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INTRODUCERE
Am inclus în continuare câteva dintre principalele constatări și recomandări reieșite din
Exercițiul de stabilire a domeniului de cuprindere pe tema ieșirii din îngrijire derulat în
România, Austria, Estonia, Bulgaria și Ungaria în anul 2018. Prima secțiune a prezentului
document include o prezentare sintetică a constatărilor preluate din interviurile inter pares
realizate cu tineri care iese din îngrijire. A doua secțiune conține un rezumat al recomandărilor
regăsite în chestionarele completate de grupurile naționale de coordonare formate din
profesioniști interesați și înființate în scopul prezentului proiect „Ieșirea din îngrijire: O
abordare integrată cu privire la construirea capacității profesioniștilor și tinerilor” din țările
enumerate mai sus, la care se adaugă și Italia. Per ansamblu, constatările aferente ambelor
seturi de date sunt complementare.
Principalele concluzii sugerează că pentru tinerii care ies din îngrijire, modalitatea în care
aceștia sunt sprijiniți prezintă cea mai mare importanță și, drept urmare, atitudinea și
abilitățile personale ale personalului dedicat fac cu adevărat diferența. Aceștia doresc să știe
că profesioniștii care îi sprijină pe parcursul experienței lor de îngrijire și în perioada de
tranziție aferentă ieșirii din îngrijire îi respectă. Înțelegerea modului ideal de lucru cu copiii
care au suferit situații dificile și chiar abuzuri s-a numărat printre aspectele semnalate. Toate
aceste preocupări s-au regăsit în datele colectate de la profesioniștii interesați, alături de
importanța formării în scopul îmbunătățirii abilităților, cunoștințelor și atitudinilor personalului
dedicat.
Alte preocupări evidențiate de date au inclus accesul necorespunzător la servicii și variația
extremă a calității sprijinului în planificarea, tranziția și perioada ulterioară îngrijirii. În
anumite țări, acest lucru pare complet neglijat. Durata pregătirii pentru ieșirea din îngrijire și
perioada ulterioară s-au numărat, de asemenea, printre motivele de preocupare, alături de o
nevoie stringentă de îmbunătățire a cooperării intersectoriale.
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1. Scopul exercițiului de stabilire a domeniului de cuprindere
Prezenta cercetare a fost realizată cu scopul de a crește gradul de înțelegere a procesului de
ieșire din îngrijire în Austria, Bulgaria, Estonia, Ungaria și România. Constatările cercetării
au fost supuse unei analize primare pentru a fundamenta conținutului unui Ghid de practică
privind ieșirea din îngrijire, manualelor de formare, unei programe pentru un curs de formare
de formatori și suporturilor de curs suplimentare, acolo unde s-a impus cu adevărat.

2. Rezumatul principalelor constatări
Informațiile prezentate mai jos au fost compilate și analizate pe baza constatărilor unei scurte
analize documentare, interviurilor inter pares realizate de și cu tineri care iese din îngrijire din
Austria, Bulgaria, Ungaria și România și unui chestionar completat de cele cinci grupuri de
coordonare naționale din Austria, Bulgaria, Estonia, Ungaria și România.

a. Relațiile cu și cerințele de la personalul dedicat
•

„Empatie”, „discuție”, „înțelegere”, „competență socială”, „compasiune”, „răbdare” și
„respect” au fost cuvintele pe care respondenții le-au folosit pentru a-și defini așteptările
de la personalul de îngrijire. Unii respondenți au folosit chiar și cuvântul „dragoste/iubire”.

•

Modul în care personalul dedicat își abordează munca este un aspect cheie pentru tinerii
care ies din îngrijire. Aceștia își doresc o relație care să fie construită pe încredere și
profesioniști pentru care munca este o vocație, mai degrabă decât doar o modalitate de ași câștiga traiul.

•

Tinerii care ies din îngrijire își doresc ca personalului dedicat să îi pese cu adevărat de ei –
deși sunt conștienți că relația este diferită de cea dintre un părinte și propriul copil, unii
vorbesc despre modul în care își doresc ca personalul să le arate mai multă grijă, ca și cum
ar fi propriul lor copil.

•

Numărul și specializările profesioniștilor cu care tinerii care ies din îngrijire intră în contact
este foarte limitat – aceștia sunt de regulă membri ai personalului de îngrijire alternativă
(cunoscuți sub denumirea de educatori) și asistenții sociali. Se știe însă că o paletă mai
largă de specializări trebuie implicată în susținerea procesului de ieșire din îngrijire și că
procesele de coordonare și cooperare trebuie îmbunătățite.

b. Drumul spre independență
•

Mulți tineri care ies din îngrijire au vorbit despre temerile și preocupările lor, mai degrabă
decât despre așteptări pozitive sau experiența ieșirii din îngrijire și câștigarea
independenței.

•

Mulți tineri care ies din îngrijire au relatat despre sentimente de singurătate, „de a fi singur”
și teama de a nu putea face față odată ce au ieșit din îngrijire.

•

Unii respondenți au vorbit despre cât de important este pentru ei să fie recunoscuți ca
indivizi și modul în care sprijinul trebuie croit pe nevoile fiecărei persoane.
6

•

Unii tineri care ies din îngrijire realizează că nu mai beneficiază de aceeași rețea de sprijin
de care copiii care au rămas în familiile proprii au parte. Aceste opinii sunt asociate unei
dorințe identificate de a rămâne în legătură cu profesioniștii în îngrijire și de a beneficia de
sprijin și odată ce au ieșit din îngrijire.

c. Lipsa de consecvență a procesului de ieșire din îngrijire
•

Tipul și gradul de sprijin care este primit de tinerii care ies din îngrijire sunt arbitrare mai
degrabă decât integrate organic în politicile și practicile naționale. Sprijinul care este oferit
diferă nu doar de la țară la țară, ci și în interiorul aceleiași țări și chiar în interiorul aceluiași
context de îngrijire. Gradul și calitatea sprijinului depind și de personalul individual care
le-a fost alocat și/sau furnizorul de îngrijire alternativă din care tinerii ies.

•

Există un anumit nivel de inconsecvență în procesele de planificare și decizie, la nivelul
drepturilor disponibile și în sprijinul și informațiile care sunt oferite.

•

Vârsta legală a ieșirii din îngrijire diferă de la țară la țară și este între 18 și 22 de ani. Unii
respondenți au sugerat că această vârstă trebuie ridicată la 24-30 de ani.

•

Ieșirea din îngrijire nu trebuie să depindă doar de vârstă, ci ar trebui să ia în calcul și alți
factori, cum ar fi gradul de maturitate, capacitatea, circumstanțele și dorințele.

•

Informațiile furnizate cu privire la utilizarea planurilor de îngrijire și planurilor de ieșire din
îngrijire au fost foarte dispersate.

•

Analiza rezultatelor exercițiului de stabilire a domeniului de cuprindere sugerează
neimplicarea tinerilor care ies din îngrijire în procesele de planificare și decizie.

d. Pregătirea și sprijinul pentru tranziție și perioada ulterioară ieșirii din
îngrijire
•

O parte importantă a tinerilor care ies din îngrijire vorbește despre lipsa sau insuficienta
pregătire pentru ieșirea din îngrijire și chiar despre un sprijin redus după plecarea efectivă.
Pentru acei tineri care ies din îngrijire şi care au beneficiat de o anumită pregătire pentru
ieșirea din îngrijire, s-a remarcat modul în care aceasta a început doar în ultimele luni –
sau chiar ultimele săptămâni – înainte de data preconizată a plecării. Atât tinerii care ies
din îngrijire, cât și factorii interesați care au completat chestionarele cu privire la indicatorii
de calitate sunt de acord că este nevoie de un proces îmbunătățit și mai lung de pregătire
pentru ieșirea din îngrijire. S-a sugerat că acesta trebuie să înceapă cu cel puțin un an și
jumătate sau chiar doi ani înainte de plecarea tânărului.

•

Un număr copleșitor de respondenți este de acord că trebuie oferite mai multe informații
despre ce îi așteaptă pe tineri după ieșirea din îngrijire. De asemenea, tinerii care ies din
îngrijire au nevoie de mai multe oportunități de deprindere a unor abilități practice, cum
ar fi gătitul, plata facturilor, deschiderea unui cont bancar etc. Acest sprijin și aceste
activități de formare trebuie să survină atât în timpul pregătirii, cât și după ieșirea efectivă
din îngrijire.

•

Accesul la locuințe este o problemă de o reală preocupare pentru un număr mare de tineri
care ies din îngrijire. Aici sunt incluse disponibilitatea generală, locația și calitatea
locuințelor. Spre exemplu, în anumite țări, accesul este fie foarte limitat, fie lipsește cu
desăvârșire. Unii tineri care au ieșit din îngrijire au spus că au avut experiențe pozitive în
perioada de tranziție în timpul căreia au putut să locuiască într-un context locativ „semi7

independent”.
•

S-a identificat nevoia unei mai bune pregătiri și formări pentru ocupare, dar și necesitatea
ajutorului pentru găsirea unui loc de muncă.

•

Trebuie remarcat faptul că doar foarte puțini tineri care ies din îngrijire vorbesc despre
continuarea educației.

•

În general, numărul profesioniștilor cu care tinerii care ies din îngrijire intră în contact este
limitat la cei care lucrează în contextele de îngrijire sau asistenții sociali. În funcție de țară,
coordonarea și cooperarea între diferiții profesioniști pare să fie slabă sau chiar inexistentă.

•

Doar un singur tânăr a vorbit despre sprijinul specific acordat celor cu dizabilități, fapt care
ridică preocupări cu privire la recunoașterea faptului că sprijinul specific este necesar.

•

Respondenții care au completat chestionarul au fost de acord cu faptul că tinerii care ies
din îngrijire trebuie să participe pe deplin și într-o manieră relevantă în elaborarea și
monitorizarea propriilor planuri și procese de ieșire din îngrijire.

e. Relațiile cu familia și prietenii
•

Un număr redus de tineri care ies din îngrijire au vorbit despre așteptările ca aceștia să se
întoarcă la familiile biologice și să se bazeze pe sprijinul acestora odată ce au ieșit din
plasamentul de îngrijire. Cu toate acestea, s-au făcut doar foarte puține referiri la dacă
acest proces era în conformitate cu dorințele lor sau nu sau dacă reprezenta o experiență
pozitivă sau negativă pentru ei. În anumite situații, se pare că acesta era o așteptare a
sistemului de ieșire din îngrijire mai degrabă decât ceva ce era în interesul superior al
tânărului care ieșea din îngrijire. În celelalte interviuri cu tineri care ies din îngrijire, nu sa făcut nicio referire la familie, ceea ce poate indica pierderea contactului cu aceștia în
perioada de îngrijire.

•

Respondenții la chestionare din trei țări, întrebați fiind dacă părinții au participat la procesul
de ieșire din îngrijire, au răspuns „uneori”, iar cei din două țări „niciodată”. Întrebați dacă
părinții ar trebui să participe la procesul de ieșire din îngrijire, respondenții din două țări
au răspuns „întotdeauna”, iar cei din trei țări „uneori”. Respondenții au spus că relațiile cu
familiile trebuie îmbunătățite.

3. Metodologia de stabilire a domeniului de cuprindere
Datele au fost colectate prin interviuri inter pares realizate de și cu tineri care ies din îngrijire.
În plus, s-a realizat și o mapare a procesului național de ieșire din îngrijire, iar membrii
grupurilor naționale de coordonare din fiecare din cele cinci țări participante au completat
chestionare cu privire la indicatorii de calitate.

a. Interviurile inter pares
Pentru demararea proiectului în aprilie 2018, doi tineri cu experiență în îngrijire din fiecare
țară participantă la proiect au fost invitați să ia parte la Grupul Internațional al Tinerilor
Experți. Câte doi reprezentanți ai Grupurilor Naționale ale Tinerilor Experți din Austria, Estonia,
Ungaria, Italia și România și un reprezentant din Bulgaria au participat la o întâlnire de două
zile și jumătate în Viena.
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În această întâlnire inițială, tinerii au căutat idei de întrebări care să fie incluse în chestionare
și au explorat metode de realizare a interviurilor inter pares cu tinerii care ies din îngrijire.
Grupul a fost de acord să utilizeze aceleași întrebări ca cele adresate în interviurile inter pares
realizate
în
cadrul
proiectului
„Pregătirea
pentru
ieșirea
din
îngrijire”
[JUST/2015/RCHI/AG/PROF/9580]. Acestea au fost:
•

Procesul de ieșire din îngrijire - ce a dat rezultate pentru tine și ce ar trebui să rămână
neschimbat?

•

Există lucruri care crezi că ar trebui schimbate în procesul de ieșire din îngrijire?

•

Ce abilități, cunoștințe și experiență crezi ar trebui să aibă persoanele care lucrează
cu tinerii care ies din îngrijire?

Grupul a mai discutat și convenit și asupra elaborării și utilizării Fișelor cu informații ale
respondenților, Formularelor de consimțământ, Formularelor de confidențialitate și Liniilor de
îndrumare pentru operatorii interviurilor inter pares. S-a decis ca 14 tineri care ies din îngrijire
cu vârsta de 18 și peste din fiecare țară să fie intervievați timp de 30 de minute.
În urma întâlnirii de demarare a proiectului, Fișele cu informații ale respondenților,
Formularele de consimțământ, Formularele de confidențialitate și Liniile de îndrumare pentru
operatorii interviurilor inter pares au fost traduse și distribuite tinerilor din cele cinci1 țări.
Participanții la întâlnirea din Viena au luat legătura cu Grupurile Naționale ale Tinerilor Experți
și au fost asistați de încă unul sau doi tineri în realizarea interviurilor în țările lor. Interviurile
au fost realizate și înregistrate în Austria, Bulgaria, Ungaria și România 2 în perioada 21 iunie
– 13 iulie 2018.
În total, 41 de fișiere audio împreună cu formularele de consimțământ aferente semnate au
fost transmise de cele patru țări direct către CELCIS prin WeTransfer. Durata interviurilor a
fost între 2 și 15 minute. Transcrierea și traducerea s-au realizat de companii contractate din
fiecare cele patru țări. Întregul proces a fost coordonat de CELCIS. Distribuția pe țări a
fișierelor audio transmise pentru transcriere și traducere a fost următoarea:
• Austria 14
• Bulgaria 7
• Hungary 12
• Romania 8
Fișierele audio au fost numerotate și nu au identificat numele. Formularele de consimțământ
corespondente numerotate au fost păstrate într-un fișier separat la care doar cei doi membri
ai echipei CELCIS au avut acces. CELCIS a transmis fișierele audio direct către companiile de
traducere selectate de personalul de proiect din fiecare țară. Acestor companii li s-a solicitat
și au fost de acord să semneze un acord de confidențialitate și să nu comunice nicio informație
birourilor de proiect. Acestora li s-a solicitat și să distrugă toate documentele odată ce au
finalizat sarcina.
Setul de cuvinte cheie (a se vedea Anexa 1) ce urma să fie utilizat în analiza interviurilor a
fost elaborat de echipa CELCIS. Toate interviurile au fost introduse în NVIVO 10, alături de
cuvintele cheie utilizate pentru analiza conținutului.
De vreme ce Italia a fost parte din proiectul „Pregătirea pentru ieșirea din îngrijire” [JUST/2015/RCHI/AG/PROF/9580],
aceștia nu au mai realizat încă o dată interviurile inter pares.
2
În Estonia, tinerii au decis împreună cu coordonatorul național al proiectului să realizeze interviurile inter pares în septembrie
2018 și, drept urmare, acestea nu sunt incluse în prezenta analiză.
1

9

b. Exercițiul de mapare a sistemelor naționale de ieșire din îngrijire și
chestionarele privind indicatorii calității
Cinci dintre cele șase țări participante la proiect, și anume Austria, Bulgaria, Estonia, Ungaria
și România, au fost solicitate să prezinte o „hartă” a procesului de ieșire din îngrijire din țara
lor3. Aceste „hărți” au fost ulterior supuse analizei. Rezultatele analizei au fundamentat
elaborarea unui chestionar care urma să fie completat de grupurile de coordonare naționale
ale proiectelor din fiecare țară, formate din diferiți factori interesați profesionali cheie. Acest
chestionar fusese deja testat și utilizat pe baza feedbackului primit de la celelalte țări.
Scopul chestionarului a fost să asigure înțelegerea următoarelor aspecte:
 Principalele provocări, decalaje și preocupări întâmpinate pe drumul parcurs de tinerii care
ies din îngrijire în timp ce se pregătesc pentru ieșirea din îngrijire, în tranziția de la îngrijire
la un trai independent și după ce au ieșit efectiv din îngrijire
 Recomandări de schimbare
 Exemple de practici promițătoare
Tinerilor intervievați li s-a solicitat să analizeze următoarele:
 Este experiența ieșirii din îngrijire aceeași pentru fete și pentru băieți
 Este experiența aceeași pentru copiii și tinerii cu dizabilități
 Măsura în care toți tinerii care ies din îngrijire din toate formele de îngrijire alternativă
(ex. plasament familial/îngrijire rezidențială) beneficiază de sprijin egal
Chestionarul a fost structurat în următoarele secțiuni:
1. Ieșirea din îngrijire (fapte și date)
2. Legislație și politici
3. Pregătire și planificare
4. Participarea tânărului care iese din îngrijire
5. Rolurile și responsabilitățile profesioniștilor
6. Rolurile și responsabilitățile familiei și personalului de îngrijire alternativă
7. Accesul la servicii
8. Date
9. Atitudini
Chestionarul a fost elaborat ca un studiu asupra indicatorilor de calitate și a fost transmis
către cele cinci țări participante. Echipei de proiect din cadrul SOS din fiecare țară i-a fost
solicitat să faciliteze includerea perspectivelor tuturor membrilor grupurilor naționale de
coordonare și să asigure un efort de echipă în completarea chestionarelor.
Toate chestionarele completate au fost returnate către CELCIS, unde a fost elaborat un raport
asupra indicatorilor de calitate și s-au analizat constatările.
Constatările acestui studiu au fost apoi compilate împreună cu constatările extrase din cele
41 de interviuri inter pares realizate de și cu tineri care ies din îngrijire din Austria, Bulgaria,
Ungaria și România pentru a forma prezentul Raport al exercițiului de stabilire a domeniului
de cuprindere.

4. Provocările analizei
În procesul de analiză a datelor au fost întâmpinate următoarele provocări:
3

Italia a realizat exercițiul de stabilire a domeniului de cuprindere în cadrul proiectului Pregătirea pentru ieșirea din îngrijire
[JUST/2015/RCHI/AG/PROF/9580] care a avut loc în perioada ianuarie 2018 - decembrie 2018.
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•
•
•
•

Lipsa de consecvență în modul de formulare a întrebărilor în interviurile inter pares
Direcționarea răspunsurilor de anumiți intervievatori în timpul interviurilor inter pares
Foarte puține informații cu privire la cei care ies in alte forme de îngrijire decât cele
rezidențiale
Nu s-a răspuns la toate întrebările din chestionarul privind indicatorii de calitate

5. Constatări
5a. Constatări extrase din interviurile inter pares
Constatările extrase din cele 41 de interviuri inter pares realizate de și cu tineri care ies din
îngrijire includ următoarele:

a. Drepturi
Doar doi respondenți au făcut referire la drepturile copiilor.
Niciun respondent nu a făcut referire la termenul „îndreptățiri” (Eng. entitlements).

b. Adaptarea
Imposibilitatea adaptării a fost o temă recurentă a interviurilor. 17 dintre cei 41 de respondenți
au făcut referire în mod specific la problema adaptării odată ce au ieșit din îngrijire.
„Pleci din (numele instituției a fost îndepărtat) și nu știi ce se va întâmpla cu viața ta, unde
vei merge. Trebuie să te descurci singur. În condițiile în care nu te-ai descurcat niciodată
singur înainte.”
Un număr destul de mare de respondenți a vorbit despre modul în care pierderea structurii
de care au beneficiat în contextul de îngrijire îi îngrijorează. „însă la început nu te poți
descurca, nu poți face față”.
„mulți dintre cei care pleacă din casă nu reușesc să facă față provocărilor vieții. Nu au făcut
față pentru că până la vârsta de 18 ani au avut mereu pe cineva alături, cineva care le-a spus
ce să facă”.
Un număr copleșitor de mare de respondenți a vorbit despre importanța dezvoltării unui
sistem în care să existe un sprijin permanent din partea unui membru al personalului dedicat
pentru tânăr după ce iese din îngrijire. Atunci când ies din îngrijire, tinerii au nevoie de
asigurări permanente, de o plasă de siguranță și să poată să facă pași înainte spre
independență beneficiind de protecție și de sprijin. Ei se tem să nu facă greșeli cruciale care
pot însemna, spre exemplu, să ajungă pe străzi sau, după cum a remarcat un respondent, să
fie nevoiți să se „prostitueze” pentru a supraviețui.

c. Autonomia și independența
Tinerii doresc să li se respecte și să li se recunoască individualitatea. Aceștia consideră că
intervențiile trebuie croite pentru a răspunde nevoilor individuale la un anumit moment,
pentru o anumită perioadă de timp și într-o manieră care se pretează nevoilor, circumstanțelor
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și dorințelor fiecărui tânăr care iese din îngrijire.
„și trebuie personalizate pentru copilul în cauză, deci trebuie să fie individuale, însemnând că
același tip de soluție nu se pretează tuturor pentru că copiii sunt diferiți, au nevoi diferite,
diferite situații personale, așa că trebuie să fie graduale și individualizate și trebuie acordată
atenție tuturor aspectelor astfel încât fiecare și orice factor să fie luat în considerare”.

d. Preocupări
A fi de unul singur
Aproape jumătate dintre respondenți s-au referit la situația de a fi singur – fie a fi pur și
simplu singur, fie gândul de a fi singur și singurătatea.
„Știu mulți alți adolescenți cu care am crescut care acum sunt dependenți de droguri sau
alcoolici, care se luptă cu violența și se rănesc singuri și toate celelalte. Ei sunt plimbați de la
un centru la altul, sunt lăsați singuri pentru că nu există resurse care să aibă grijă de ei. Sunt
doar numere”.
„Aceștia nu primesc ajutor să își găsească un loc de muncă sau o locuință. Atunci când copiii
părăsesc o astfel de organizație, au până la urmă doar 18 ani și trebuie să se descurce cu
multe probleme pentru că nu au părinți care să îi sprijine. Ei trebuie să treacă prin toate
singuri. În opinia mea, ar trebuie să fie cineva aproape de ei să îi sfătuiască, să îi ajute și să
le arate calea corectă”.
„M-am simțit lăsat singur, iar lucrul acesta trebuie neapărat să se schimbe”.
„Nu este în regulă că plecasem deja de trei luni și nimeni nu m-a sunat vreodată să mă întrebe
dacă mai trăiesc sau dacă sunt bine”.
„Cineva ar trebuie să se intereseze, spre exemplu, dacă copilul merge sau nu la școală. Pentru
că eu, spre exemplu, am avut un motiv foarte serios să nu merg la școală, dar nimeni nu ma întrebat care a fost acest motiv”.
„Ne simțim cu adevărat singuri”.
Un număr foarte redus de respondenți a vorbit despre sprijinul pe care l-au primit.
„a fost bine pentru că persoana mea de îngrijire a vorbit cu mine devreme despre cum va fi
când va veni vremea, când trebuie să se producă mutarea, eu atunci a trebuit să decid singur
unde vreau să mă mut, în ce tip de aranjament locativ vreau să continui să locuiesc. Așa că
am discutat despre asta devreme, adică dacă voi locui singur sau voi împărți din nou un
apartament.... Deci am avut conversații înainte”.
Sentimentele de fericire, tristețe sau teamă
Niciunul dintre respondenți nu a vorbit despre tristețe.
Doar un singur respondent s-a declarat fericit făcând referire la un tip de sprijin pe care l-a
primit, adică alocația financiară.
Un respondent a spus că i-a fost teamă:
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„De fapt, toți am trecut prin asta și știm că este foarte greu să împlinești 18 ani, astăzi este
ziua ta, mâine ți se spune... „e vremea să părăsești casa comunală”. Nu știi nici ce ți se va
întâmpla, nici orice altceva. E înspăimântător și foarte dificil. Cred că acestea sunt lucrurile
care trebuie schimbate.”

e. Procesul de decizie și participarea
Doar foarte puțini respondenți au menționat să au fost implicați în decizii legate de ieșirea din
îngrijire. Mărturiile multor respondenți indică faptul că nu a existat un proces de pregătire. De
asemenea, respondenții au făcut referire și la plaja extrem de limitată de opțiuni după ieșirea
din îngrijire. Toți aceștia sunt factori cate pot cauza această lipsă de implicare în planificarea
pentru ieșirea din îngrijire.
Făcând referire la lipsa opțiunilor, respondenții au vorbit despre obligația de a pleca la o
anumită vârstă; dacă li se pune la dispoziție o formă de cazare, de regulă nu pot opta pentru
o anumită locație sau cu cine să o împartă; alocațiile financiare sunt prestabilite și, drept
urmare, cântăresc foarte greu în modul în care tinerii care ies din îngrijire își trăiesc primele
momente de independență.
„Îmi doresc ca educatorii să fie mai bine selectați și să se acorde mai multă atenție la cine
unde lucrează și acest lucru să fie verificat periodic. Și ca aceștia să asculte copii și opțiunile
pe care le au cu privire la persoanele de îngrijire”.
„ar trebui să asculte copiii mai mult”

f. Pregătirea pentru ieșirea din îngrijire
Planurile pentru ieșirea din îngrijire
Doar foarte puțini respondenți s-au referit la planurile pentru ieșirea din îngrijire. Mulți
respondenții au declarat că le-ar fi plăcut să fi fost implicați într-un proces îmbunătățit de
planificare pentru ieșirea din îngrijire. Aceștia au spus că furnizorii de îngrijire ar trebuie să se
așeze la aceeași masă cu tinerii care ies din îngrijire și să discute planurile într-o manieră
eficace și pozitivă, explicând oportunitățile, dar și provocările. Anumiți respondenți s-au simțit
efectiv aruncați afară din plasamentul de îngrijire.
„La vârsta de 18 ani am suferit șocul unui lucru important și neașteptat: trebuia să plec”
„Nu am fost însoțit. Mi-ar fi plăcut să fi început acest proces împreună, să fi vorbit despre el
ca să nu ajung să sar efectiv în apă rece fără niciun ajutor.”
Respondenții au recunoscut că au dificultăți emoționale și sociale și că acestea le vor/le
afectează viețile și capacitatea de a face față, de adaptare odată ce au ieșit din îngrijire. Pentru
ei este important ca aceste probleme să fie luate în considerare în planificarea pentru ieșirea
din îngrijire.
Procesul de pregătire pentru ieșirea din îngrijire
Respondenții consideră că perioada de pregătire pentru ieșirea din îngrijire trebuie să înceapă
cu un an și jumătate până la doi ani înainte de plecarea efectivă.
Flexibilitatea și recunoașterea faptului că fiecare copil și fiecare tânăr este diferit și, în
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consecință, tipul și durata sprijinului în timpul pregătirii și după ieșirea din îngrijire trebuie să
satisfacă nevoile și circumstanțele fiecărui tânăr care iese din îngrijire în parte.
Un număr de respondenți a vorbit totuși despre sprijinul pozitiv pe care l-au primit.
„În general, consider că sistemul actual se descurcă bine în pregătirea copiilor pentru
momentul plecării, când trebuie să descurci de unul singur. Deci, n-aș schimba nimic în acest
sens.”
Pregătirea – Deprinderi practice
Un număr considerabil de respondenți a declarat că au beneficiat de sprijin minim sau de
niciun sprijin în legătură cu aspectele practice aferente ieșirii din îngrijire. În anumite situații,
personalul le-a vorbit tinerilor despre faptul că vor pleca, însă nu le-a oferit și sprijin practic
sau sfaturi. Într-o măsură covârșitoare, respondenții au fost de acord că este nevoie de mult
mai mult sprijin, atât emoțional, cât și practic.
În mod special, un număr semnificativ de respondenți a declarat că nu au beneficiat de niciun
ajutor cu pregătirea pentru ieșirea din îngrijire din punct de vedere al deprinderilor practice,
cum ar fi cumpărăturile, gătitul, plata facturilor, curățenie, spălat, etc. Acesta este un subiect
care a dominat multe interviuri. Este important să remarcăm însă că doar un număr foarte
mic de respondenți a declarat că au beneficiat de acest tip de sprijin, mai ales dacă locuiseră
înainte într-o facilitate de tip semi-independent.
„Într-o casă normală, părinții îți arată ce să faci când ai probleme, cum să faci aceste lucruri,
cum ar fi atunci când trebuie să mergi la tribunal, să îți găsești un avocat și alte lucruri,
cum ar fi asigurările și și și... De regulă părinți dau un exemplu, dar aceste lucruri nu le
înveți, spre exemplu, atunci când te afli în îngrijire.”
Pregătirea – Tranziția
Un număr mic de respondenți a declarat că au avut posibilitatea de a petrece o anumită
perioadă de timp într-un locuință semi-independentă. Aceasta s-a dovedit o experiență
pozitivă și i-a ajutat cu tranziția pentru că nu au mai beneficiat permanent de o persoană de
îngrijire și au învățat să facă lucruri practice, cum ar fi să gătească sau să facă curățenie. Dar,
în același timp, exista și cineva la care să apeleze în momente dificile - o plasă de siguranță
importantă.
Pregătirea – Bunăstarea socială și emoțională
Un număr de respondenți a confirmat problemele dificile de natură socială și emoțională cu
care se confruntă tinerii care au fost în îngrijire.
Aproximativ jumătate dintre respondenți a declarat că sprijinul psihologic este important și
trebuie să le fie oferit de când se află încă în îngrijire, dacă este nevoie, în timpul tranziției și
după ieșirea din îngrijire.
„Ceea ce aș schimba eu după ce ieșim din sistem este faptul că nu avem un sprijin real, nu
se oferă niciun sprijin real cu adevărat, acesta constând în sprijin material și cel mental. Nu
avem nicio susținere din nicio parte. Iar ce ne oferă ei este un fel de a spune că ne oferă,
doar așa ca să nu avem ce să le reproșăm în percepția lor.”
„Și am avut un fel persoană după îngrijire, care m-a ajutat cu asta, în afara timpului ei liber.
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Asta cred că ar trebui să fie considerată parte din muncă, la fel ca un program de mentori, un
program de mentori, care să ajute tinerii să se pregătească pentru procesul de plecare, atât
din punct de vedere emoțional, cât și social.”

g. Durata susținerii după perioada de îngrijire
Durata și calitatea sprijinului după ieșirea din îngrijire nu au fost bine definite în interviuri. Cu
toate acestea, un număr semnificativ de respondenți a vorbit despre faptul că au beneficiat de
sprijin minim sau de niciun fel de sprijin specializat odată ce au ieșit din îngrijire.
„Nu am fost însoțit. Mi-ar fi plăcut să fi început acest proces împreună, să fi vorbit despre el
ca să nu ajung să sar efectiv în apă rece fără niciun ajutor.”
„așa ar fi trebuit să fie după ce am împlinit vârsta de 18 ani, ar fi trebuit să se intereseze în
acest mod de noi, nu doar să oprească tot când am făcut 18 ani, inclusiv relațiile noastre cu
ei. Nu ar fi trebuit să nu ne mai întrebe nici măcar ce facem după ce am ajuns la această
vârstă.”

h. Educația
S-au făcut doar foarte puține referiri la continuarea educației după ce tinerii au ieșit din
îngrijire. Cea mai mare parte a acestora consideră găsirea unui loc de muncă, și nu
continuarea educației drept scopul primar.

i. Locuințele:
Locuința a fost un subiect care a beneficiat de multă atenție în cadrul interviurilor ca motiv de
preocupare (menționat în 24 dintre cele 41 de interviuri). Aceste preocupări au vizat dacă li
se va pune sau nu la dispoziție o locuință, consilierea și ajutorul în găsirea unei locuințe
accesibile și intime, de calitate și dacă se vor înțelege cu colegii de apartament.
Unii respondenți au menționat că au avut posibilitatea să aleagă cu cine vor locui când vor
ieși din îngrijire – unii au dorit să locuiască singuri, în timp ce alții au preferat să locuiască cu
tineri pe care îi cunoșteau deja. Unii au fost supărați pentru că au fost forțați să locuiască cu
tineri pe care nu îi cunoșteau.

j. Banii
Din interviuri a reieșit faptul că tinerii nu înțeleg în mod clar diferitele tipuri de alocații pentru
care sunt eligibili, sumele la care sunt îndreptățiți și ce au încasat.
Respondenții par recunoscători pentru existența unui anumit tip de sprijin financiar după
ieșirea din îngrijire, însă multe referiri s-au făcut și la grijile create de necesitatea de a gestiona
acești bani. Și-ar fi dorit mai multă îndrumare și mai multe informații despre modul în care se
plătesc facturile și se utilizează conturile bancare etc. și s-au declarat foarte îngrijorați de
greșelile pe care ar putea să le facă și care ar putea să îi lase fără bani sau chiar pe străzi.
„La vârsta de 18 ani am suferit șocul unui lucru important și neașteptat: trebuia să plec și să
folosesc un număr de cont bancar sau un cont bancar. M-am bucurat pentru el, dar habar nu
aveam cum să fac.”
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„Astfel, dacă un copil este lăsat liber în viață și i se spune că „pa-pa”, fă mai multe și altele
sau nu i se spune, dar copilul simte asta, copilul, care are nevoie de o persoană, pentru că
are încredere în acea persoană, iar persoana nu îi mai răspunde la telefon, nu mai e de găsit
etc., atunci copilul simte, și asta e ideea, ca și cum a crescut în acest sistem doar pentru a fi
îngrijit și făcut mare și că primesc bani și că nu trebuie să ajungă pe străzi.”
Spre exemplu, un respondent a evidențiat cum faptul că intrarea în datorii, spre deosebire de
tinerii cu o familie, înseamnă că nu au o plasă de siguranță, nu au economii și pe nimeni să îi
ajute.

k. Locurile de muncă
Respondenții și-au exprimat preocupările legate de găsirea unui loc de muncă. Mulți au
sugerat că nu au beneficiat de nicio pregătire pentru intrarea pe piața muncii. În mod special,
respondenții au evidențiat modul în care nu au putut să ia decizii legate de o carieră pe care
și-o doreau sau de accesul la un curs de formare profesională la alegerea lor. Drept urmare,
au acceptat un loc de muncă doar pentru a câștiga bani, mai degrabă decât să intre într-o
profesie aleasă chiar de ei.

l. Relațiile cu familia și prietenii
Câțiva respondenți au vorbit despre o presupunere sau o așteptare aproape automată a
furnizorilor de îngrijire că ei se vor întoarce în familiile biologice la ieșirea din îngrijire. Nu s-a
menționat însă și dacă sau nu acest lucru era și ceea ce își doreau ei și dacă a existat cu
adevărat un sprijin în acest sens. Câțiva respondenți au vorbit despre dificultățile pe care
acest lucru le-a cauzat pentru că își petrecuseră întreaga copilărie în îngrijire și avuseseră
doar contacte sporadice sau niciun contact cu familia în acest timp.
Continuitatea relațiilor a fost evaluată ca fiind la fel de importantă de unii respondenți. Această
continuitate înseamnă păstrarea legăturii cu familia pe perioada în care se află în îngrijire,
precum și cu cei care i-au crescut, inclusiv personalul de îngrijire. Respondenții s-au referit și
la modul în care acest lucru nu era ceva ce s-a întâmplat în mod normal și la sentimentul de
abandon resimțit de unii dintre ei.
„din nou, o nouă traumatizare. Din nou, cineva care m-a lăsat”

m. Un număr limitat de profesii în contact cu tinerii care ies din îngrijire
Referirile la profesioniști cu alte specializări care să fi fost implicați în viața tinerilor care ies
din îngrijire, alții decât cei responsabili de tânăr pe perioada de îngrijire, au fost doar foarte
puține, dacă nu absente. Acest lucru indică o lipsă de coordonare și cooperare între alte
profesii pe perioada de îngrijire și după aceasta.

6. Așteptările respondenților de la personalul de îngrijire
„Așadar, oameni dragi. Vă rog, dacă iubiți copiii, această organizație este pentru voi. Dacă
nu, nu mai pierdeți timpul.”
Respondenții au vorbit despre cum ar trebui să fie relația între un tânăr care iese din îngrijire
și personalul de îngrijire:
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a. Încredere, înțelegere și grijă
„În această organizație, copiii au fost efectiv transformați într-o afacere și este foarte trist că
s-a întâmplat așa.”
Cuvintele „empatie”, „discuție”, „înțelegere”, „competență socială”, „compasiune”, „răbdare”
și „respect” au fost cele pe care respondenții le-au folosit pentru a-și defini așteptările de la
personalul de îngrijire și a descrie competențele pe care acest personal ar trebui să le posede.
Unii respondenți au folosit chiar și cuvântul „dragoste/iubire”.
„În această organizație e nevoie de mai multă iubire. Suntem ca ciupercile care au nevoie de
lumină, dragoste și alte lucruri prin vene pentru a se putea dezvolta mai bine.”
Respondenții doresc ca personalul dedicat să fie mai mult decât niște profesioniști care își
îndeplinesc atributele postului. Pentru majoritatea respondenților este important ca personalul
de îngrijire să își considere munca o vocație, nu doar ca pe ceva pentru care sunt plătiți. Deși
recunosc că există anumite bariere profesionale, respondenții doresc să simtă că cineva are
grijă de ei și îi iubește. Un respondent a dat glas ideilor celorlalți atunci când a afirmat că
respectivul personal nu trebuie să se comporte ca și cum ar lucra la normă într-o fabrică doar
pentru a câștiga bani. Copiii au nevoie de mult mai mult decât atât.
„Cei care lucrează în aceste meserii trebuie să înțeleagă clar faptul că nu este doar un loc de
muncă de la 9 la 5 unde stai jos și muncești, nu te duci pur și simplu la serviciu și faci ceva
cu scopul unic să primește felicitările șefului de sfârșitul zilei.”
„Acești oameni nu trebuie să vină la muncă și să stea la birou cinci, șase, opt sau chiar
douăsprezece ore fără să arate vreun interes în ce se întâmplă cu acești copii.”
Ei au nevoie de „multă dragoste pentru munca lor”.
„pentru că nu este doar un loc de muncă. Este mult mai mult decât atât”
„dar atunci trebuie să îi iubească pe copii, să facă tot ce pot, ca într-o familie, ca o mamă sau
un tată... Și din acest motiv spun că nu este suficient să obțină o diplomă, o calificare, să își
câștige traiul, ci trebuie să fie pregătiți pentru faptul că nu va fi vorba de abilități medii sau un
curs profesional sau de formare, dacă participă la el, ci vor avea o responsabilitate
adevărată...”
„Organizația trebuie să angajeze oameni care știu ce au de făcut în aceste posturi și știu și
cum să facă acest lucru... pentru că suntem la o vârstă, adică la pubertate, care joacă feste
corpurilor noastre, înțelegeți? La această vârstă este multă confuzie cu privire la ce facem și
ce ar trebui să facem cu noi.”
„Fiecare persoană care dorește să se alăture acestei organizații, trebuie să o facă din suflet.
Nu trebuie să considere că acești copii sunt orfani sau copii ai străzii, ci că sunt copiii ei. Trebuie
să aibă grijă de ei la fel cum ar avea grijă de proprii copii, nu-i așa?”
„Să fim înțeleși. De asta ne este cel mai dor aici - să ne simțim înțeleși și să știm cineva ne
ține cu adevărat spatele, ne sprijină și va fi acolo pentru noi indiferent ce se va întâmpla.”
„În opinia mea, problema este că persoanele din organizație în sine nu sunt interesate de
copii.”
17

„Îmi doresc ca educatorii să fie mai bine selectați și să se acorde mai multă atenție la cine unde
lucrează și acest lucru să fie verificat periodic.”
Unii respondenți au avut relații bune cu persoana de îngrijire. Cu toate acestea, unii dintre ei
au recunoscut și faptul că nu aceasta era regula și că știau că lucrurile nu stăteau la fel de
bine pentru alți copii și tineri. Aceștia s-au considerat „norocoși”. Din acest motiv,
continuitatea acestor relații bune este foarte importantă pentru tineri.
b. Abilități profesionale
Respondenții s-au referit însă ce mai mult la atitudinea personalului de îngrijire, indicând și
nevoia ca acest personal să aibă experiență profesională și să fi beneficiat de formare
corespunzătoare.
Câțiva respondenți au vorbit și despre „epuizarea” personalului și faptul că aceasta a fost
percepută ca afectând a modul în care aveau grijă de copii, ex. irascibilitate, lipsa răbdării și
chiar comportamente potențial abuzive.
Aproximativ un sfert dintre respondenți au menționat nevoia ca personalul dintr-un centru de
îngrijire să includă și un psiholog sau ca personalul să aibă o anumită pregătire în psihologie.
„Pornesc de la presupunerea că, totuși, aceștia trebuie să aibă o oarecare pregătire în
psihologie și capacitatea de a înțelege persoanele în cauză pentru că una este să lucrezi cu
copilul tău acasă și alta este să lucrezi cu un tânăr aflat în plasament. Nu pot veni la muncă
să lucreze 8 ore ca și cum ar vinde înghețată de la magazin. Este vorba de suflet, o ființă
umană care se poate atașa de tine și nu poți avea o reacție brutală sau abruptă la adresa ei
în situațiile în care emoțiile primează.”

5b. Constatările extrase din exercițiul de mapare a proceselor
naționale de ieșire din îngrijire și chestionarele privind indicatorii
calității
Informațiile despre procesele naționale de ieșire din îngrijire au fost colectate prin intermediul
exercițiului de mapare și al unui chestionar privind indicatorii de calitate completat de membrii
grupurilor naționale de coordonare din Austria, Estonia, Bulgaria, Ungaria și România. Detalii
specifice despre datele colectate din chestionarul privind indicatorii se calitate se regăsesc în
Tabelul 1 de la finalul prezentului raport, „Rezumatul principalelor constatări și recomandări”.
Constatările compilate evidențiază următoarele probleme și recomandări cheie:

Planurile pentru ieșirea din îngrijire și pregătirea pentru ieșirea din îngrijire
• Nu există uniformitate în ceea ce privește măsura în care tinerii sunt sau nu sprijiniți cu
planurile pentru ieșirea din îngrijire. Acest sprijin depinde de politicile și practicile diferiților
furnizori de îngrijire din diferitele țări.
• Sprijinul – și calitatea acestui sprijin – pentru pregătirea ieșirii din îngrijire, în perioada de
tranziție și perioada ulterioară îngrijirii are caracter arbitrar. Printre factorii de influență se
numără locația geografică, furnizorul de îngrijire, forma îngrijirii, membrul respectiv al
personalului de îngrijire și mandatele legale.
• În doar două dintre cele cinci țări participante, posibilitatea elaborării planurilor de îngrijire
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este oferită „cu regularitate” tinerilor care ies din îngrijire. Respondenții din trei țări consideră
că planurile de îngrijire trebuie să fie „întotdeauna” elaborate împreună cu toți tinerii care
ies din îngrijire (două dintre țări nu au răspuns la această întrebare).
• S-a sugerat că planificarea pentru ieșirea din îngrijire trebuie să înceapă cu cel puțin un an
și jumătate sau chiar doi ani înainte de ieșirea tânărului din îngrijire.
• Familia și alte persoane de îngrijire, cum ar fi, spre exemplu, asistenții maternali, trebuie
implicate, atunci când se impune, în planificarea și implementarea procesului de ieșire din
îngrijire.
• La întrebarea „Cine credeți că ar trebui să dețină răspunderea pentru implementarea
completă a procesului de pregătire pentru plecare și a planurilor pentru ieșire din îngrijire?”,
patru țări au oferit următoarele răspunsuri:
o Persoana care are grijă de tânăr în mod curent: personalul de îngrijire, asistentul
maternal sau persoana de sprijin, dacă este disponibilă și dacă are o relație bună și
bazată pe încredere cu tânărul.
o psihologul
o membrul curent al personalului de îngrijire
o conducătorul serviciului de plasament, asistență maternală sau îngrijire de către
persoane cu legături de rudenie
• Printre specialiștii care trebuie implicați în sprijinirea tinerilor care ies din îngrijire enumerăm:
o Asistentul social din cadrul serviciilor publice
o Asistentul social din cadrul unui ONG
o Personalul din centrul de îngrijire
o Pedagogul
o Personalul medical
o Responsabilul de locuințe
o Judecătorul
o Poliția
o Avocatul
o Avocatul copiilor
o Responsabilul din cadrul serviciilor de șomaj
o Psihologul
o Pedagogul social din cadrul școlii
• Tinerii care ies din îngrijire trebuie să beneficieze de un sprijin solid în dobândirea unei
game largi de deprinderi practice care să îi ajute după ieșirea din îngrijire.

Sprijin după ieșirea din îngrijire
• Perioada de timp în care sprijinul este disponibil după ieșirea din îngrijire trebuie prelungită.
Răspunsurile țărilor cu privire la perioada în care sprijinul ar trebui să fie disponibil după
ieșirea tânărului din îngrijire au variat:
Bulgaria:
Ungaria:
Estonia:
România:
Austria:

1 an
de la an 1 la 2 ani
de la 2 la 3 ani
de la 3 la 4 ani
peste 5 ani

• Tinerii care ies din îngrijire trebuie să poată să decidă pentru ei dacă doresc să își
prelungească șederea în îngrijire.
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• Tinerii care ies din îngrijire trebuie să poată să decidă pentru ei dacă vor continua să
beneficieze de sprijinul aceluiași membru al personalului dedicat ca atunci când s-au aflat
în îngrijire sau doresc să li se aloce un alt membru al personalului dedicat la ieșirea din
îngrijire
• Respondenții din toate țările participante au identificat nevoia facilitării accesului la drepturi
și următoarele servicii:
o locuințe (în doar trei dintre cele cinci țări, tinerilor care ies din îngrijire li se asigură
automat o locuință)
o educație (rezultatele indică faptul că personalul dedicat nu poate asigura consiliere
corespunzătoare cu privire la oportunitățile de educație)
o sănătate
o sprijin financiar
o locuri de muncă (rezultatele indică faptul că personalul dedicat nu poate asigura
consiliere corespunzătoare cu privire la oportunitățile de angajare)
o asistență juridică
o asistență psihosocială

Abilități profesionale
• Rugați să evalueze calitatea sprijinului curent oferit de personalul dedicat, respondenții din
patru țări participante (o țară nu a prezentat un răspuns) au răspuns după cum urmează:
• 1 slab
• 2 rezonabil
• 1 bun
• Toate cele cinci țări participante au recunoscut nevoia construirii abilităților, cunoștințelor
și deprinderilor personalului dedicat și altor specialiști. În acest sens, cunoștințele trebuie
consolidate, iar gradul de înțelegere trebuie crescut în legătură cu următoarele aspecte:
o ce înseamnă ieșirea din îngrijire pentru cei care au fost crescuți în îngrijire
alternativă
o oportunitățile de educație și ocupare pentru tinerii care ies din îngrijire
o legile și politicile relevante
o nevoile psihosociale și de sănătate mintală
o modul de utilizare a instrumentelor de evaluare
o conectarea într-o rețea, coordonarea și cooperarea între profesii
o comunicare
o modul de îmbogățire a cunoștințelor tinerilor cu privire la drepturile pe care le au
o cum pot fi tinerii sprijiniți într-o manieră corespunzătoare și plină de grijă
o cum se poate asigura o participare deplină și relevantă a tinerilor care ies din
îngrijire la elaborarea și implementarea planurilor pentru ieșire din îngrijire
• Specialiștii nu au capacitatea de a aplica o abordare bazată pe drepturi și de a o susține în
interesul superior al copilului sau tânărului.
• Abilitățile lucrătorilor specializați nu trebuie să includă doar cunoștințe despre aspectele
practice, ci trebuie să acopere și modul în care se pot construi relații solide bazate pe
încredere și grijă cu tinerii care ies din îngrijire.
• Este necesară o formare suplimentară pe tema facilitării participării copiilor cu nevoi
speciale.
• Atitudinile negative ale profesioniștilor și publicului larg față de tinerii care ies din îngrijire
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trebuie remediate.
• Personalul dedicat trebuie să dețină următoarele abilități și competențe, adică aceștia
trebuie să fie:
o empatici
o buni comunicatori
o buni ascultători
o autentici
o susținători și motivatori
o energetici
o înțelegători
o optimiști
o de încredere
o răbdători
o cooperanți
o sociabili
o respectuoși
• Este important să se adopte o abordare multisectorială și ca responsabilitățile și practicile
de lucru să fie împărțite. Formarea trebuie să fie disponibilă și să implice specialiști din
diferite sectoare pentru a permite crearea unui model de cooperare și înțelegere între
sectoare – acest lucru va contribui și la îmbunătățirea încrederii, dar și la o mai bună
înțelegere a valorii muncii în colaborare.

Participarea
•

Respondenții consideră că tinerii și copiii trebuie să participe pe deplin și într-o manieră
relevantă la elaborarea și monitorizarea propriului plan pentru ieșirea din îngrijire și a
implementării acestuia.

•

Respondenții din toate țările au remarcat nevoia de îmbunătățire a procesului de facilitare
a unei participări depline și relevante a unui tânăr care iese din îngrijire la implementarea
și monitorizarea procesului de ieșire din îngrijire și a planurilor proprii aferente acestui
proces.

•

Un deficit de abilități, cunoștințe și înțelegere a procesului de participare la nivelul
personalului dedicat a fost, de asemenea, remarcat, în special în ceea ce privește copiii
cu nevoi speciale.

•

Există preocupări legate de participarea slabă a familiilor la procesul de sprijinire a tinerilor
care ies din îngrijire. O problemă conexă acestora se referă la relațiile de slabă calitate
sau inexistente între tânărul care iese din îngrijire și/sau personalul de îngrijire și familii.

Un cadru normativ
• Patru dintre cele cinci țări participante au identificat nevoia de creștere a vârstei legale a
ieșirii din îngrijire (până la între 21 și 30 de ani), cu un anumit grad de flexibilitate astfel
încât ieșirea din îngrijire să nu mai depindă doar de vârstă, ci și să permită personalului de
sprijin să ia și alți factori în considerare, cum ar fi gradul de maturitate, capacitatea,
circumstanțele și dorințele.
• Este necesar un mandat legal la nivel național care să asigure că procesul de ieșire din
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îngrijire și ulterior ieșirii din îngrijire beneficiază de sprijin complet și include și elaborarea
unui plan pentru ieșirea din îngrijire pentru fiecare tânăr care iese din îngrijire.
• Autoritățile naționale trebuie să asigure printr-un mandat legal obligativitatea respectării
drepturilor tinerilor care ies din îngrijire, inclusiv accesul la locuințe, alocații financiare și de
altă natură corespunzătoare, precum și toate serviciile de sprijin necesare. Legile și politicile
trebuie să garanteze uniformitatea și paritatea serviciilor și furnizării sprijinului în interiorul
unei țări.
• Sunt necesare protocoale care să garanteze cooperarea și coordonarea între diferitele
instituții și agenții responsabile.
• Datele cantitative și calitative nu sunt colectate, analizate și utilizate cu regularitate pentru
a fundamenta elaborarea legislației, politicilor și strategiilor.

7. Concluzii
Pe baza analizei informațiilor furnizate în cadrul interviurilor inter pares realizate cu și de către
tineri care ies din îngrijire, s-a constatat că planificarea este în mare parte deficitară sau nu
se realizează deloc, iar sprijinul pus la dispoziția tinerilor care ies din îngrijire diferă
considerabil între cele cinci țări participante. Cu toate acestea, s-a remarcat că un număr
redus de respondenți s-a declarat totuși mulțumit de sprijinul de care au beneficiat în
pregătirea pentru ieșirea din îngrijire.
În general, tinerii care ies din îngrijire se simt singuri și sunt îngrijorați de modul în care vor
face față. Preocupările lor se leagă de absența sprijinului emoțional și social, precum și de
senzația că nu sunt bine echipați să înfrunte provocările vieții de zi-cu-zi, cum ar fi gestionarea
banilor, gătitul, cumpărăturile, plata facturilor, utilizarea conturilor bancare etc.
Dovezile cu privire la existența unui proces sistematic de pregătire pentru ieșirea din îngrijire
prin elaborarea Planurilor de parcurs care vor stabili aspirațiile fiecărui tânăr care iese din
îngrijire, vor recunoaște provocările cu care se poate acesta confrunta și vor stabili modalitățile
în care acestea pot fi depășite sunt puține sau lipsesc cu desăvârșire. Doar foarte puțini
respondenți au vorbit despre un proces decizional comun sau de participarea la luarea
deciziilor cu privire la cum se va realiza trecerea spre independență și cum va arăta perioada
ulterioară acestei tranziții.
În anumite situații, locuințele sunt asigurate, însă nu există dovezi care să sugereze că marea
majoritate a respondenților pot opta pentru locațiile acestora sau cu cine le vor împărți. De
asemenea, deși sunt acordate alocații financiare, respondenții au în continuare preocupări
importante legate de caracterul adecvat al acestora și ce se va întâmpla cu ei dacă nu reușesc
să le gestioneze corect.
Respondenții care au trecut printr-o perioadă de tranziție și au avut acces la locuri unde au
dus un trai semi-independent s-au simțit mult mai bine pregătiți să trăiască singuri și mai
încrezători cu privire la acest aspect. Acestora li s-a pus la dispoziție un mediu sigur în care
să învețe și să experimenteze un trai independent. Unii au recunoscut cât de norocoși au fost
pentru că au avut prieteni care nu au avut la rândul lor această șansă, iar acum se luptă să
se descurce.
Pe scurt, sentimentul predominant în rândul multor tineri care ies din îngrijire este de abandon
în legătură cu o nouă despărțire de cei cărora ar fi trebuit să le pese de ei.
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Principalele concluzii extrase din exercițiul general de stabilire a domeniului de cuprindere
indică o nevoie urgentă de îmbunătățire a tuturor aspectelor aferente sprijinului acordat
tinerilor care ies din îngrijire în timpul pregătirii pentru ieșirea din îngrijire, în perioada de
tranziție de la îngrijire către un trai independent și după ieșirea din îngrijire. Pentru tinerii
care ies din îngrijire nu doar accesul la servicii și drepturi este important, ci de o importanță
aparte este și maniera în care sunt sprijiniți. Tinerii care ies din îngrijire doresc să știe că
profesioniștii care îi sprijină pe parcursul experienței lor de îngrijire și în perioada de după
ieșirea lor din îngrijire le poartă de grijă, îi respectă și țin cu adevărat cont de dorințele și
preocupările lor.
Alte preocupări evidențiate de datele colectate au fost nevoia de a îmbunătăți procesul de
facilitare a unei participări depline și relevante ale tinerilor care ies din îngrijire la luarea
deciziilor și accesul îmbunătățit la plaja necesară de servicii și drepturi. De asemenea, lipsa
cerințelor obligatorii ca tinerii care ies din îngrijire să fie sprijiniți în anumite țări, vârsta la
care aceștia sunt obligați să plece din plasamentul de îngrijire și durata pregătirii pentru
plecare și pentru perioada ulterioară îngrijirii au fost principalele motive de preocupare.
Constatările au mai identificat și nevoia de a îmbunătăți cooperarea trans-sectorială.
În concluzie, o atenție aparte trebuie acordată schimbării atitudinilor și îmbunătățirii
abilităților personale, cunoștințelor și experienței personalului dedicat și altor persoane care
au responsabilități în sprijinirea tinerilor care ies din îngrijire. Tinerii care ies din îngrijire, la
fel ca orice alt copil sau tânăr, doresc să fie iubiți, să simtă că contează și să primească sprijin
complet în această perioadă importantă din viața lor.
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Tabelul 1. Rezumatul principalelor constatări și recomandări
1. Pregătirea pentru ieșirea din îngrijire și Planurile pentru ieșirea din îngrijire
Subiect
Fapte și preocupări
Ce trebuie să se schimbe
Vârsta ieșirii din îngrijire
• creșterea vârstei legale a ieșirii din îngrijire
• Vârsta legală a ieșirii din
îngrijire diferă de la țară la
• un grad mai mare de flexibilitate în legătură cu vârsta la care un tânăr trebuie să plece, în
țară și este între 18 și
funcție de capacitatea și circumstanțele individuale
22 de ani

• Toate țările, cu excepția

Planurile pentru ieșirea
din îngrijire și durata
sprijinului

uneia singure, au declarat că
vârsta ieșirii din îngrijire
trebuie ridicată la 21-30 de
ani
• Sprijinul pentru pregătirea
ieșirii din îngrijire, în perioada
de tranziție și în perioada
ulterioară îngrijirii are caracter
arbitrar. Printre factorii de
influență se numără locația
geografică, forma îngrijirii,
membrul respectiv al
personalului de îngrijire și
mandatele legale.

• În doar 2 dintre cele 5 țări

participante, posibilitatea
elaborării planurilor de îngrijire
este oferită „cu regularitate”
tinerilor care ies din îngrijire.
Respondenții din 3 țări au
considerat că planurile de
îngrijire trebuie să fie
întotdeauna elaborate
împreună cu toți tinerii care ies
din îngrijire (2 dintre țări nu au
răspuns la această întrebare).

• În 3 țări, atunci când planurile
pentru ieșirea din îngrijire din
totuși elaborate, ele sunt de
regulă corelate cu perioada în
care tinerii s-au aflat în

Perioada de pregătire
• pregătirea pentru ieșirea din îngrijire trebuie să fie o obligație legală
• opiniile cu privire la momentul începerii pregătirii pentru ieșirea din îngrijire diferită de la cu
jumătate de an până la cu patru ani înainte de plecarea efectivă a unui tânăr
• standarde minime de calitate pentru pregătirea pentru ieșirea din îngrijire și ieșirea
efectivă din îngrijire trebuie să fie elaborate și trebuie să ia în considerare diferitele nevoi și
opțiuni
Planurile pentru ieșirea din îngrijire

• pregătirea pentru ieșirea din îngrijire trebuie să fie parte a planului cazului pe care fiecare
copil trebuie să îl aibă la intrarea în sistemul de îngrijire alternativă

• planificarea ieșirii din îngrijire trebuie să fie obligatorie și standardizată pentru toți copiii și
tinerii

• nevoia de a depăși provocările ridicate de cooperarea și coordonarea deficitare cu o gamă de
factori interesați relevanți din diferite sectoare

• o provocare este reprezentată de lipsa resurselor - umane și financiare
Abilitățile de susținere a planificării
• trebuie concepute cursuri de formare care să ajute angajații să sprijine tinerii atunci când își
elaborează planurile pentru independență
• 3 țări au spus că o abordare bazată pe drepturi este adoptată atunci când personalul susține
tinerii care ies din îngrijire în pregătirea pentru și în procesul efectiv de ieșire din îngrijire. 2
țări au susținut contrariul
• nevoia de creștere a gradului de înțelegere și de conștientizare a importanței unor sisteme
de ieșire din îngrijire îmbunătățite și a provocărilor care apar pentru tineri
• pregătirea tinerilor pentru tranziție poate impune profesioniștilor în îngrijire un volum
suplimentar de muncă și, în consecință, se poate înregistra o oarecare rezistență din
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îngrijire. Acest lucru se
realizează doar „rareori” în
celelalte 2 țări.

• Nu există o uniformitate nici

partea personalului

• programele și cursurile de formare sunt necesare nu doar pentru decidenții din domeniul
bunăstării copilului, ci și pentru specialiștii de la nivelul autorităților locale și agențiilor de
ocupare a forței de muncă și pentru locuințe etc.

măcar în interiorul unei țări în
ceea ce privește măsura în
care tineri sunt susținuți în
procesul de ieșire din îngrijire.
Acest sprijin depinde de
anumiți factori de influență
cum ar fi locația geografică,
forma de îngrijire în care se
află, furnizorul de îngrijire,
membrul respectiv al
personalului de îngrijire și
mandatele legale

• S-au semnalat variații în
perioada de pregătire pentru
ieșirea din îngrijire

• În toate țările, respondenții

consideră că perioada trebuie
prelungită

• Toate

țările au semnalat
nevoia de îmbunătățire a
abilităților de care personalul
are nevoie pentru a acorda
sprijin
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Perioada ulterioară îngrijirii

• Nevoia prelungirii perioadei
în care sprijinul este
disponibil după îngrijire, însă
nu există un consens
între țări cu privire la
durata efectivă a acesteia

• răspunsurile țărilor cu privire la perioada în care sprijinul ar trebui să fie disponibil după ieșirea
tânărului din îngrijire au variat de la 1 an până la mai mult de 5 ani
Bulgaria: 1 an
Ungaria: de la 1 an la 2 ani
Estonia: de la 2 la 3 ani
România: de la 3 la 4 ani
Austria: peste 5 ani

• durata sprijinului acordat tinerilor care ies din îngrijire ar trebui să fie obligatorie și

uniformă la nivelul unei țări și să nu depindă de atitudinile/ideile/resursele diferiților
furnizori de servicii individuali
• o țară dorește ca dreptul tinerilor de a beneficia de sprijin în cadrul Programului privind
Bunăstarea Copiilor și Tinerilor să se prelungească până la vârsta de 24 de ani
• tinerii care ies din îngrijire trebuie să poată să decidă pentru ei dacă doresc să își prelungească
șederea în îngrijire, să rămână în grija acelorași profesioniști în îngrijire sau să treacă la o altă
formă de îngrijire
2. Participarea
Subiect

Fapte și preocupări

• Toate țările au remarcat

nevoia de îmbunătățire a
participării depline și
relevante a unui tânăr care
iese din îngrijire la
implementarea și
monitorizarea procesului de
ieșire din îngrijire și a
planurilor proprii aferente
acestui proces.

• Deficitul de abilități,

cunoștințe și înțelegere a
participării în rândul
personalului dedicat, în
special în ceea ce privește
copiii cu nevoi speciale.

• Preocupări legate de relația

între tânărul care iese din
îngrijire și personalul de
îngrijire, pe de o parte, și
familiile biologice și extinse,

Ce trebuie să se schimbe
Participarea tinerilor care ies din îngrijire
• personalul are nevoie formare pentru a înțelege conceptul de participare și modul în care
această participare trebuie facilitată; este nevoie de o înțelegere corespunzătoare a ceea ce
înseamnă participarea deplină și relevantă
• participarea reală trebuie facilitată – acest proces trebuie demarat de la o vârstă fragedă – chiar
și în chestiunile de bază – pentru că dacă alegerile acestora sunt respectate de la o vârstă fragedă
și dacă aceștia sunt implicați întotdeauna în chestiuni/probleme/situații simple, atunci participarea
tinerilor va deveni un proces evident și natural ulterior... Pentru acest lucru însă, este nevoie de o
atitudine fundamental diferită cu privire îngrijire/educație din partea familiilor substitut și
educatorilor.
Participarea părinților
• întrebate fiind dacă părinții au participat la procesul de ieșire din îngrijire, 3 țări au răspuns
„uneori”, iar 2 „niciodată”. Întrebați dacă părinții ar trebui să participe la procesul de ieșire
din îngrijire, 2 țări au răspuns „întotdeauna”, iar 3 țări au răspuns „uneori”. Respondenții
au spus că relațiile cu familiile trebuie îmbunătățite.
• în anumite țări, se așteaptă ca tinerii care ies din îngrijire să se întoarcă la familiile lor și/sau
să reia contactele și să reconstruiască relațiile cu acestea, iar realitatea acestei situații trebuie
să fie înțeleasă de tânărul care iese din îngrijire și de părinți
• personalul de îngrijire trebuie să dobândească o înțelegere mai aprofundată a modului de
lucru cu părinții – aceștia nu au avut parte de astfel de experiențe în mod frecvent
• într-una dintre țări, respondenții consideră că este necesar să se înțeleagă dacă părinții pot
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în parte datorită absenței
contactelor periodice cu
familiile

reprezenta un sprijin pentru tânărul care iese din îngrijire sau dacă, pe de altă parte, vor
reprezenta o povară
• specialiștii trebuie să înțeleagă faptul că succesul procesului de ieșire din îngrijire
depinde de participarea tânărului
• sunt necesare abilități îmbunătățite de motivare a copiilor să participe și de implicare a acestora
Participarea familiei extinse
• întrebați dacă familia extinsă participă la procesul de ieșire din îngrijire, 4 țări au spus
întotdeauna, iar o țară a spus câteodată (vă rugăm să rețineți că poate exista o confuzie cu
termenul asistent maternal, pentru că în unele țări termenul asistență maternală este folosit
și pentru case în care sunt plasate grupuri restrânse de copii). În toate țările, respondenții
cred că se impune ca familiile extinse să fie implicate uneori, însă pentru acest lucru sunt
necesare abilități de facilitare
Participarea asistenților maternali
• întrebați dacă asistenții maternali participă la procesul de ieșire din îngrijire, 1 țară a spus
întotdeauna, 3 țări au spus câteodată, iar o țară a spus niciodată. Întrebați dacă aceștia ar
trebui să participe, toate cele 5 țări au spus întotdeauna.
• asistenților maternali trebuie să li se permită să îndeplinească aceleași roluri și să își asume
aceleași responsabilități ca părinții biologici pentru că ei cunosc tânărul foarte bine, iar din
postura de asistenți maternali, sunt în plus și responsabili de implementarea cu succes a
planurilor de ieșire din îngrijire pe care au sarcina să le susțină.
• asistenții maternali trebuie să se numere printre cei mai relevanți/importanți actori din viața
tânărului care iese din îngrijire. Asistentul maternal este cel care poate știe cel mai mult despre
tânărul care iese din îngrijire. Sprijinul asistenților maternal este foarte important și pentru a
ajuta tânărul care iese din îngrijire în multe aspecte (găsirea unui loc de muncă, înscrierea la
școală etc.) De asemenea, din partea lor poate veni și un sprijin emoțional permanent atunci
când tânărul se confruntă cu provocări sau eșecuri.
Alte observații
• două țări recomandă utilizarea modelului lui Lundy privind participarea
• participarea înseamnă mai mult decât a permite tânărului să spună ce vrea. Familia de origine
trebuie de asemenea inclusă. Participarea relevantă nu este un proces care durează o zi, ci
tinerilor trebuie să li se acorde suficient timp să își exprime nevoile, opiniile și dorințele
• în general, participarea tinerilor trebuie să beneficieze de mult mai multă atenție

3. Accesul la servicii
Subiect
Accesul la servicii

Fapte și preocupări
• Disponibilitatea și facilitarea
accesului la servicii nu sunt
unificate nici între, nici în
interiorul țărilor – diferă în

Ce trebuie să se schimbe
• toate țările au considerat că tinerii care ies din îngrijire trebuie să aibă dreptul și acces la
următoarele servicii:
o locuințe
o educație
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funcție de o serie de factori,
inclusiv legislația, politicile,
furnizorul de îngrijire,
capacitatea personalului
dedicat, aptitudinile, resursele
și capacitățile etc.

• Tinerilor care ies din îngrijire

nu le sunt oferite informații
clare despre drepturile pe care
le au și serviciile pe care le pot
accesa după ieșire din îngrijire
alternativă

Abordarea
intersectorială

• Absența unei abordări și

Locuințe

• Doar 3 dintre cele 5 țări

cooperării intersectoriale

participante au spus că
tinerilor care ies din îngrijire
le sunt puse la dispoziție
locuințe după de ies din
plasamentul de îngrijire

• Locuința poate fi oferită într-o

Ocupare

locație care nu este potrivită
pentru tânăr
• Asistența oferită pentru
găsirea unui loc de
muncă trebuie
îmbunătățită

o
o
o
o
o

sănătate
sprijin financiar
ocupare
asistență juridică
asistență psihosocială

chiar dacă tinerii care ies din îngrijire pot să nu beneficieze de sprijinul familiei, accesul
la educație trebuie să fie totuși garantat prin sprijinul financiar atașat
• serviciile trebuie furnizate în funcție de nevoile, circumstanțele și dorințele fiecărui tânăr care
iese din îngrijire în parte
• standardul minim pentru serviciile sociale trebuie ridicat
• sunt necesare competențe pentru identificarea și abordarea acelor tineri care au nevoie de
îndrumare, sprijin și motivare suplimentară pentru a utiliza serviciile
• este important să se construiască o abordare unificată prin care toți actorii relevanți din domeniu
să asigure tinerilor care ies din îngrijire acces la servicii sociale, de sănătate, educație, ocupare,
specializate și alte servicii și tipuri de sprijin în perioada în care se află în îngrijire și după îngrijire
• coordonarea și cooperare sunt aspecte importante și trebuie îmbunătățite
• profesioniștii din domeniul îngrijirii trebuie să aibă cunoștință de existența și accesibilitatea
serviciilor și să se asigure că îi ajută pe tinerii care ies din îngrijire să le acceseze cu succes
• profesioniștii cu specializări diferite trebuie să participe la cursuri de formare împreună
• trebuie puse la dispoziție mai multe locuințe sociale
• trebuie să se dezvolte un sistem de cazare de tranziție delegat de stat (semi-independent)
• tinerilor trebuie să li se oferă asistență în găsirea unei locuințe
• personalul dedicat trebuie să cunoască modul în care tinerii care ies din îngrijire accesează
oportunitățile locative
• valoarea asistenței financiare pentru tinerii care ies din îngrijire trebuie să fie la un nivel care
acoperă costul chiriei
• dacă nu sunt disponibile locuințe sociale în locația aleasă de tinerii care ies din îngrijire,
atunci trebuie oferite alte opțiuni prin care își pot găsi propria locuință

•

• trebuie facilitat un acces mai bun și mai ușor la locuri de muncă
• trebuie să se asigure cursuri de formare și o pregătire mai bună și mai adecvată pentru muncă,
în conformitate cu dorințele diferite ale tinerilor care ies din îngrijire

• personalul dedicat trebuie să își îmbunătățească abilitatea de a ajuta tinerii care ies din îngrijire
să acceseze oportunitățile de locuri de muncă

• Personalul dedicat nu

poate asigura consiliere
corespunzătoare cu privire
la oportunitățile de
angajare

• un exemplu promițător vine din Austria - un consilier specializat în piața muncii este invitat
să discute cu tinerii și membrii personalului și să îi consilieze cu privire la disponibilitatea
serviciilor, locurilor de muncă, oportunităților de ocupare etc.
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Educație

Drepturi financiare

•

În toate țările, respondenții
consideră că tinerii care ies
din îngrijire trebuie să aibă
acces la educație superioară

•

În unele țări, prelungirea
asistenței în îngrijire depinde
de continuarea educației, însă
dacă
tinerii
renunță
la
educație, aceștia își vor
pierdere drepturile

•

Personalul dedicat nu poate
asigura
consiliere
corespunzătoare cu privire
la oportunitățile de educație

• Toate cele 5 țări au indicat că
tinerii care ies din îngrijire
beneficiază de o anumită
formă de drepturi financiare

• Asistență financiară este în
Furnizarea de servicii
specializate și de altă
natură

general insuficientă
• Este necesară o formare
suplimentară pentru a facilita
participarea copiilor cu nevoi
speciale

4. Personalul dedicat și alți specialiști
Subiect
Fapte și preocupări
Personalul dedicat
• Personalul dedicat care are
responsabilitatea principală
pentru sprijinirea procesului
de ieșire din îngrijire este
reprezentat de asistenții
sociali ai instituțiilor de stat,
asistenți sociali ai ONGurilor și personalul de
îngrijire (cunoscut și sub
denumirea de educatori)

• îmbunătățirea și facilitarea accesului la educație
• personalul trebuie să ajute tinerii care ies din îngrijire să aleagă forma de învățământ cea
mai potrivită pentru personalitatea și talentele acestora, dar care le reflectă cel mai bine și
interesele
• personalul dedicat trebuie să înțeleagă mai bine oportunitățile de ocupare și să nu împingă
tinerii care ies din îngrijire spre formare doar în profesiile „tipice” (de exemplu,
vânzător/coafeză)
• personalul dedicat trebuie să își îmbunătățească abilitatea de a ajuta tinerii care ies din îngrijire
să acceseze oportunitățile de educație
• o practică promițătoare a fost identificată în Austria: Sapere Aude este un proiect conceput
pentru a demonstra că, cu o investiție redusă, dar eficace, care are la bază un program structurat
de mentorat social cu voluntari, alături de o participare coordonată a principalilor factori
interesați din serviciile rezidențiale și resurselor școlare, impactul investițiilor publice care se
realizează deja cu privire la tinerii aflați în îngrijire poate fi maximizat, obținându-se rezultate
pozitive relevante și sustenabile în îmbunătățirea rezultatelor educației tinerilor într-o manieră
eficace și cu un cost redus sustenabil

• sprijinul financiar la dispoziția tinerilor care ies din îngrijire trebuie majorat, mai ales în

•
•
•
•

legătură cu costurile cazării, precum și costurile cu instalarea într-o nouă locuință, ex. mobilă
etc.
respondenții dintr-o țară cred că plățile trebuie efectuate în funcție de nevoile individuale, mai
degrabă decât să fie o sumă fixă
alocațiile care sunt condiționate de continuarea educației trebuie majorate
trebuie să existe bani disponibili în eventualitatea unei urgențe/crize
nu s-au furnizat alte informații cu privire la copiii cu nevoi speciale

Ce trebuie să se schimbe
Membrul personalului dedicat
• este important ca membrul personalului dedicat să fie cineva de încredere pentru tânărul care
iese din îngrijire
• la întrebarea „Cine credeți că ar trebui să dețină răspunderea pentru implementarea completă
a procesului de pregătire pentru plecare și a planurilor pentru ieșire din îngrijire?” 4 țări au
răspuns după cum urmează:
o persoana care are grijă de tânăr în mod curent: personalul de îngrijire, asistentul
maternal sau persoana de sprijin, dacă este disponibilă și dacă are o relație bună și
bazată pe încredere cu tânărul.
o psihologul
o membrul curent al personalului de îngrijire
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• Evaluarea calității

sprijinului oferit de
personalul dedicat – doar
4 țări au răspuns: • 1 slab,
• 2 rezonabil
• 1 bun

• Trebuie să se îmbunătățească
abilitățile, capacitățile și
cunoștințele întregului
personal

• Absența unei abordări bazate
pe drepturi/unei abordări
care este în interesul
superior al copilului sau
tânărului

• Răspunsurile indică faptul că
principalii beneficiari ai
formării pe tema ieșirii din
îngrijire trebuie să fie
asistenți sociali ai statului,
asistenții sociali din partea
ONG-urilor și personalul din
centrul de îngrijire.

• Alte categorii care trebuie, de

asemenea, să beneficieze de
formare sunt cei din sectoarele
sănătate, educație, juridic,
judiciar și ocuparea forței de
muncă

• În domeniul îngrijirii lucrează

și persoane necalificate
Alte categorii de personal
implicate în procesul de
ieșire din îngrijire

În 4 din cele 5 țări (1 țară nu
a răspuns), asistenții sociali ai
statului sunt „întotdeauna”

o

conducătorul serviciului de plasament, asistență maternală sau îngrijire de către
persoane cu legături de rudenie

Personalul dedicat trebuie să înțeleagă și să aibă cunoștințe despre:
• oportunitățile de angajare
• modul în care tinerii pot fi învățați să gestioneze un buget
• resursele care sunt la dispoziția tinerilor
• modul de cooperare și coordonare cu alți specialiști
• aspectele și legate de sănătatea mintală
• teoria dezvoltării și atașamentului
• procesul de consiliere și abilitățile de comunicare neviolentă
• aspecte legate de abuz și neglijare
• motivele pentru care copiii ajung în îngrijire și modul în care trăiesc în îngrijire
• drepturile copilului
• pedagogie
• legile și politicile care se referă la tinerii care ies din îngrijire (nu doar îngrijirea și asistența
socială asociată, și toate celelalte domenii)
• motivarea tinerilor
• modul de lucru cu familiile biologice
• participarea deplină și relevantă

• Personalul dedicat trebuie să dețină următoarele abilități și competențe:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

empatic
bun comunicator
bun ascultător
autentic
susținător și motivator
energetic
simțul umorului
înțelegător
optimist
de încredere
răbdător
cooperant
sociabil
respectuos

Alte categorii de personal implicate în procesul de ieșire din îngrijire

• Printre specialiștii care trebuie implicați în sprijinirea tinerilor care ies din îngrijire enumerăm:
o Asistentul social din cadrul serviciilor publice
o Asistentul social din cadrul unui ONG
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implicați în procesul de ieșire
din îngrijire 75% din timp, iar
asistenții sociali din partea
ONG-urilor doar 25% din timp.
Implicarea medie, în 4 din
cele 5 țări, a personalului
implicat „uneori” în procesul
de ieșire din îngrijire (1 țară
nu a răspuns):

• Personalul de îngrijire din
•
•
•
•
•
•
•

Personalul din centrul de îngrijire
Pedagogul
Personalul medical
Responsabilul de locuințe
Judecătorul
Poliția
Avocatul
Avocatul copiilor
Responsabilul din cadrul serviciilor de șomaj
Psihologul
Pedagogul social din cadrul școlii

centru
25%
Pedagogul
25%
Personalul medical
25%
Responsabilul de locuințe 66%
Judecătorul
25%
Poliția
25%
Avocatul
75%
Avocatul copiilor
50%

• Alte categorii care sunt

ocazional implicate:
Responsabilul de ocupare și
psihologul

• O provocare - serviciile

depind foarte mult de
abilitățile personale ale
specialiștilor, iar de multe ori
aceste abilități nu sunt bine
dezvoltate

5. Formare
Subiect
Formare

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fapte și preocupări
• Toate cele 5 țări recunosc
necesitatea îmbunătățirii
abilităților,
cunoștințelor și aptitudinilor
celor care lucrează cu tinerii
care ies din îngrijire

Roluri, abilități și competențe
• personalul trebuie să ajute tinerii să dobândească deprinderi de viață curentă, precum și abilități
sociale
• specialiștii au nevoie de pregătire pentru a lucra cu tinerii care au suferit traume
• este nevoie de o mai bună înțelegere a nevoilor și provocărilor cu care se confruntă tinerii
• este nevoie de o mai bună înțelegere a reglementărilor legale
• este nevoie de îmbunătățirea sprijinului oferit de diferitele profesii
• este nevoie de crearea unui sistem de cooperare și de elaborarea și semnarea de
protocoale de colaborare între diferitele agenții
• un exemplu de practică promițătoare din Bulgaria: Cursuri cu privire la traumă concepute în mod
speciale pentru copiii și tinerii care sunt plasați în îngrijire alternativă susținute de Lubos Tibensky
Ce trebuie să se schimbe
• Nevoia de formare pentru îmbunătățirea competențelor și cunoștințelor cu privire la următoarele
aspecte:
o ce înseamnă ieșirea din îngrijire pentru cei care au fost crescuți în îngrijire alternativă
o oportunitățile de educație și ocupare pentru tinerii care ies din îngrijire
o legile și politicile relevante
o nevoile psihosociale și de sănătate mintală
o modul de utilizare a instrumentelor de evaluare pentru evaluarea nevoilor tinerilor
o conectarea într-o rețea, coordonarea și cooperarea între profesii

31

abilitățile de comunicare
modul de creștere a cunoștințelor tinerilor cu privire la drepturile pe care le au
sprijinirea tinerilor într-o manieră corespunzătoare și plină de grijă
o modalitățile de transferare a cunoștințelor despre drepturile pe care le au către
tineri
trebuie să existe cursuri pentru multiple profesii care să pună bazele unui model de cooperare
între toate serviciile – acest lucru va contribui și la îmbunătățirea încrederii, dar și a
înțelegerii valorii muncii în colaborare
recomandarea de includere a temei participării tinerilor în rolul formatorului pentru a oferi
feedback cu privire la modul în care aceștia sunt de regulă implicați în procesul de decizie și
care sunt decalajele cu care se confruntă
îmbunătățirea înțelegerii necesității implicării și participării tinerilor la planificare
pregătirea tinerilor pentru tranziție poate impune profesioniștilor în îngrijire un volum
suplimentar de muncă și, în consecință, este nevoie să se aibă în vedere orice rezistență ce
poate apărea din acest motiv în rândul forței de muncă
programele și cursurile de formare nu trebuie dedicate doar decidenților din domeniul
bunăstării copilului, ci și specialiștilor de la nivelul autorităților locale și agențiilor de ocupare
a forței de muncă și pentru locuințe etc.

o
o
o

•

•
•
•

•

6. Legislație, reglementări și politici
Subiect
Fapte și preocupări
Legislație
• 1 țară a evaluat legislația
națională ca fiind suficientă
în timp ce celelalte 4 țări au
descris-o ca fiind
insuficientă

• Toate cele 5 țări au
considerat că politicile și
reglementările sunt
insuficiente

• Personalul nu cunoaște toate
legile, reglementările,
drepturile etc.

• Vidul legislativ permite

absența unor standarde și unei
abordări unificate

Ce trebuie să se schimbe
Reglementările legislative și politicile trebuie să acorde un mandat pentru:
• creșterea vârstei legale a ieșirii din îngrijire sau ca această vârstă să aibă la bază nevoile unui
tânăr
• furnizarea de îngrijire de tranziție la trecerea de la îngrijirea alternativă la un trai independent
• pregătirea obligatorie pentru ieșirea din îngrijire - când și cum
• alocații care să satisfacă nevoile reale
• nevoia îmbunătățirii reglementărilor și legislației cu privire la asigurarea opțiunilor locative,
cum ar fi standarde minime cu privire la calitatea locuințelor și asigurarea acestora pe bază
de mandat de către autoritățile locale - locuințele trebuie furnizate atunci când tânărul
optează pentru ele
• prelungirea îngrijirii trebuie să devină un drept - o țară solicită ca dreptul tinerilor de a
beneficia de sprijin în cadrul Programului privind Bunăstarea Copiilor și Tinerilor să se
prelungească până la vârsta de 24 de ani
• nevoia îmbunătățirii politicilor care vor conduce la un acces mai facil la învățământ superior,
locuințe accesibile, construirea capacității financiare și, la cerere, sprijinirea reunificării
familiei
• nevoia îmbunătățirii structurilor organizaționale din cadrul autorităților județene responsabile de
bunăstarea copilului și alocarea de sume de bani pentru a acorda o atenție corespunzătoare
acestei categorii de copii
• nevoia elaborării de protocoale de colaborare între diferitele instituții și agenții responsabile
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7. Colectarea datelor
Subiect
Fapte și preocupări
Colectarea datelor
• 3 țări au indica faptul că
guvernul colectează datele
cantitative periodic, 1 țară
că uneori, iar ultima țară că
niciodată

• Nu există un sistem riguros

Ce trebuie să se schimbe
• nevoia îmbunătățirii proceselor de colectare și analiză a datelor cantitative și calitative care
privesc toate aspectele furnizării îngrijirii și ieșirii din îngrijire
• nevoia inițierii/îmbunătățirii procesului de monitorizare după ce tinerii care au ieșit din îngrijire
Pe baza acestor informații, personalul dedicat și alți factori interesați pot primit feedback cu
privire la munca lor. Se pot identifica provocările tipice și practicile nocive astfel încât acestea să
fie remediate în viitor. Odată ce decidenții primesc informațiile relevante despre dificultățile
tinerilor care ies din îngrijire, se pot identifica posibile soluții

și sistematic de colectare a
datelor cantitative sau
calitative

• Datele de proastă calitate

sau lipsa datelor înseamnă
că există dovezi care să
fundamenteze elaborarea
legilor, politicilor,
reglementărilor,
standardelor, serviciilor și
cerințelor privind resursele
• Nu există un nivel de
referință raportat la care să
se realizeze monitorizarea
schimbărilor, realizărilor etc.

• Tabelul indică modul în care sunt utilizate datele cantitative:

Estonia
Austria
Ungaria
Bulgaria
România

Pentru
fundamentarea
elaborării de
acte normative
și/sau politici

Pentru
fundamentarea
planificării
serviciilor

Pentru
fundamentarea
alocării
resurselor
umane

Pentru
fundamentarea
alocării
resurselor
financiare

Uneori
Niciun răspuns
Uneori
Întotdeauna
Uneori

Uneori
Niciun răspuns
Uneori
Întotdeauna
Niciodată

Uneori
Niciun răspuns
Uneori
Întotdeauna
Niciodată

Uneori
Niciun răspuns
Uneori
Întotdeauna
Niciodată

Pentru

Pentru

Tabelul indică modul în care sunt utilizate datele calitative:
Pentru
Pentru

Altele

Altele
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Estonia
Austria
Ungaria
Bulgaria
România
8. Atitudini
Subiect
Atitudini

Fapte și preocupări
• Persistă atitudinile negative
cu privire la copiii care au
fost in îngrijire

fundamentarea
elaborării de
acte normative
și/sau politici

fundamentarea fundamentarea fundamentarea
planificării
alocării
alocării
serviciilor
resurselor
resurselor
umane
financiare

Niciodată
Niciodată
Uneori
Întotdeauna
Niciodată

Niciodată
Niciodată
Uneori
Întotdeauna
Niciodată

Niciodată
Niciodată
Uneori
Întotdeauna
Niciodată

Niciodată
Niciodată
Uneori
Întotdeauna
Niciodată

Ce trebuie să se schimbe
• nevoia popularizării poveștilor de succes și a tinerilor care au ieșit din îngrijire și au avut succes
• nevoia creșterii gradului de conștientizare și de comunicare pe această temă

• Factorul agravant al

atitudinilor
necorespunzătoare este
reprezentat de discuțiile
publice care se concentrează
de regulă pe eșecurile
tinerilor care ies din îngrijire
- poveștile de succes nu sunt
menționate

• Susținerea

dezinstituționalizării
influențează negativ opinia
publică - mesajele că toate
instituțiile sunt prost conduse
ajung să creeze ideea că și
toți cei care părăsesc
instituțiile sunt răi

• Tinerii care ies din îngrijire
sunt de regulă
stereotipizați în ceea ce
privește nivelul de
educație, adaptarea
socială și alte dificultăți,
mai ales în orașele mici
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•

• Tabelul indică nivelurile atitudinilor pozitive față de tinerii care ies din îngrijire
Asistenții sociali ai statului
Asistenții sociali ai ONG-urilor
Personalul de îngrijire din centru
Pedagogii
Personalul medical
Responsabilii de locuințe
Judecătorii
Poliția
Avocații
Avocații copiilor

Întotdeauna
60,00%
60,00%
60,00%
20,00%
40,00%
25,00%
20,00%
20,00%
20,00%
60,00%

Uneori
40,00%
40,00%
40,00%
80,00%
60,00%
75,00%
80,00%
80,00%
80,00%
40,00%
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ANEXA 1: Noduri „părinte” create în NVIVO 10
Nod „părinte”
Locuințe

Termeni de căutare
apartament
casă
listă de așteptare
chirie
mobilier
ustensile
veselă
pat
stradă
lipsa unui adăpost
privat
intimitate

Atașament

atașament
atașat
adapta
adaptare
independent
libertate
stabilitate
stabil
decide
decizie
cu dizabilități
dizabilitate
loc de muncă
muncă
salarii
CV
școală
formare
studii
colegiu
universitate
lege
drept
părinți
mămică/mamă
tată
frate
soră
mătușă
unchi
bunici
bunică
bunic
familie adoptivă
sentimente
iubire/dragoste
afecțiune
bunătate
sinceritate
suflet
fericit/mai fericit

Adaptare

Decizii
Dizabilitate
Ocupare

Educație

Drepturi
Familie

Sentimente
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Prieteni
Viitor
Sănătate

Ajutor
Bunătate
Bani

Motivare
Oportunitate
Locul de îngrijire alternativă

Deprinderi practice

Proces

trist/nefericit
îngrijorat
preocupare
speriat
speranță
singur/singurătate
speriat
nesigur
emoție
autonomie
prieteni
viitor
medic
dentist
psihosocial/psihologie
însărcinată
ajutor
bun
bunătate
euro/ sută
bancă
facturi
economisire
plăti/plătit
cumpără
buget
alocație/alocații
compensare/compensație
motivează
motivare
oportunitate
instituție
orfelinat
plasament
sat
comunitatea de tineri
centrul de detenție
hrană
gătit
curățenie
spălat
vârstă/18/24
plan
tranziție
sprijin
pregătire/pregătit
comunică/comunicare
opinie
consiliere/sfat
ateliere de lucru
empatie
legătură
încredere
respect
răbdare
informare/informat
conversație
cunoștințe
învățare
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Psihologie
Relații
Drepturi
Social

Servicii sociale
Tranziție
Personal

ghid/îndrumare
reguli
opinie
psihologic
psiholog
relație*
drepturi
viață socială
prieten/prieteni
sport
divertisment
alți tineri în îngrijire
servicii sociale
tranziție
asistent social
educator
pedagog
administrator
judecător/instanță
specialist
mentor
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