu 
atenție, poate consolida eforturile mai ample de prevenire a separării.
     

Copiii reintegrați și familiile acestora beneficiază de asistență și în perioada de monitorizare. Dacă pregătirile au 
fost complexe, dacă s-a identificat în plan că este nevoie doar de asistență minimă după reunificare și dacă toți cei 
implicați se simt pregătiți pentru această tranziție, atunci intensitatea și durata intervențiilor în această etapă pot 
fi minime. În multe cazuri însă, este nevoie de multă muncă la nivel individual, al familiei și al comunității. Primele 
câteva luni sunt de regulă și cele mai importante.

Asistența pe durata perioadei de monitorizare este la fel de importantă ca și munca depusă în etapa pregătitoare. 
Acestui aspect îi este dedicat mai puțin conținut în acest document de vreme ce mare pare a îndrumărilor incluse 
în Secțiunea 4.2.2 se aplică și în acest caz și trebuie deci consultate.
 
Monitorizarea bunăstării copilului

Este vital ca siguranța și bunăstarea fiecărui copil să fie monitorizare cu atenție după reunificare. După cum am 
indicat în Secțiunea 4.2.2, în monitorizarea bunăstării copilului se pot implica numeroase persoane și instituții.
Se pot aplica diferite forme de monitorizare, în funcție de preferințele și nevoile copilului și ale familiei, resursele 
disponibile (la nivel de agenție, comunitate și familie), distanțele ce trebuie parcurse, preocupările legate de 
protecție etc. Monitorizarea poate implica apeluri telefonice către copil, familie sau furnizorii de servicii, însă 
poate include și vizite față-în-față. În cazul în care numărul de copii reintegrați este mare, instituțiile pot completa 
monitorizarea și asistența individuală cu asistență colectivă prin care nevoile unui grup de copiii reintegrați sunt 
satisfăcute laolaltă (ex. prin asistență din partea persoanelor aflate în aceeași situație). Se recomandă existența 
unui protocol interinstituțional care să stabilească reperele cu privire la nivelul și tipul de persoane de contact și 
asistență de care fiecare copil trebuie să beneficieze după reunificare. Apoi, este important să se monitorizeze 
siguranța și bunăstarea fiecărui copil pentru a se stabili dacă aceste valori de referință sunt îndeplinite în mod 
constant și dacă sunt necesare măsuri suplimentare.
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In etapa de monitorizare, asistentul social poate vorbi cu copilul, părinții, frații/surorile, alte rude relevante și 
persoane care au un rol de jucat în bunăstarea copilului (ex. profesori/învățători, membri ai comitetelor de 
protecție a copilului, lideri religioși). Personalul va trebui să vorbească cu fiecare copil în parte în condiții de 
confidențialitate pentru a identifica orice preocupări. Aceștia trebuie să caute orice semne de abuz sau neglijare 
pentru că familiile și comunitățile sunt în mod tradițional tentate să ascundă relele tratamente aplicate copiilor. 
Este important să se recunoască faptul că situația familiei se poate modifica în timp și că un start bun în procesul 
de reintegrare nu înseamnă întotdeauna că acesta va continua la fel de bine. Instituțiile trebuie să se asigure că 
copiii sau orice alte persoane în care aceștia au încredere au posibilitatea de a contacta asistentul social și au la 
dispoziție un plan de urgență atunci când este necesară o intervenție imediată.

Trebuie remarcat faptul că monitorizarea poate avea consecințe negative neintenționate (ex. continuarea 
atragerii atenției asupra unui copil care a fost traficat sau care a făcut parte dintr-o grupare armată). 
Angajații instituției trebuie să găsească o modalitate de a purta discuții discrete și confidențiale. Asistentul 
social trebuie să elaboreze rapoarte detaliate de monitorizare și să discute constatările acestora cu un 
superior (și alți furnizori de servicii, după caz) cu regularitate12.

Continuarea asistenței 

Multe dintre îndrumările prevăzute în Secțiunea 4.2.2 cu privire la pregătire se aplică și în această etapă. Personalul 
trebuie să verifice dacă asistența agreată în plan pentru perioada ulterioară reunificării este acordată efectiv și să 
monitorizeze întreaga plajă de factori care afectează bunăstarea copilului, inclusiv următoarele:

•	 Asistența în derulare și asistența nouă în vederea remedierii cauzelor primare ale violenței din familie, cum 
ar fi recidivele de dependență și alte eforturi în vederea remedierii situațiilor de abuz, violență și neglijare în 
familii (a se vedea Secțiunea 4.2.2).

•	  Asigurarea faptului că familiile și copiii beneficiază de acces permanent la îngrijire medicală, educație și alte 
servicii de bază (a se vedea Secțiunea 4.2.2).

•	  Asigurarea unor momente de respiro, în care copiii și familiile pot avea nevoie de scurte perioade de timp 
petrecute separat (a se vedea Secțiunea 4.2.2).

•	 Monitorizarea eficacității asistenței de consolidare economică și furnizarea de asistență suplimentară, în 
conformitate cu îndrumările incluse în Secțiunea 4.2.2.

•	 Continuarea susținerii eforturilor de remediere a situațiilor de stigmatizare și discriminare prin activități în 
comunitate, inclusiv cu implicarea liderilor religioși (a se vedea Secțiunea 5).  

•	  Oferirea de îndrumare cu privire la stabilirea de noi relații de prietenie și reînnodarea celor vechi.
•	  Activități menite să valorifice punctele forte și reziliența pe care copiii le pot fi dobândit în decursul 

perioadei de separare. Copiii pot simți că abilitățile pe care le-au deprins și mândria pe care o resimt ca 
supraviețuitori pot intra în contrast cu modul în care sunt percepuți de comunitate.

•	 Asigurarea faptului că copiii au șansa de a vorbi despre experiențele lor și a beneficia de sprijin terapeutic, 
dacă este necesar (a se vedea 4.2.2); analiza posibilității de a oferi asistență ca grup, dacă numărul permite.

Asistența poate fi acordată direct de asistenții sociali sau prin trimiterea cazurilor către alte instituții, deși asistenții 
sociali trebuie întotdeauna să coordoneze asistența acordată.  

Atunci când sunt constatate probleme, este important ca personalul să aibă capacitatea de a lua măsuri. Aceste 
măsuri pot include o revizuire formală a planului de caz al familiei (inclusiv posibilitatea de a organiza din nou 
o „conferință de familie”), monitorizare mai frecventă a familiei și copilului și suplimentarea asistenței oferite 
copilului și familiei, spre exemplu, prin majorarea sprijinului financiar, consiliere sau mentorat suplimentar, asistență 
suplimentară oferită procesului de școlarizare sau pentru întărirea capacităţii economice. În cele din urmă, dacă 
reintegrarea eșuează, copilul trebuie să fie plasat în îngrijire alternativă până când sunt analizate celelalte opțiuni (a 
se vedea AG ONU 2010 pentru îndrumări suplimentare în acest sens).

12. Aceasta poate acoperi (i) succesul reunificării până în prezent; (ii) dacă este sau nu necesară monitorizare suplimentară, iar dacă este, când și cât de des, 
sau dacă a fost închis cazul (a se vedea 4.6) și (iii) dacă sunt necesare alte forme de intervenție pentru a proteja copilul, inclusiv alte forme de asistență oferite 
copilului și/sau familiei. Informațiile despre caz trebuie să fie confidențiale și cu respectarea protocoalelor privind stocarea datelor.
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Reunificarea spontană sau bruscă 

Unii băieți și fete se vor întoarce singuri acasă, fără intervenția instituțiilor, sau se pot reunifica brusc, spre exemplu 
atunci când o instituție se închide. Ca toți copiii reintegrați, și ei vor beneficia de monitorizare și asistență post-
reunificare și pot avea într-adevăr o nevoie aparte de astfel de monitorizare și asistență, de vreme ce ei și familiile 
lor nu au fost pregătiți pentru reunificare. Este important să se realizeze o evaluare completă și să se pună în 
aplicare planuri de sprijinire a acestor copii și familiilor lor. Frecvent, acești copii nu sunt considerați o prioritate 
de vreme ce legăturile cu familia par să fi fost deja resudate de către copil; cu toate acestea, și în aceste cazuri ies 
deseori la lumină probleme când „luna de miere” ia sfârșit și conflictele cu familia încep să escaladeze.

Strategii de reintegrare și prevenire a separării

Procesul de reintegrare este în mod evident o oportunitate pentru ca instituțiile să se implice în demersuri de 
prevenire a separării de familie. Vizitele în comunitățile de origine ale copiilor ca parte a eforturilor de monitorizare 
și susținere a reintegrării oferă șansa identificării factorilor care conduc la separare și de a aborda și soluționa unele 
dintre cauzele primare ale separării.

Pentru a reduce fluxul de copii separați care au nevoie de asistență pentru reintegrare, este important ca:

•	 instituțiile să stabilească un mecanism intern de prezentare a informațiilor relevante și sisteme 
interinstituționale de avertizare timpurie care indică agravarea factorilor care conduc la separare; 

•	 managerii de programe analizează periodic datele instituției pentru a identifica tendințele la nivelul 
vulnerabilităților la separare. Această analiză trebuie utilizată într-o manieră coordonată la nivelul 
instituțiilor pentru a fundamenta intervențiile ce vizează remedierea cauzelor primare comune ale ruperii 
familiilor;

•	 personalul valorifică oportunitățile create de vizitele pregătitoare și de monitorizare pentru a adresa 
motivele iniţiale ale separării, spre exemplu prin conștientizare cu privire la riscurilor separării sau 
construirea capacității instituțiilor din comunitățile trimițătoare.  

Pe toata durata procesului de reintegrare, este crucial ca instituțiile să nu promoveze în mod 
necorespunzător separarea familiei, spre exemplu indicând faptul că copiii separați vor primi mai mult 
sprijin decât ceilalți copii la întoarcerea acasă. Există o nevoie aparte de a se analiza cu mare atenție 
planificarea și comunicarea oricărui sprijin material (ex. un pat, taxele școlare). Instituțiile sunt încurajate să 
afle din comunitate cum a fost interpretat acest sprijin; dacă există orice semn ca acesta ar putea fi înțeles 
drept un stimulent pentru separare, atunci acestora  li se recomandă să ia măsuri imediate.

4.2.5 Închiderea cazului

Rezumat

Cazurile de reintegrare sunt închise atunci când siguranța și bunăstarea copilului sunt asigurate și 
obiectivele celui mai recent plan au fost atinse. Acesta se poate dovedi un proces dificil pentru copil și 
asistentul social și trebuie abordat cu mare atenție.

Încheierea monitorizării - sau închiderea unui caz - are loc atunci când asistentul social este încrezător că siguranța 
și bunăstarea copilului sunt asigurate. Închiderea cazului trebuie avută în vedere doar când obiectivele convenite în 
cea mai recentă versiune a planului au fost atinse - adică atunci când progresul către valorile de referință a fost clar 
- sau la solicitarea proactivă a copilului sau părintelui/persoanei de îngrijire. În orice caz, se va respecta următorul 
proces:
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•	 analiza tuturor observațiilor și notelor făcute pe durata perioadei de monitorizare;
•	 analiza, împreună cu copilul și familia, a progresului general pe care l-au făcut înspre atingerea obiectivelor 

planului cazului;
•	 consultarea cu alți furnizori de servicii (inclusiv cadre didactice, personal medical etc.) pentru obținerea 

unei plaje ample de perspective; și
•	 analiza atentă a probabilității și posibilei gravități a riscurilor pentru copil. 

Odată ce toate aceste informații au fost luate în considerare, lucrătorul poate recomanda închiderea cazului prin 
luarea unei decizii finale de către un supervizor sau o comisie interinstituțională de analiză a cazului.

În acest moment al intervenției instituției, închiderea cazului trebuie să fie un scop explicit care este reiterat în 
toate punctele cheie, din prima zi. Dată fiind teama justificată a multor copiii că asistentul social și/sau sistemul de 
protecția a copilului îl va abandona, se recomandă comunicarea unui termen estimat pentru încheierea procesului.

Copilul poate să fi petrecut luni sau chiar ani de zile beneficiind de îngrijirea și sprijinul instituției și să fi stabilit 
o legătură strânsă cu anumiți lucrători. Acesta trebuie informat într-o manieră sensibilă că vizitele din partea 
instituției vor înceta în curând și când se va întâmpla efectiv acest lucru. Întreaga documentație actualizată trebuie 
păstrată confidențială în care se produce re-separarea și cazurile trebuie redeschise. Acolo unde se impune, este 
important să se direcționeze copilul către orice servicii care le sunt oferite copiilor care ies din îngrijire.

Închiderea cazului poate fi dificilă pentru un asistent social. Cu toate acestea, continuarea monitorizării unei 
familii atunci când copilul este în siguranță costă bani și accentuează dependența acestora de instituție 
De la bun început, instituțiile trebuie să încerce să prevină ca o mentalitate de tip „copiii noștri” să se 
înrădăcineze în rândul personalului, indiferent dacă este remunerat sau voluntar; aceștia trebuie să discute 
în mod activ și să monitorizeze aceste percepții în rândul oricăror actori din comunitate. 

Durata de timp în care instituția lucrează cu familia depinde de cât de rapid familia progresează efectiv spre 
atingerea reperelor din planul agreat, însă nu trebuie să existe niciun termen sau număr de vizite fixate.
Această abordare flexibilă poate impune instituțiilor nevoia de a educa finanțatorii, autoritățile locale și alți 
furnizori de servicii.
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5.
MUNCA CU COMUNITĂȚILE ȘI ȘCOLILE

Rezumat

În plus față de abordarea de management de caz adoptată cu fiecare copil și familie în parte, 
pentru ca reintegrarea să aibă succes, este important să se depună eforturi și în raporturile cu 
școlile și comunitățile. Școlile și comunitățile pot ajuta la fel de mult la eliminarea situațiilor de 
stigmatizare și discriminare și la monitorizarea și susținerea reintegrării copiilor.

Deși abordarea individualizată a managementului de caz cu fiecare copil și familie în parte este vitală, 
pentru ca reintegrarea să aibă succes, deseori sunt necesare schimbări mai profunde pentru a se asigura 
buna primire a copiilor în comunitate și faptul că familiile lor pot beneficia de serviciile de care au nevoie. 
Această secțiune tratează munca cu comunitățile și școlile, în timp ce secțiunea de final a acestor linii 
directoare va fi oferi recomandări de modificări ale politicilor în scopul susținerii reintegrării.
 

5.1 Munca cu comunitățile

Comunitățile joacă un rol vital în reintegrarea copiilor, iar disponibilitatea acestora de a primi, monitoriza și 
susține copiii care se întorc poate avea un efect considerabil asupra bunăstării acestor copii. Rolul comunităților 
va fi cu atât mai important în contextele unde serviciile sociale formale sunt slab dezvoltate. Munca cu 
comunitățile poate include următoarele:

•	 Stabilirea de contacte cu liderii sau grupurile din comunitate (ex. comitetele de protecție a copilului, 
liderii satului sau religioși) pentru a le afla opiniile și sentimentele legate de revenirea copilului, a încuraja 
o mai bună înțelegere a provocărilor cu care copiii s-au confruntat pe durata separării și a susține 
eforturile de a reduce discriminarea celor care se întorc. În acest sens, se pot dovedi utile tehnicile 
creative de conștientizare (ex. punerea în scenă a unei producții teatrale care evidențiază cu sensibilitate 
experiențele copiilor și punctele forte pe care le aduc în comunitate).

•	 Solicitare vecinilor să ajute copiii să (re)învețe limbile și tradițiile locale.
•	 Organizarea de întâlniri cu comunitățile pentru a explora orice posibilă tensiune existentă, recunoscând 

faptul că acestea pot să apară în urma stigmatizării și discriminării la care sunt supuși copiii care se întorc 
și pot proveni la copiii care continuă să se comporte într-o anumită manieră pe care comunitatea o 
respinge (ex. comportament sexualizat, consum de droguri sau alcool). 

•	 Facilitarea unui dialog între copil/familie și comunitate, în cazul în care comunitatea simte că acesta a 
acționat împotriva tradițiilor.

•	 Utilizarea atentă a oricăror ceremonii tradiționale sau religioase sau îndreptărilor de către comunitate, 
atunci când copilul s-a comportat într-o manieră pe care comunitatea o consideră dezonorantă, 
asigurându-se că bunăstarea generală a copilului este prioritizată și că punctele forte ale acestuia sunt 
recunoscute.

•	 În cazul în care sunt reintegrate grupuri mari de copii, oferirea de sprijin din partea unor persoane în 
aceeași situație, cum ar fi grupuri de sprijin sau „împerecherea” fiecărui nou copil reunificat cu un „amic” 
care este mai avansat în proces.În acest sens, oferirea de sprijin concret școlilor pentru a primi elevi 
suplimentari (spre exemplu o clasă în plus) este, de asemenea foarte importantă.
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•	 Munca cu comunitatea pentru a preveni (re)separarea - spre exemplu prin conștientizarea 
importanței unității familiei, formarea de grupuri parentale în care se se consolideze reciproc 
abilitățile parentale/de îngrijire sau crearea de cooperative pentru sporirea veniturilor.

•	 Colaborarea cu mass-media pentru a schimba atitudinile față de reintegrarea copiilor în 
comunitate. În acest sens, copiii care se reintegrează și părinții/persoanele de îngrijire ale 
acestora își pot face cunoscute poveștile, deși copiii și familiile trebuie să să ia întotdeauna 
decizii în cunoștință de cauză cu privire la astfel de manifestări (a se vedea 3.4).   

•	 Procesele de reconciliere, construire a păcii și justiție reparatorie în situațiile în care copiii care 
se întorc au fost implicați în/expuși la conflicte sau infracțiuni. 

5.2 Munca cu școlile

După cum am remarcat mai sus, educația joacă un rol esențial în reintegrarea copiilor separați și sunt multe 
lucrurile pe care școlile le pot face pentru a susține acest proces.  

•	 Înțelegerea oricărei forme de discriminare cu care copilul se poate confrunta la școală din partea cadrelor 
didactice, părinților și elevilor și depunerea de eforturi pentru eliminarea acestui tip de discriminare. Copiii 
care se reintegrează trebuie implicați în discuții despre cât de mult din povestea lor personală poate fi 
împărtășită cu aceste grupuri.

•	 Oferirea de sprijin suplimentar pentru a ajuta copiii care se reintegrează și care au lipsit de la școală să 
recupereze.   

•	 Pregătirea în mod proactiv a părinților pentru reintegrarea unor grupuri mari de copii, reasigurându-i că 
copiii returnați și personalul școlar vor continua să beneficieze de asistență și că vor exista oportunități de a 
remedia orice problemă care apare.

•	 Atunci când în același loc se produce o reintegrare la scară largă, finanțarea de programe de învățare 
accelerată (cu o programă specializată, profesori și resurse materiale) și/sau ofițeri de reintegrare din școală, 
care pot lucra cu fiecare elev în parte, precum și cu personalul și comunitatea în ansamblul ei (a se vedea 
Exemplul 7 de mai jos).

•	 Munca cu elevii pentru a-i ajuta să înțeleagă problemele pe care copiii care se întorc le-au trăit și implicarea 
lor, într-o manieră constructivă, pentru a ajuta acești copii să se reintegreze în școală și în comunitate.

•	 Asigurarea faptului că școlile sunt medii sigure pentru copiii – demersuri îndreptate înspre 
reducerea violenței în școli și luarea de măsuri pentru rezolvarea situațiilor în care școlile sunt 
folosite ca pepiniere de trafic, bande sau copii soldați.  

Exemplu 7: Munca cu cadrele didactice pentru reintegrarea copiilor aflați în îngrijire de tip 
rezidențial în Moldova

În Moldova, reorganizarea sistemului de îngrijire a copilului și închiderea marilor instituții au condus 
la reintegrarea în masă a copiilor în familiile, școlile și comunitățile din care au provenit inițial. Mulți 
dintre acești copiii fuseseră plasați în îngrijire de tip rezidențial pentru că era percepuți ca având 
nevoi speciale și, în consecință, au beneficiat de o programă modificată. Cunoscând faptul că mulți 
copii se pot zbate inițial în școlile obișnuite și recunoscând faptul că modul în care sunt aceștia 
primiți în școli poate fi vital pentru reintegrarea lor în comunități, ONG-ul Partnerships for Every 
Child – Moldova a format cadre didactice și personal didactic auxiliar pe tema educației incluzive 
și a modalităților în care pot sprijini copiii care se reintegrează. Acest lucru a condus la slăbirea 
rezistenței opuse de școală și comunitate și a permis o tranziție mai blândă înapoi în comunități 
(Family for Every Child și Partnership for Every Child Moldova 2014).
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6.
MONITORIZARE ȘI EVALUARE

Rezumat

O atentă monitorizare a proceselor de reintegrare este vitală atât pentru a asigura intervenții de calitate 
care sunt benefice copiilor, cât și pentru procesul general de învățare. Monitorizarea și evaluarea trebuie 
să se producă la trei niveluri: cazul individual, un program al unei instituții și, per ansamblu, eforturile 
de reintegrare multi-actor. Copiii, familiile și alți factori interesați implicați în procesul de reintegrare 
trebuie consultați în elaborarea indicatorilor. Învățarea trebuie să fie împărtășită pe scară largă pentru a 
îmbunătăți reintegrarea și sistemele generale de protecție a copilului.

O bază de dovezi solide este vitală pentru îmbunătățirea învățării în jurul reintegrării și optimizarea programelor 
de reintegrare și asigurarea dovezii valorii pentru procesul de reintegrare. 

Monitorizarea se poate produce la trei niveluri intercorelate, însă distincte: 

•	 cazul individual - pentru a urmări bunăstarea copilului și a familiei și a alimenta cu informații planurile de 
îngrijire

•	 programul instituției - pentru a urmări progresul, calitatea și eficacitatea implementării și a alimenta cu 
informații procesele de planificare și dezvoltare

•	 efortul general al numeroșilor actori implicați în reintegrare - pentru a identifica gradul de acoperire, 
decalajele și bunele practici curente.

Monitorizarea și evaluarea reintegrării impun colaborarea cu toți factorii interesați în vederea identificării 
elementelor nucleu ale „succesului” reintegrării și generarea indicatorilor de succes. În linie cu definiția inclusă 
în aceste linii directoare, „succesul reintegrării” nu trebuie să aibă în vedere doar dacă s-a produs efectiv 
reunificarea copiilor cu familiile, ci și dacă aceștia au un sentiment de apartenență și scop în toate sferele vieții. 
Indicatorii pot fi concepuți de instituțiile individuale sau, în cazul unui răspuns coordonat, de un grup de agenții 
care lucrează împreună. În fiecare caz, indicatorii trebuie să fie elaborați implicând13:

 
•	 copiii care sunt integrați în prezent, întrebându-i ce simt îi va ajuta în viitor;
•	  copiii care au fost reintegrați, întrebându-i ce a fost important pentru ei pentru succesul reintegrării; 
•	 copiii din comunitatea locală, întrebându-i ce au simțit îi va ajuta copiii să se reintegreze în comunitatea lor;
•	 familiile, întrebând despre tipul de asistență care a fost important pentru ele în procesul de reintegrare;
•	  seniorii, liderii religioși sau alți adulți, întrebându-i despre elementele necesare pentru ca un copil să fie 

acceptat și inclus în comunitate.

În plus față de ajutorul acordat pentru conceperea indicatorilor, aceste consultări pot îmbunătăți și gradul de 
înțelegere a reintegrării în contextele locale. Aceste consultări pot implica adresarea următoarelor întrebări.

13. Informațiile din această secțiune sunt preluate din viitorul set de instrumente RISE/Retrak cu privire la monitorizarea și evaluarea reintegrării (RISE 
Learning Network 2016).
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•	 Cum știți dacă un copil a fost integrat și acceptat în familie și comunitate?
•	 Cum arată un copil care s-a integrat bine? Cum se poartă acesta? Ce calități va avea?
•	 Cum arată o familie care oferă grija și protecția necesare? Cum se poartă aceasta? Cât de important este 

acest aspect pentru reintegrare?
•	 Cum va arăta un copil care are un puternic sentiment de apartenență și scop? Cum se poartă acesta? Cât de 

important este acest aspect pentru reintegrare?

Unele exemple de indicatori sunt incluse în Tabelul 1 de mai jos, care acoperă indicatori de rezultat (produsele sau 
serviciile directe furnizate) și indicatori de rezultat și impact (care examinează succesul eforturilor de reintegrare 
a unui copil și modificările la nivelul copilului, familiei sau comunității sau al mediului mai amplu de politici în 
vederea optimizării reintegrării). Aceste exemple sunt concepute pentru a inspira o analiză a plajei de actori care 
influențează reintegrarea. Elaboratorii de programe sunt încurajați cu tărie să își conceapă propriii indicatori pe 
baza caracteristicilor specifice ale propriilor programe și a perspectivelor factorilor interesați implicați în procesele 
de reintegrare.

În implementarea unei strategii de monitorizare și evaluare (M&E), este important să se planifice și un buget 
pentru aceste procese de la bun început, pe parcursului tuturor etapelor procesului de reintegrare. Managerii 
trebuie să încurajeze personalul să se orienteze pe soluții atunci când sunt confruntați cu provocări în procesele 
de reintegrare. Trebuie să se recunoască faptul că reintegrarea este un proces extrem de dificil și că procesele de 
reintegrare nu sunt întotdeauna lipsite de probleme. Orice date colectate trebuie să fie folosite în procesele mai 
ample de învățare pentru a îmbunătăți performanța generală a sistemelor de protecție a copilului.

Exemplu 8: Monitorizarea bunăstării copilului în programele de reintegrare din Etiopia și Uganda  

În Etiopia și Uganda, ONG-ul internațional Retrak a conceput un model de monitorizare a bunăstării 
copilului în rândul copiilor care sunt reintegrați de pe străzi. Evaluările bunăstării acoperă șase aspecte 
ale bunăstării copilului, folosind 12 ținte măsurabile în domenii cum ar fi alimentația și nutriția, sănătatea, 
bunăstarea emoțională și educația și deprinderile. În urma conversațiilor informale cu copiii și familiile 
acestora și a observării mediului de acasă de către personal pregătit corespunzător, bunăstării copilului 
i se atribuie un calificativ raportat la fiecare dintre aceste ținte, de la bun la foarte rău. Spre exemplu, 
sănătatea emoțională a copiilor poate fi evaluată ca bună atunci când copilul este „fericit și mulțumit, 
are o stare în general pozitivă și privește în viitor cu speranță”. La polul opus, aceasta va fi evaluată ca 
fiind foarte proastă dacă copilul „pare lipsit de speranță, retras, își dorește să moară sau vrea să fie lăsat 
în pace.” Copiii sunt evaluați la intervale periodice pe tot parcursul procesului de reintegrare, iar sprijinul 
care le este oferit este personalizat pentru a le reflecta nevoile identificate în evaluări. Retrak a folosit 
constatările adunate cu ajutorul acestui instrument și pentru a-și consolida abordarea mai generală 
cu privire la reintegrare. Spre exemplu, instrumentul a arătat modul în care bunăstarea copiilor s-a 
deteriorat pe măsură ce timpul petrecut pe străzi a fost mai lung, reiterând nevoia de a interveni rapid 
asupra cazurilor nou admise și de a le facilita acestora întoarcerea acasă cât mai curând cu putință. 
Instrumentul a mai arătat și modul în care bunăstarea copiilor se ameliorează în timpul reintegrării, 
oferind dovezi solide cu privire la valoarea investițiilor în acest proces, pe care Retrak le-a folosit în 
demersurile sale de sensibilizare (Corcoran și Wakia 2013).
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Tabelul 1: Exemple de indicatori pentru monitorizarea programelor de reintegrare

Etapa din procesul de 
reintegrare

Indicator de rezultat Indicatori de rezultat și impact

Regăsire, evaluare și 
planificare

Numărul de cazuri de regăsire cu 
succes a familiei

Numărul de evaluări individuale 
realizate asupra copilului/familiei/
comunității pentru a stabili caracterul 
potrivit al reintegrării

Numărul/procentul de copii care se 
reintegrează care au un plan de caz
Numărul/procentul de planuri de caz 
care sunt revizuite periodic (o dată la 
trei luni)

Copilul/familia se simte pe deplin 
consultată pe marginea deciziilor cu 
privire la reintegrare/planul de caz

Copilul/familia cunoaște planul 
de caz (ex. deciziile cu privire la 
reintegrare/sprijinul pe care îl vor 
primi)

Copilul/familia este mulțumită 
cu deciziile privind reintegrarea 
copilului/planul de caz

Asistență înainte de 
reunificare

Numărul de întâlniri, vizite și apeluri 
înainte de reunificare 

Sprijinul primit în etapa 
premergătoare reunificării, spre 
exemplu: 

•	Numărul	și	procentul	de	copii	
care sunt implicați în activități 
de deprindere a abilităților de 
viață/participă la cursuri pentru a 
recupera programa școlară
•	Numărul	de	sesiuni	de	sprijin	
oferite copiilor/familiilor 
•Numărul	de	familii/persoane	de	
îngrijire cărora le-a fost oferite 
asistență prin programe de 
parenting
•	Cursuri	pentru	generarea	
de venituri sau sprijin pentru 
înființarea unei afaceri oferite 
familiilor
•	Numărul	și	descrierea	activităților	
de sensibilizare realizate cu cadre 
didactice/lideri din comunitate/
comunitatea în ansamblu
•	Numărul	de	copii	plasați	în	
îngrijire alternativă sigură/
corespunzătoare în timp ce 
așteaptă reintegrarea
•	Numărul	de	copii	care	sunt	
sprijiniți pentru a obține 
documente legale de identitate

Copiii demonstrează o consolidare 
a încrederii în sine și imaginii despre 
propria persoană

Copiii demonstrează comportamente 
pozitive ameliorate

Copiii și-au îmbunătățit nivelul de 
educație în etapa pregătitoare

Gospodăriile copiilor sunt stabile din 
punct de vedere economic

Copiii declară că au încredere în viitor

Copiii declară că sunt pregătiți și 
dornici să se întoarcă acasă

Familiile declară că sunt pregătite să 
primească copiii

O reducerea a nivelului de 
stigmatizare și discriminare în 
interiorul comunităților 

Copiii au o relație stabilă cu o 
persoană de îngrijire constantă 

Copiii dețin documente legale de 
identitate
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Reunificare Numărul și procentul de copiii care 
au fost reuniți cu familiile

Copiii și familiile au capacitatea de a 
accepta reunificarea

Familiile sunt de acord cu un plan de 
asistență post-reunificare

Copiii se simt bine-veniți în familiile 
lor

Transferul dosarelor de caz către 
autoritățile locale

Asistență după 
reunificare

Numărul/periodicitatea vizitelor și 
perioada de timp în care vizitele de 
monitorizare continuă

Sprijin primit după reunificare, spre 
exemplu:

•	Numărul	de	cazuri	de	abuz	și	
neglijare semnalate (și procentul 
din acestea cărora li se oferă un 
răspuns/cine a răspuns la aceste 
cazuri)
•	Numărul	de	comitete	de	
protecție a copilului din 
comunitate care susțin copiii (la 
100 de copii din populație)
•	Numărul	de	asistenți	sociali	care	
susțin copiii (la 100/1000 de copii 
din populație) 
•	Numărul	și	procentul	de	copii	
care se reintegrează şi care nu se 
reintegrează  și care au acces la 
educație 
•	Numărul	de	împrumuturi	oferite	
familiilor
•	Numărul	de	copii,	alături	de	
familiile lor, care beneficiază de 
servicii de îngrijire medicală, și 
descrierea serviciilor

Copiii au relații pozitive cu părinții/
persoanele lor de îngrijire

Părinții și persoanele de îngrijire se simt 
susținuți și pot să înfrunte și să conteste 
orice dezaprobare sau stigmatizare cu 
care se confruntă

Copiii se simt în siguranță în familii

Cazurile de abuzuri împotriva 
copiilor beneficiază de răspunsuri 
corespunzătoare

Copiii și-au îmbunătățit nivelul de 
educație în etapa de monitorizare
Copiii se simt bineveniți și acceptați în 
clasă 

Copiii/membrii familiei au o stare de 
sănătate ameliorată
Copiii (și membrii familiei) au suficientă 
mâncare pe tot parcursul anului

Copiii și tinerii nu se confruntă 
cu stigmatizare și discriminare în 
comunitate

Copiii și familiile sunt susținuți pentru a 
accesa sprijin religios sau spiritual

Indicatori de rezultat și impact ai procesului în ansamblu:

•	Copiii	și	familiile	au	capacitatea	de	a	accepta	reunificarea
•	Familiile	sunt	de	acord	cu	un	plan	de	asistență	post-reunificare
•	Copiii	se	simt	bine-veniți	în	familiile	lor
•	Transferul	dosarelor	de	caz	către	autoritățile	locale
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7.
CONCLUZIE

Oferirea copiilor separați posibilitatea de a se întoarce în familiile lor de origine este un drept 
fundamental și de o importanță vitală pentru bunăstarea copilului; astfel, guvernele, ONG-urile, 
organizațiile religioase, agențiile ONU și alte părți trebuie să susțină reintegrarea acestora. Acesta poate 
fi un proces complex și deseori îndelungat, în care este necesar sprijin corespunzător pentru etapele de 
pregătire și monitorizare.

Există mai multe priorități cheie în crearea unui mediu care să susțină pe deplin un proces de reintegrare.

•	 Elaborarea de îndrumări și politici naționale privind reintegrarea copiilor, care să fie aliniate 
CDC și să fie ghidate de alte politici și linii directoare globale, inclusiv cele de față. 

•	 Asigurarea unei forțe de muncă cu abilitățile și atitudinile necesare în sistemul de protecție a 
copilului, pentru a susține procesele de reintegrare. 

•	 Înființarea unui sistem de management de caz care sprijină copiii și familiile în toate etapele 
procesului de reintegrare.

•	 Coordonarea și colaborarea cu actorii implicați în sectorul protecției copilului și cei care 
activează în alte sisteme, inclusiv sănătate, educație și consolidare economică și cei care 
sprijină copiii cu dizabilități. 

•	 Recunoașterea și susținerea rolului vital jucat de comunități în reintegrarea copiilor.
•	 Activități ce urmăresc să soluționeze cauzele fundamentale ale separării inițiale sau posibilei 

reseparări, cum ar fi sărăcia și violența.
•	 Conceperea de strategii pentru eliminarea discriminării împotriva grupurilor de copii care se 

reintegrează. 
•	 Evaluarea programelor de reintegrare și identificarea/remedierea deficiențelor de acoperire.
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GLOSAR DE TERMENI CHEIE

În înțelesul acestor linii directoare, termenii cheie au fost înțeleși după cum urmează:

Îngrijirea alternativă  iinclude îngrijirea formală și informală a copiilor care nu se află în îngrijirea 
părinților. Atunci când se oferă îngrijire alternativă ca măsură temporară pe perioada în care sunt căutate 
soluții permanente, aceasta trebuie să aibă scopul clar de a oferi copiilor un mediu protector și educativ, 
în timpul în care se fac eforturi pentru identificarea unor cămine permanente. Îngrijirea alternativă 
include îngrijirea la rude, traiul independent sub supraveghere și îngrijirea în unități de tip rezidențial (AG 
ONU 2010).

Interesul superior al copilului: În mod specific în legătură cu îngrijirea copiilor, Liniile directoare privind 
îngrijirea alternativă a copiilor articulează mai mulți factori care trebuie să fie luați în considerare în 
stabilirea interesului superior, inclusiv:

•	 importanța înțelegerii și satisfacerii drepturilor universale ale copilului (așa cum au fost 
acestea consfințite în CDC) și a nevoilor specifice ale fiecărui copil în parte;

•	 punerea în balanță a siguranței și bunăstării imediate a copiilor cu nevoile de îngrijire și 
dezvoltare pe termen mediu și lung ale acestora;

•	 recunoașterea problemelor asociate cu schimbările frecvente de plasament și a importanței 
permanenței în relațiile de îngrijire;

•	 o analiză a relațiilor de atașament ale copiilor cu familia și comunitățile, inclusiv a 
importanței menţinerii împreună a fraților și surorilor;

•	 problemele asociate cu îngrijirea în instituții mari.

În evaluarea interesului superior, este important să se analizeze punctele forte, precum și punctele 
slabe ale familiilor, pentru a se asigura că sunt depuse toate eforturile pentru a valorifica toate punctele 
forte identificate.Această analiză include și o evaluare a relațiilor, nu doar o trecere în revistă a nevoilor 
materiale (AG ONU 2010).

Determinarea interesului superior: Un proces formal cu protecții procedurale stricte, conceput pentru 
stabilirea interesului superior al copilului cu privire la anumite decizii deosebit de importante care 
afectează copilul. Acesta ar trebuie să faciliteze participarea corespunzătoare a copilului, fără nicio formă 
de discriminare, implicarea factorilor de decizie cu expertiză relevantă și punerea în balanță a tuturor 
factorilor relevanți în vederea identificării și recomandării celei mai bune alternative (UNCHR 2008).

Management de caz: Procesul de sprijinire a fiecărui copil (și a familiei acestuia) prin asistență directă și 
prezentarea cazului către alte servicii necesare, precum și activitățile pe care asistenții sociali, lucrătorii 
sociali sau alt personal de proiect le desfășoară în munca lor cu copiii și familiile în scopul remedierii 
oricăror preocupări legate de protecție (McCormick 2011).
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Asistent social/personal din prima linie: Orice membru al personalului sau voluntar a cărui principală 
responsabilitate este reprezentată de evaluarea și urmărirea progresului copiilor pe parcursul etapelor 
reintegrării (adică, muncă directă cu copilul).

Personal de protecție a copilului: O varietate de lucrători - remunerați și neremunerați, guvernamentali și 
neguvernamentali care deservesc sistemul serviciilor sociale și contribuie la îngrijirea populației vulnerabile. 
Sistemul serviciilor sociale este definit drept sistemul intervențiilor, programelor și prestațiilor care sunt 
furnizate de actori guvernamentali, ai societății civile și din comunitate pentru a asigura bunăstarea și 
protecția persoanelor și familiilor dezavantajate din punct de vedere social sau economic (Global Social 
Service Workforce Alliance, în prezent pe site-ul web).

Consolidare economică: Măsurile luate de guverne, finanțatori și unitățile de implementare pentru 
îmbunătățirea subzistenței. Aceste programe pot include cursuri pentru deprinderea de abilități, acordarea 
de micro-finanțare pe bază de împrumuturi sau economisire, mecanisme de generare de venit, transferuri 
de numerar, locuri de muncă sau dezvoltare agricolă, programe de tip bani sau hrană pentru muncă, 
educație financiară, dezvoltarea lanțului de valoare etc. (adaptare după Chaffin, 2014).

Familie: Familiile pot îmbrăca numeroase forme și pot include copiii care trăiesc cu unul sau ambii părinți 
biologici sau adoptivi, copiii care trăiesc cu părinți vitregi, copiii care trăiesc cu membrii familiei extinse, 
cum ar fi bunici, mătuși sau unchi sau frați/surori majore, și copiii care trăiesc cu familii care sunt parte a 
unor rețele de rudenie mai extinse (Family for Every Child 2014a).

Kafalah: Angajamentul prevăzut de legea musulmană de a asuma voluntar întreținerea, educația și 
protecția unui minor, la fel cum ar face-o un părinte pentru propriul copil; aceasta permite menținerea 
legăturilor biologice (ISS/IRC 2007).

Reintegrare: Procesul prin care un copil separat face ceea ce se anticipează că va reprezenta o tranziție 
permanentă înapoi în familia apropiată sau extinsă și comunitatea (de regulă de origine) a acestuia pentru 
a beneficia de protecție și îngrijire și pentru a dobândi un sentiment de apartenență și scop în toate sferele 
vieții (BCN și alții 2013).

Respiro în îngrijire: Îngrijirea planificată, pe termen scurt, de regulă în familii substitut sau unități de tip 
rezidențial pentru a acorda familiei un moment de respiro de la îngrijirea acestora (Tolfree 2007).

Reunificare: Reunirea fizică a unui copil cu familia sa sau o persoană de îngrijire anterioară, cu obiectivul 
permanentizării acestui plasament.   

Protecție socială: Protecția socială este reprezentată de setul de politici și programe publice și private 
ce vizează prevenirea, reducerea și eliminarea vulnerabilităților economice și sociale la sărăcie și lipsuri. 
(UNICEF, 2012).
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ANEXA 1.
PROCESUL DE ELABORARE A LINIILOR 
DIRECTOARE ȘI INSTITUȚIILE IMPLICATE

Procesul de elaborare a liniilor directoare implică următorii pași. 

•	 Actualizarea analizei literaturii de specialitate realizată anterior de grupul interinstituțional pentru reintegrare 
(BCN și alții 2013) în scopul colectării celor mai recente informații privind procesele de reintegrare finalizate cu 
succes. 

•	 Explorarea factorilor care au contribuit la succesul liniilor directoare interinstituționale și includerea acestor 
factori în procesul de elaborare a acestor linii directoare.

•	 Elaborarea unui schelet al liniilor directoare, urmat de o întâlnire de una-două zile pentru revizuirea acestuia. 
•	 Consultări pe marginea liniilor directoare cu un număr total de 158 de copii și 18 tineri din trei țări.
•	 Elaborarea primei versiuni de lucru a liniilor directoare și distribuirea acesteia pentru observații.
•	 Elaborarea celei de-a doua versiuni de lucru a liniilor directoare în decursul unor serii de întâlniri de o 

săptămână în Moldova și Etiopia cu un număr de factori interesați implicați în procesele de reintegrare. 
Scurte întâlniri față-în-față au fost organizate și în Rwanda și Nepal.  

•	 Elaborarea celei de-a treia și a patra versiuni de lucru a liniilor directoare și distribuirea acestora pentru 
observații.

•	 Finalizarea liniilor directoare și distribuirea acestora pentru avizare.  

Tabelul 2 de mai jos prezintă numărul de instituții și persoane care au emis observații pe marginea liniilor directoare. 
În total, 26 de persoane au acționat la nivel global sau regional, iar 101 la nivel de țară. Persoanele care au acționat la 
nivel de țară au fost implicate în procese de reintegrare din peste 20 de țări.
 
Tabelul 2: Numărul de instituții/grupuri și persoane care au emis observații pe marginea liniilor directoare

Tip de instituție/grup Număr de instituții Număr de persoane

agenție a Organizației Națiunilor Unite 2 7

Guvern 8 13

Finanțator 3 5

Companie de consultanță 2 4

ONG internațional 19 36

ONG național 26 40

Organizație religioasă 4 20

Universitate 2 2

Total 66 127
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Procesul de elaborare a liniilor directoare a fost stabilit de un grup-nucleu format din 14 agenții, 
prezidat de Family for Every Child și care a inclus reprezentanți ai următoarelor instituții: 

Better Care Network, CESVI , CPC Learning Network, ECPAT, Faith to Action Initiative, Friends International, 
Juconi Foundation, Maestral, Next Generation Nepal, Retrak, Save the Children, USAID, World Vision și 
UNICEF.

În plus, un grup de referință a făcut observații pe marginea conținutului liniilor directoare. Acest 
grup de referință a fost format din reprezentanți ai următoarelor agenții:

Associação Brasileira Terra dos Homens, Bethany Global, Catholic Relief Services, Challenging Heights, 
Chab Dai, Child Fund Uganda, Children Unite, Comic Relief, CMMB-Kusamala Project, EveryChild, ECPAT-
Philippines, Global Social Services Workforce Alliance, Hope and Homes for Children, ISS Elveția și SUA, 
KIWOHEDE, Le Strada, Lumos, Mission for Community Development, Partnerships for Every Child Moldova, 
Projeto Legal, Save the Children Zambia, Railway Children, Sanlaap, Shakti Samuha, Strive Initiative, Terre 
des Hommes, SOS Satele Copiilor Internațional și SOS Satele Copiilor SUA, Undugu Society Kenya, World 
Vision, Women’s Refugee Commission.

Membrii grupului de referință sunt:

Rebecca Surtees – Nexus Institute, Claire Cody – Universitatea Befordshire, Luke Samuel Bearup – 
Universitatea Deakin.
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Aceste linii directoare au fost avizate de:

Elaborarea liniilor directoare a fost finanțată de:

GUIDELINES ON

CHILDREN’S
REINTEGRATION

Elaborate de grupul interinstituțional privind 
reintegrarea copiilor, 2016
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