
 

 

RAPORT TEHNIC PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI RECRUTAREA GRUPULUI ȚINTĂ 

Codul proiectului: POCU/739/4/20/135808 

Titlul proiectului: Leaving Care – Integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție 

specială din regiunea București -Ilfov 

1. Procesul de recrutare 

Conform Cererii de finanțare, grupul țintă al proiectului este alcătuit din copii și tineri cu vârsta cuprinsă 

între 16 și 26 de ani, care se află într-un serviciu de tip rezidențial, cât și din tineri care au ieșit din îngrijire 

începând cu anul 2016 și care nu au împlinit vârsta de 25 de ani.  

În această etapă au fost luate în considerare următoarele condiții de accedere la grupul țintă: 

- au domiciliul în regiunea București-Ilfov (în mediul rural sau urban); 

- au părăsit serviciile de tip rezidențial nu mai devreme de 2016 

sau 

- se  află  în  sistemul  de  protecție  specială,  cu  măsură  de  protecție,  într-unul  din serviciile sociale 

de tip rezidențial ale beneficiarului sau partenerilor; 

- au vârsta cuprinsă între 16 și 26 de ani (nu au împlinit 25 de ani în cazul tinerilor anterior 

instituționalizați). 

Pentru a face parte din grupul țintă, beneficiarii și-au exprimat acordul de participare în proiect în atenția 

consilierilor de tineret și au completat și depus dosarele de înscriere ce conțin următoarele documente: 

- Cerere de înscriere;  

- Formular de grup ţintă; 

- Copie  după  Cartea  de  Identitate  care  atestă cetăţenia  UE  a  candidatului  cu domiciliul sau 

reşedinţa legală în România, regiunea București-Ilfov; 

- Declarație pe propria răspundere de evitarea dublei finanțări; 

- Informare și declaraţie de consimţământ asupra utilizării și prelucrării datelor cu caracter personal 

- Declarație  de  intenție  și  angajament  privind  disponibilitatea  și  intenția  de  a participa la 

activitățile proiectului în calitate de grup țintă; 

- Documentele care reflectă faptul că a ieșit din îngrijire începând cu anul 2016 sau documente care 

atestă faptul că are stabilită o măsură de protecție; 

- Certificat de căsătorie (dacă este cazul). 

 

 



Rezultate proces de recrutare: 

Procesul de recrutare s-a desfășurat fără dificultăți majore pentru toate cele trei entități partenere în cadrul 

proiectului. Au fost informați în total 91 de tineri despre oportunitatea de a participa la activitățile propuse 

prin proiect, atât tineri cu măsură de protecție specială cât și tineri anterior instituționalizați. Dintre aceștia, 

64 și-au manifestat intenția de a lua parte la activități și au intrat în etapa de evaluare inițială. O singură 

tânără a renunțat la a lua parte la activități, asta pentru că prezența și implicarea ei la locul de muncă sunt 

prioritare în acest moment. Tânăra a fost inclusă pe lista de rezervă și va putea integra grupul țintă într-un 

moment în care este mai disponibilă pentru activități. În februarie 2021, 7 locuri erau încă disponibile pentru 

a fi ocupate de tineri care formulează o cerere de înscriere în viitor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structura grupului țintă 

După criterii de gen: 

 

Structura actuală a grupului țintă respectă principiul egalității de gen, astfel că 54% dintre tinerii beneficiari 

sunt fete și 46% băieți, respectiv 34 de fete și 29 de băieți.  
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Numărul ușor mai ridicat al fetelor în cadrul proiectului se poate explica și printr-o vulnerabilitate mai 

crescută în cazul lor, la ieșirea din sistemul de protecție și, prin urmare, o nevoie mai mare pentru ele de a-

și securiza acest moment de tranziție. Raportul de cercetare publicat de SOS Satele Copiilor în 2020, privind 

situația tinerilor la momentul părăsirii sistemului de protecție specială, arată faptul că fetele tind să se 

regăsească în situații mai vulnerabile la ieșirea din sistem și sunt adesea împinse către a intra în relații 

abuzive, dar care le asigură acces la o locuință1.  

Locuirea este una dintre provocările majore ale tinerilor care părăsesc sistemul de protecție, puțin peste 

13% dintre ei reușind să plătească o chirie pe piața liberă. Astfel, în funcție de profilul și contextul fiecăruia, 

inclusiv în funcție de gen, strategiile de acces la o casă sunt diferite. Dacă fetele găsesc uneori o soluție prin 

intrarea într-o relație, pentru băieți de multe ori rezolvarea este de a pleca la muncă în altă țară, împreună 

cu persoane mai mult sau mai puțin de încredere2.   

 

După criterii de vârstă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toți cei 63 de tineri incluși în grupul țintă al proiectului au vârste cuprinse între 16 și 23 de ani, 38 dintre ei 

fiind minori la momentul intrării în proiect. O prezență mai mare a beneficiarilor cu vârsta de 16 și 17 ani se 

poate explica și prin faptul că, așa cum o arată statisticile naționale, cei mai mulți părăsesc sistemul de 

protecție a copilului la vârste foarte mici: în perioada 2014-2017, 65% dintre tineri părăsiseră sistemul de 

protecție specială la 18-19 ani3. Asta înseamnă că, deja înainte de 18, 19 ani, cei mai mulți tineri din sistemul 

de protecție specială nu mai urmează o formă de învățământ, dar și că tranziția lor către viață independentă 

se face la o vârstă foarte fragedă, comparativ cu media națională generală: conform statisticilor Eurostat, în 

România media de vârstă la care tinerii părăsesc casa părinților era în 2019 de aproape 26 de ani pentru 

fete și de 30 de ani pentru băieți4. 

                                                           
 1 Alexandru Toth, Daniela Mitea, Studiu privind situația tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială din 
România. Raport de cercetare, București, 2020, http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/07/Studiu-
tineri-iesiti-web-final-0907.pdf 
 2 Idem 
 3 Idem 
4 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20200812-1  
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După nivelul de studii: 

 

În strânsă legătură cu structura grupului de beneficiari în funcție de categoria de vârstă, majoritatea tinerilor 

beneficiari ai proiectului sunt absolvenți de studii gimnaziale și urmează acum o formă de învățământ liceal. 

Un singur tânăr inclus în program, absolvent de studii gimnaziale, se află în situație de abandon școlar și este 

momentan angajat, dar își dorește să fie sprijinit pentru a relua școala. 4 dintre beneficiari sunt doar 

absolvenți de școală primară, dar toți urmează cursurile unei instituții de învățământ gimnazial, 3 dintre ei 

la zi, iar cel de-al 4-lea prin programul A doua șansă. În grupul țintă mai sunt incluși și 8 beneficiari care au 

absolvit 11 sau 12 clase, fie la învățământ liceal general, fie în sistemul de învățământ profesional cu durată 

de 3 ani. Dintre aceștia, 2 sunt acum studenți la Asistență Socială, 1 la Academia de Studii Economice și 1 la 

Matematică-Informatică, iar restul sunt fie angajați, fie în căutarea unui loc de muncă.  

Din perspectiva nivelul de studii, grupul țintă al proiectului se situează ușor peste situația educațională 

generală a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială. Conform datelor strânse de DGASPC-uri în 

perioada 2014-2017, în procent de 24%, tinerii ies din sistemul de protecție cu maxim 8 clase absolvite și 

doar 6,1% au la ieșire o diplomă universitară5. Ținând cont de aceste statistici, este important de menționat 

că sprijinul școlar și profesional oferit prin prezentul proiect poate să securizeze parcursul educațional al 

beneficiarilor, obiectivul fiind ca cei mai mulți dintre ei să atingă un nivel de studii cât mai ridicat, crescându-

și semnificativ șansele la o inserție profesională durabilă.  

 

După statutul pe piața muncii: 

În acord cu statutul educațional prezentat anterior, pentru că cei mai mulți dintre tinerii implicați în activități 

sunt încă școlarizați, mulți dintre ei păstrându-și astfel și măsura de protecție specială, aceștia sunt 

momentan inactivi pe piața muncii (81%, respectiv 51 de tineri se regăsesc în această situație). Totuși, în 

grupul țintă au fost incluși și 3 tineri care declară că își caută activ un loc de muncă și că doresc să se insereze 

profesional și sunt disponibili pentru asta în perioada imediat următoare. Alți 9 sunt în prezent angajați, 

dintre care 4 tineri au și statutul de elev. Acest lucru este posibil pentru că fie au cursuri la seral sau în 

weekend, fie își pot organiza programul de lucru astfel încât să nu le fie afectată prezența la școală. 

                                                           
5 Alexandru Toth, Daniela Mitea, op. cit.  
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Domeniile cel mai des întâlnite în care tinerii angajați din grupul țintă lucrează sunt: gastronomie/fast food, 

ospătărie, mecanică auto, pază, vânzare/retail.  

 

 

Pentru toți tinerii implicați în proiect, unul dintre obiectivele de avut în vedere este accesul la una sau mai 

multe experiențe profesionale, fie că este vorba de un loc de muncă, un stagiu de practică sau un internship. 

În parcursul lor către o viață profesională stabilă, durabilă, este esențial ca tinerii să aibă acces la experiențe 

prin care să își dezvolte abilități tehnice și personale necesare la angajare, iar o experiență în cadrul unei 

echipe reale de lucru este o sursă de învățare esențială. În plus, o experiență profesională de la o vârstă cât 

mai mică sporește șansele de angajabilitate și credibilitatea de care tânărul va da dovadă în procesul de 

căutare a unui loc de muncă.  

 

Descrierea grupului țintă prin apartenența beneficiarilor la o categorie defavorizată 

Toți cei 63 de tineri incluși până în acest moment în grupul țintă al proiectului sunt tineri cu o măsură de 

plasament activă sau recent încetată. Astfel, conform graficului de mai jos, 53 dintre ei sunt momentan în 

sistemul de protecție a copilului, iar 10 sunt tineri anterior instituționalizați.  
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Așa cum reiese și din evaluarea inițială și din documentele existente în dosarele de înscriere în proiect, 

majoritatea acestor tineri au plasamente multiple, aflându-se în sistemul de protecție de mai mulți ani. Sunt 

tineri  care au nevoi multiple, nevoi care vor putea fi acoperite prin activitătile proiectului, accesarea 

serviciilor din proiect, dar și prin accesarea altor resurse. Serviciile oferite, vor fi complementare celor 

furnizate la nivelul serviciilor rezidențiale care găzduiesc tinerii respectivi, sau celor furnizate ca urmare a 

unor parteneriate cu societatea civilă.  

 

 

Cei 63 de tineri din grupul țintă beneficiază sau au beneficiat anterior de serviciile rezidențiale oferite de 

cele trei organizații/instituții implicate în implementarea proiectului. Cei mai mulți dintre beneficiari, 

respectiv 34, locuiesc acum în apartamente sau comunități de tineri, servicii rezidențiale adaptate nevoilor 

specifice tinerilor, de exemplu de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă. Alți 23 sunt găzduiți și 

acompanianți în centre rezidențiale pentru copii și tineri. Ceilalți tineri beneficiază de o locuință în exteriorul 

sistemului de protecție a copilului, astfel că 5 dintre ei locuiesc în cămine pentru studenți și tineri, pentru că 

urmează studiile unei facultăți sau pentru că măsura de protecție specială le-a încetat. Aceștia au nevoie în 

continuare de sprijin pentru plata taxei de cămin. O singură tânără dintre cei care au părăsit sistemul de 

protecție specială locuiește acum împreună cu mama sa, într-un apartament închiriat.  
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În procesul de pregătire pentru părăsirea sistemului de protecție specială, problema accesului la o locuință 

este esențială și trebuie tratată ca atare. Din cercetările efectuate pentru întocmirea raportului Studiu 

privind situația tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială din România reiese că un procent foarte 

mic de tineri reușește să își plătească o chirie pe piața liberă la ieșirea din sistemul de protecție, respectiv 

13,6%. În plus, sub 1% beneficiază de servicii sociale de locuire pentru tineri anterior instituționalizați6. 

Pentru toți ceilalți situația locativă este incertă la momentul ieșirii din sistem, o parte dintre ei fiind nevoiți 

să își mobilizeze rețeaua de cunoscuți din exterior, sau să aleagă strategii de compromis: intrarea într-un 

cuplu, chiar cu riscul ca relația să fie una abuzivă, plecarea în străinătate, întoarcerea în familia de origine, 

adesea în locuințe supraaglomerate. Vulnerabilitățile locative sunt bariere reale pentru inserția profesională 

a tânărului și, prin urmare, pentru accesul acestuia la un venit stabil, la o relație de cuplu sănătoasă, la o 

integrare socială de durată. Sprijinul financiar pentru plata chiriei pentru o perioadă determinată de timp 

este o soluție importantă, dar pe termen lung este esențial ca politicile publice să se concentreze pe 

asigurarea accesului tinerilor anterior instituționalizați la o locuință socială. 

 

Principalele nevoi identificate în procesul de recrutare 

În urma etapei de evaluare inițială au fost identificate, pentru fiecare tânăr, nevoi mai mult sau mai puțin 

urgente, la care putem răspunde atât prin serviciile oferite în cadrul proiectului cât și prin mobilizarea 

parteneriatelor cu societatea civilă sau prin redirecționarea tânărului către servicii oferite de alte instituții 

publice.  

Pentru mai mulți tineri, consilierii au identificat nevoia de sprijin școlar, mai ales la materiile esențiale pentru 

pregătirea examenului de bacalaureat: română, matematică, limbi străine, istorie, biologie. O parte dintre 

tinerii care urmează o formă de învățământ profesional cu durată scurtă doresc sprijin educațional pentru 

a accesa o formă de învățământ liceal general. În plus, pentru majoritatea se recomandă acompaniament în 

orientare profesională și pentru găsirea unui loc de muncă, fie pentru că tinerii se declară indeciși atunci 

când sunt întrebați despre viitorul lor profesional, fie pentru că unii doresc să se reorienteze către alte 

                                                           
6 Alexandru Toth, Daniela Mitea, op. cit. 
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domenii de activitate. În cele mai multe cazuri este nevoie de lărgirea orizontului profesional, de descoperire 

de noi meserii, de testare, de obținerea permisului de conducere.  

Deși starea de sănătate a tinerilor din grupul țintă nu pare să fie precară, în urma evaluării inițiale s-au 

identificat la unii dintre ei situații problematice de avut în vedere cu prioritate, în multe cazuri fiind vorba 

de tratamente și intervenții stomatologice, dar și altele: dermatologie, ginecologice, oftalmologie, 

investigații RMN.  

În ceea ce privește pregătirea tinerilor pentru o viață independentă la ieșirea din sistemul de protecție 

specială, două elemente importante sunt de avut în vedere în acompaniamentul acestora: pe de-o parte 

acompanierea acestora către un statut stabil, durabil și satisfăcător pe piața muncii; de cealaltă parte 

identificarea și mobilizarea resurselor din comunitate pentru asigurarea accesului la o locuință în autonomie 

pe termen lung.   

 


