Raport de cercetare-actiune
„Noi si comunitatea”

Prezentul raport de cercetare-actiune s-a realizat in cadrul proiectului „EDUC Plus - Formare
permanenta si profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protectie”, cod
PEH021, proiect finantat cu sprijinul Programului RO10-CORAI, program finantat de Granturile SEE 20092014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala. Activitatea de cercetare-actiune „Noi si
comunitatea” s-a derulat in cadrul Activitatii 8 Organizarea atelierelor - dezbatere ale copiilor si cercetareactiune „Noi si comunitatea”.

Proiectul este derulat de Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale - CRIPS in
parteneriat cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1, in perioada 26 mai 2015
– 31 octombrie 2016. Scopul proiectului este imbunatatirea sanselor de integrare sociala a copiilor si tinerilor
din sistemul de protectie gazduiti in servicii de tip rezidential prin promovare de strategii, masuri si programe
de formare care vizeaza cresterea profesionalismului personalului educativ si bunele practici de parteneriat
public-privat pentru incluziune sociala si non-discriminare.

Raport de cercetare-actiune „Noi si comunitatea”
Cercetarea-actiune „Noi si comunitatea” este o activitate care s-a implementat in cadrul proiectului
„EDUC Plus - Formare permanenta si profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din
sistemul de protectie”, cod PEH021, derulat de CRIPS in parteneriat cu DGASPC Sector 1.
Activitatea se inscrie in obiectivul C al proiectului Educ Plus: imbunatatirea parteneriatului public
privat pentru calitate in serviciile de tip rezidential la nivel judetean, regional si national, prin
organizarea a cate 2 seminarii judetene in cele 9 judete si a 2 seminarii locale in Bucuresti sector 1
(in total 20 seminarii) si elaborarea printr-un demers participativ a unui Cod de bune practici de
parteneriat public-privat pentru incluziunea sociala si non-discriminarea copiilor din servicii
rezidentiale.
Obiectivele activitatii de cercetare-actiune au fost urmatoarele:
1. Cunoasterea perspectivei copiilor din sistemul de protectie cu privire la problemele, oportunitatile si
solutiile legate de imbunatatirea integrarii lor active in scoala si comunitate
2. Elaborarea unor recomandari pentru cresterea incluziunii sociale a copiilor din servicii de tip
rezidential, care pot fi aplicate la nivel local (masuri de imbunatatire a sanselor de integrare sociala a
copiilor care pot fi aplicate prin resursele existente la nivel local).

Validarea ipotezei de cercetare
Metoda de investigare a cercetarii-actiune a fost aleasa in contextul proiectului pentru ca permite
concomitent atat cercetarea – colectarea si interpretarea datelor, reflectia asupra acestora, cat si
actiunea – imbunatatirea practicilor de lucru, in cazul nostru imbunatatirea practicilor din cadrul
serviciilor de tip rezidential, a modului in care comunitatea se poate implica, a parteneriatului care se
poate crea intre diferiti actori ai comunitatii cu scopul de a spori sansele de integrare scolara si
sociala a copiilor beneficiari ai serviciilor de tip rezidential.
Premisa de baza de la care s-a pornit in aceasta cercetare-actiune a fost aceea ca pentru a propune
o serie de recomandari si solutii pentru integrarea sociala a copiilor aflati in serviciile de tip rezidential
este esential sa se asigure principiul participarii copilului in toate actiunile care il privesc, precum si
respectarea opiniei copilului. Asigurarea dreptului de participare este recomandata atat de legislatie
(Conventia ONU cu privire la drepturile copilului, Legea 272/2004 actualizata), cat si de nevoile de
dezvoltare ale copilului. Aceasta abordare participativa a fost asigurata in proiect prin consultarea
directa a copiilor beneficiari ai serviciilor de tip rezidential cu privire la dificultatile si solutiile in ceea
priveste integrarea in comunitate. Scopul consultarii a fost de a formula recomandari pentru a stimula
integrarea scolara si sociala a copiilor aflati in servicii de tip rezidential. Aceasta consultare a fost
considerata ca un pas esential pentru a ne asigura ca recomandarile si celelalte activitati preconizate
sunt adaptate nevoilor reale ale copiilor si respecta punctul de vedere al acestora.

Opiniile exprimate de copii au confirmat nevoia participarii si a unei implicari mai active a copiilor in
demersurile profesionistilor care vizeaza cresterea incluziunii sociale a copiilor aflati in sistemul de
protectie. Pentru aceste demersuri sa fie adecvate, ele trebuie realizate impreuna cu copiii. Prin
raspunsurile lor, copiii au demonstrat ca detin o buna reprezentare a conceptului de comunitate si a
resurselor comunitatii – profesionisti si institutii cu responsabilitati in integrarea copiilor - si si-au
exprimat nevoia de a fi respectati, de a li se respecta opinia, de a fi implicati in viata comunitatii.
Totodata, ei au solicitat o ascultare activa din partea adultilor, precum si sprijin in depasirea
dificultatilor cu care se confrunta si pentru a-si indeplini dorintele si aspiratiile.

Derularea cercetarii, in toate etapele ei, a presupus o relationare stransa intre echipele locale voluntarii si formatorii locali implicati -, copiii beneficiari participanti la atelierele-dezbatere ale copiilor,
profesionistii reprezentand diferiti actori ai comunitatii care au participat la seminariile judetene 2
dedicate parteneriatului public-privat in 10 judete beneficiare si in Bucuresti sector 1, precum si la
cele trei seminarii inter-judetene de promovare a „lectiilor invatate” si a experientei proiectului EDUC
Plus. Rezultatele fiecarei etape au fost integrate in activitatile ulterioare si au fost facute cunoscute
participantilor, fiind considerate valoroase si relevante pentru domeniul de interventie si pentru
activitatea profesionala.
Prin transmiterea feedback-ului copiilor catre profesionisti si integrarea opiniei copiilor in etapele
ulterioare ale proiectului, dezbaterile cu privire la demersurile necesare in vederea cresterii incluziunii
sociale a copiilor aflati in servicii de tip rezidential au avut o buna reflectare a acestei problematici, au
avut o perspectiva mai cuprinzatoare si au condus la conturarea unor solutii si a unor directii de
actiune validate si asumate de catre participanti.

Etapele cercetarii-actiune
Pentru punerea in practica a cercetarii–actiune, in cursul lunii iunie 2016 s-au desfasurat 11 ateliere–
dezbatere ale copiilor „Noi si comunitatea”, in cadrul Directiilor Generale de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului dintre cele 10 judete beneficiare ale proiectului (Alba, Arges, Arad, Bacau, Buzau,
Cluj, Ialomita, Mehedinti, Mures, Valcea) si in sectorul 1 – Bucuresti, avand ca participanti copii din
servicii de tip rezidential, precum si colegi de scoala ai acestora (un numar de copii participanti de
12-18 per atelier).

Atelierele-dezbatere ale copiilor au urmarit sa creeze un context pentru exprimarea libera a copiilor
din servicii de tip rezidential cu privire la teme legate de integrarea in comunitate (dificultati cu care
se confrunta copiii, din perspectiva lor, precum si posibile solutii), asigurand consultarea unui numar
total de 161 de copii. Mai multe detalii despre organizarea atelierelor-dezbatere sunt disponibile in
Raportul centralizator privind desfasurarea atelierelor-dezbatere ale copiilor „Noi si comunitatea” (in
anexa). Concluziile si recomandarile rezultate in urma atelierelor-dezbatere vor fi prezentate in
continuare in prezentul raport.
Dupa cum am mentionat deja, cercetarea-actiune „Noi si comunitatea” se afla in stransa legatura cu
alte activitati din cadrul proiectului EDUC, respectiv seminariile judetene 1 si 2 pe tema „Parteneriat
si educatie pentru sanse egale acordate copiilor si tinerilor din sistemul de protectie” si elaborarea
codului de bune practici de parteneriat pentru incluziunea sociala si non-discriminarea copiilor si
tinerilor din serviciile rezidentiale.

In cadrul activitatilor care vizeaza stimularea parteneriatului public-privat, o parte integranta este
identificarea si colectarea de bune practici de parteneriat public-privat pentru incluziunea sociala si
non-discriminarea copiilor din unitati rezidentiale (Activitatea 5.3). Pe baza feedback-ului primit de la
participantii la seminarul judetean 1 si a consultarii cu persoanele resursa de la nivelul institutiilor
participante s-au identificat modele de bune practici care au fost colectate in cadrul brosurii
electronice „Impreuna pentru incluziunea sociala si non-discriminarea copiilor din servicii
rezidentiale”. Elementele de succes, precum si modalitatile de depasire a dificultatilor - care au
condus la obtinerea unor demersuri eficiente de parteneriat in sprijinul integrarii copiilor din servicii de
tip rezidential au fost de asemenea integrate in primul draft al „Codului de bune practici de parteneriat
public-privat pentru incluziunea sociala si non-discriminarea copiilor din unitati rezidentiale”.
Astfel, prin desfasurarea cercetarii-actiune „Noi si comunitatea” si a activitatilor conexe s-au obtinut
urmatoarele rezultate:
- Recomandari ale copiilor in urma atelierelor-dezbatere „Noi si comunitatea”
- identificarea exemplelor de bune practici de parteneriat pentru incluziunea sociala si nondiscriminarea copiilor din servicii de tip rezidential si finalizarea brosurii de promovare a bunelor
practici de parteneriat public – privat pentru incluziunea sociala si non-discriminarea copiilor din
servicii rezidentiale
- elaborarea draftului pentru Codul de bune practici „ABC de parteneriat pentru o mai buna integrare
in scoala si comunitate a copiilor protejati in servicii de tip rezidential” (pornind de la materialele
obtinute in urma seminariilor judetene 1 din luna februarie 2016 si de la exemplele de bune practici
colectate) in vederea prezentarii si dezbaterii in cadrul seminariilor judetene nr 2
- organizarea seminariilor judetene nr. 2 cu tema „Parteneriat si educatie pentru sanse egale
acordate copiilor si tinerilor din sistemul de protectie”, prezentarea rezultatelor atelierelor-dezbatere
„Noi si comunitatea” in cadrul Seminariilor Judetene 2, concluzii si recomandari privind integrarea in
scoala si in comunitate a copiilor din servicii de tip rezidential, obtinute in urma Seminariilor Judetene
2
- definitivarea Codului de bune practici „ABC de parteneriat pentru o mai buna integrare in scoala si
comunitate a copiilor protejati in servicii de tip rezidential” in urma feedback-ului primit din partea
participantilor la Seminariile Judetene 2

Recomandari ale copiilor in urma celor 11 ateliere-dezbatere „Noi si
comunitatea”

Prin activitatile si discutiile organizate in cadrul fiecarui atelier-dezbatere, s-a creat un cadru propice
exprimarii libere a copiilor in legatura cu subiecte care tin de integrarea in scoala si comunitate.
Consultarea copiilor ca beneficiari ai servicii de tip rezidential constituie un exercitiu de participare la
un demers care vizeaza, in ultima instanta, imbunatatirea serviciilor sociale care le sunt acordate
copiilor si eficientizarea interventiilor profesionistilor pentru a asigura o mai buna integrare in
comunitate.

Opiniile copiilor si recomandarile rezultate in urma celor 11 ateliere-dezbatere au fost centralizate si
analizate. Prezentam in paginile urmatoare principalele recomandari care au reiesit:

Recomandari privind activitati care stimuleaza prezenta copiilor in viata comunitatii
- organizarea si implicarea mai mare a membrilor comunitatii in activitati care stimuleaza
prezenta copiilor in viata comunitatii:
• activitati si competitii sportive, activitati cultural artistice
• activitati extrascolare organizate de scoala
• activitati educative, teatrul, desenul, dansul
• jocuri cu ceilalti copii (fotbal) si vizite in oras;
• participarea la concertele sau spectacole din oras;
• vizite ale copiilor la diferite locuri de munca
• activitati organizate in scoala si in localitate pe teme de mediu, sanatate, respectarea
legilor
• activitati de voluntariat adresate familiilor cu persoane in varsta, familiilor nevoiase;
activitati de intrajutorare intre colegii de clasa
• diverse activitati facute in compania copiilor de aceeasi varsta.
Recomandari privind sustinerea copiilor pentru a participa la educatie
- sprijinirea copiilor de catre adulti pentru a merge la scoala
- sprijin pentru asigurarea necesitatilor scolare, rechizitelor scolare, microbuzului scolii
pentru elevi
- acordarea sau organizarea sprijinului pentru efectuarea temelor
- organizarea de activitati scolare care sa ii implice pe copiii din servicii de tip rezidential si
sa contribuie la intarirea comunicarii cu ceilalti colegi de scoala, la dobandirea unor abilitati
si la valorizarea copiilor
- organizarea de activitati recreative in unitatile scolare sau in comunitate, care creeaza
contextul pentru o mai buna comunicare si o mai buna cunoastere intre colegi si pentru
crearea unor relatii sociale noi
- organizarea de activitati extrascolare - cu caracter sportiv, ecologic, artistic, care
stimuleaza dezvoltarea copiilor, relationarea cu colegii, sentimentul de responsabilitate
- organizarea si participarea la activitati de voluntariat si de solidaritate prin care copiii isi
ajuta semenii, devin mai responsabili in ceea ce priveste atitudinea si ajutorul acordat
celorlalti, isi intaresc stima de sine
- organizarea de catre scoala a unor vizite la serviciile de tip rezidential unde sunt gazduiti
copiii pentru a le cunoaste mai bine mediul de viata si nevoile
- organizarea in cadrul scolii a unor actiuni de cunoastere a institutiilor reprezentative din
comunitate, astfel incat copiii sa aiba o buna reprezentare a retelei sociale si a comunitatii evenimente desfasurate in parteneriat cu scoala, biserica, politia, ISU, biblioteca, muzeul
judetean etc.
- asigurarea in cadrul scolii a unui climat lipsit de discriminare, a respectului si demnitatii
persoanei si a unui tratament egal al tuturor copiilor
Recomandari pentru adultii din comunitate pentru a sustine participarea copiilor in
viata comunitatii
- sustinerea copiilor in actiunile lor atunci cand acestia solicita acest lucru
- comunicare cu copiii potrivit nivelului lor de intelegere
- mai mult timp petrecut cu copiii, pentru a le intelege nevoile si aspiratiile

- oferirea de informatii clare si informarea corespunzatoare a copiilor legat de aspecte care ii
privesc
- incurajarea si sustinerea copiilor sa isi dezvolte relatiile sociale
- realizarea de concursuri sportive, dezvoltarea de centre sportive gratuite, activitati
recreative – plimbari in parc, activitati culturale – concerte, teatru, activitati educative –
cursuri, concursuri, sustinere in activitatile pe care copiii doresc sa le faca.
- atitudine lipsita de discriminare, sprijinirea copiilor in situatie vulnerabila pentru a nu se
simti diferiti de ceilalti
- ajutarea copiilor pentru a depasi situatiile dificile
- indrumare privind comportamentul potrivit in societate
- implicarea copiilor in activitati pentru copii organizate in comunitate
Recomandarile copiilor privind activitatea diferitilor profesionisti care actioneaza in
cadrul comunitatii
- Cadre didactice
• Organizarea de proiecte extrascolare
• Organizarea de activitati care sa stimuleze cunoasterea intre copiii, atat in unitatile de
invatamant, cat si intr-un cadru extrascolar
• Organizarea unor sesiuni de pregatire suplimentara pentru elevii care au nevoie de
sprijin in asimilarea informatiilor predate
• Organizarea de activitati recreativ-educative/ extrascolare care sa includa si copiii cu
o situatie socio-economica dezavantajata
• Indrumare pentru a canaliza si valorifica aptitudinile demonstrate de elevi
• Demonstrarea unei atitudini lipsite de discriminare in tratarea tuturor elevilor,
indiferent de situatia socio-economica, problemele de sanatate sau nevoile speciale
ale copiilor
• Sprijinirea copiilor cu tulburari de comportament
• Implicare in activitati de voluntariat care sa sprijine copiii aflati in situatie defavorizata
si care sa ofere elevilor un model de implicare sociala
- Cadre medicale
• Realizarea unor activitati de informare in ceea ce priveste sanatatea in scoli si in
comunitate, lectii pentru un stil de viata sanatos; tehnici de baza pentru acordarea
primului ajutor
• Realizarea unor activitati prin care sa vina in intampinarea nevoilor de sanatate ale
copiilor si familiilor dezavantajate, pentru a asigura asistenta primara a tuturor copiilor
• Adoptarea unei atitudini nediscriminatoare fata de copiii aflati in diferite situatii de
vulnerabilitate
- Politisti
• oferirea intr-un mod organizat de informatii referitoare la prevenirea infractionalitatii
sau informatii pentru siguranta rutiera, respectarea legilor, aspecte legate de
siguranta copilului si a cetateanului, lectii de prim-ajutor.
• Implicare in infiintarea si functionarea patrulei scolare
• Realizarea de proiecte si activitati care sa se adreseze elevilor, privind siguranta
persoanei si in comunitate
• Implicarea in activitati sau proiecte de voluntariat, care sa sprijine copiii dezavantajati

•

sprijinirea copiilor pentru a ajunge la scoala in cel mai scurt timp

- Preoti
• Ajutorarea copiilor in situatie de vulnerabilitate, din servicii de tip rezidential, prin
activitati caritabile
• Organizarea unor initiative de educatie informala, consilierea copiilor si a familiilor
privind importanta educatiei si a frecventarii scolii
- Directori de scoala
• Asigurarea conditiilor optime in scoli si gradinite (caldura, instalatii sanitare etc.)
pentru a asigura desfasurarea cursurilor si sanatatea copiilor
- Primari/ autoritatile publice locale
• Organizarea de activitati recreative
• Investitii in parcuri si locuri de agrement pentru copii
• Modernizarea scolilor
• Investitii in facilitati sportive la care sa aiba acces copiii
• Sustinerea copiilor proveniti din familii in situatie de saracie
• Implicare in activitati cu caracter ecologic
• Infiintarea de centre recreative
Recomandari privind personalul angajat in serviciile de tip rezidential vizand
participarea copiilor in comunitate
- oferirea intr-o masura mai mare a programelor de petrecere a timpului liber (activitati de
socializare in afara centrului)
- implicarea in depistarea din timp a evenimentelor din comunitate organizate de institutii si
autoritatile publice locale pentru a se putea organiza si a insoti copiii sa participe/ asiste la
evenimentele identificate; informarea copiilor in legatura cu evenimentele din comunitate
- sustinerea copiilor pentru a se implica in cat mai multe programe/ proiecte ale scolii si in
activitati si competitii sportive, derulate de cluburi sau asociatii sportive – cu respectarea
opiniei si dorintei copilului;
- pentru fiecare copil sa existe o persoana de contact din comunitate care sa fie contactata
atunci cand copilul are nevoie de prezenta acesteia.

Codul de bune practici de parteneriat
Opiniile si recomandarile copiilor au fost corelate cu elementele de bune practici identificate in cadrul
SJ 1 de catre profesionisti (actiuni de stimulare a integrarii scolare si sociale, a bunelor practici de
parteneriat in domeniu, a propunerilor realizate de catre participanti cu privire la Codul de bune
practici). Opiniile copiilor au fost integrate in recomandarile formulate in Codul de bune practici “ABC
de parteneriat pentru o mai buna integrare in scoala si comunitate a copiilor protejati in servicii de tip
rezidential” – versiunea draft prezentata in cadrul seminariilor judetene nr 2 „Parteneriat si educatie
pentru sanse egale acordate copiilor si tinerilor din sistemul de protectie”. Este important de subliniat
faptul ca pentru elaborarea codului de bune practici a fost asigurata consultarea copiilor din serviciile
de tip rezidential ca beneficiari finali, astfel incat recomandarile formulate sa corespunda nevoilor
reale ale copiilor.

Seminariile judetene nr 2
Opiniile si recomandarile copiilor rezultate in urma atelierelor-dezbatere ale copiilor au fost
prezentate in cadrul Seminariilor judetene nr 2 „Parteneriat si educatie pentru sanse egale acordate
copiilor si tinerilor din sistemul de protectie”, aceasta prezentare constituind unul dintre obiectivele
seminarului. Unul dintre argumentele pentru care s-a ales modalitatea de investigare a cercetariiactiune a fost posibilitatea de a valorifica imediat rezultatele cercetarii in randul profesionistilor. Prin
prezentarea opiniilor copiilor si a concluziilor atelierelor-dezbatere ale copiilor in cadrul seminariilor
judetene s-a asigurat transmiterea rezultatelor catre profesionisti din cadrul institutiilor publice, al
ONG-urilor si catre alti reprezentanti ai comunitatii care pot interveni in ameliorarea dificultatilor cu
care se confrunta copii din serviciile de tip rezidential in ceea ce priveste integrarea in scoala si in
comunitate. Contextul de dialog inter-institutional creat in cadrul acestor seminarii a fost favorabil
gasirii unor directii de actiune si a unor solutii de interventie comune prin care sa se asigure
includerea sociala si non-discriminarea copiilor din sistemul de protectie.

Seminariile judetene s-au desfasurat in 10 judete, fiind organizate de catre DGASPC beneficiare ale
proiectului EDUC plus ((Alba, Arges, Arad, Bacau, Buzau, Cluj, Mehedinti, Mures, Valcea) si in sector
1 Bucuresti. Obiectivul major al seminariilor a fost acela de a facilita la nivel judetean colaborarea
dintre institutii, ONG-uri, entitati private, reprezentanti ai comunitatii pentru a identifica si pune in
practica masuri care sa conduca la cresterea sanselor de integrare in scoala si comunitate a copiilor
si tinerilor din servicii rezidentiale.

Un alt obiectiv important al seminariilor a fost prezentarea si dezbaterea Codului de bune practici
“ABC de parteneriat pentru o mai buna integrare in scoala si comunitate a copiilor protejati in servicii
de tip rezidential”. In cadrul seminariilor participantii au analizat si au purtat dezbateri privind
continutul Codului de bune practici. Feedback-ul participantilor a fost pozitiv, continutul propus fiind
apreciat pentru maniera profesionista de abordare si pentru buna acoperire a problematicii cu care se

confrunta copiii si profesionistii din serviciile de tip rezidential. De asemenea, codul de bune practici
propus a fost apreciat ca oportun pentru realitatea actuala.
Seminariile judetene s-au bucurat de succes la nivel local si si-au atins obiectivul de a imbunatati
colaborarea intre diferitii actori din domeniul protectiei copilului de la nivel local, din sectorul public si
privat.
In urma seminariilor judetene nr. 2 au rezultat o serie de opinii si recomandari ale participantilor
privind Codul de Bune practici de parteneriat.

Opinii si recomandari privind codul de bune practici de parteneriat
A. Scoala este primitoare pentru fiecare copil protejat in servicii rezidentiale
- intalniri cu reprezentantii institutiilor de invatamant in vederea imbunatatirii relatiei dintre unitatile
functionale de tip rezidential din cadrul DGASPC si scoala, a relatiei dintre furnizorii privati si scolile
in care invata proprii beneficiari si a relatiei dintre autoritatile publice locale si scolile de pe raza lor de
competenta.
- implicarea Inspectoratul Scolar Judetean pentru o buna colaborare cu unitatile de invatamant
- construirea unei relatii intre DGASPC si Inspectoratul Scolar Judetean, prin care sa se solicite
scolilor elaborarea curriculelor adaptate pentru copiii cu cerinte educative speciale,
- in ceea ce priveste parteneriatul intre unitatea de invatamant si DGASPC/ Serviciul(serviciile)
rezidential(e) s-a subliniat faptul ca exista incheiate astfel de protocoale de colaborare (fiind o cerinta
a standardelor de calitate in domeniu), insa acestea nu contin anexele mentionate in Codul de bune
practici, care au fost apreciate ca fiind utile si aplicabile. Anexele propuse se refera la lista nominala
a copiilor protejati, actualizata in fiecare an scolar, cu mentionarea clasei si a cadrului didactic
responsabil (invatator sau profesor diriginte), precum si a educatorului de referinta de la nivelul
serviciului de tip rezidential
- in ceea ce priveste sensibilizarea parintilor elevilor pentru non-discriminare si solidaritate sociala, sa subliniat importanta implicarii cadrelor didactice si a influentelor acestora in
propunerea/organizarea de activitati care sa nu produca consecinte negative asupra copiilor.
- Pentru a evita discriminarea, recomandarea conform careia conducerea scolii si fiecare cadru
didactic trebuie sa aiba responsabilitatea incurajarii si intrajutorarii intre colegii de clasa este fezabila
si necesara

- importanta valorizarii progreselor copiilor, atat in pregatirea colaborarii, cat si dupa finalizarea unor
activitati in beneficiul lor
- organizarea de campanii de informare ale cadrelor didactice cu privire la nevoile/problemele copiilor
ocrotiti in serviciile de tip rezidential si constientizarea necesitatii acordarii de sprijin de catre acestia
in colaborare cu educatorii din serviciile de tip rezidential;
- Implicarea copiilor din serviciile de tip rezidential in programele de consiliere in cadrul cabinetelor de
asistenta psihopedagogica;
- trimestrial sa existe intalniri intre educatorii din serviciile de tip rezidential – invatator/diriginte –
pentru fiecare copil in parte, aceste intalnirii sa se desfasoare atat la scoala cat si in centru
rezidential.
- exprimarea opiniei copiilor
B. Partenerii privati (ONG-uri si firme profit) sustin integrarea sociala a copiilor protejati in
servicii rezidentiale
- o mai buna mediatizare a activitatilor comune organizate in care sunt implicati copii/tinerii din
serviciile rezidentiale si implicarea ONG-urilor in acordarea de sprijin in vederea integrarii copiilor in
comunitate
C. Autoritatile publice locale creeaza conditii de integrare in comunitate pentru toti copiii
protejati in servicii de tip rezidential
- A fost apreciata in mod deosebit gratuitatea pe mijloacele de transport in comun, recunoscandu-se
utilitatea unei astfel de masuri atunci cand este vorba de implicarea copiilor in activitati extrascolare
si in dezvoltarea relatiei cu comunitatea.
- importanta implicarii autoritatilor publice locale in integrarea socio-profesionala a tinerilor din servicii
de tip rezidential
- “Pentru integrarea in comunitate a propiilor protejati in servicii de tip rezidential este nevoie de
ajutorul permanent al autoritatilor publice locale. Colaborarea autoritatii publice locale cu serviciile de
tip rezidential este necesara in identificarea oportunitatilor de sprijinire a copiilor si tinerilor, conform
nevoilor acestora, astfel ca acestia sa aiba acces la activitatile curente din comunitate, sa fie invitati
la evenimentele culturale, sportive, de agrement etc. Subliniem importanta furnizarii de catre APL-uri
a unor programe specifice de informare, educare si prevenire a practicilor/fenomenelor
negative/riscurilor, delicventa, consum de alcool/tutun/droguri/trafic de persoane”
- o informare corecta privind problematica copiilor din servicii de tip rezidential, mai ales a acelora
care au beneficiat de masura de protectie o perioada mai indelungata de timp (mai mare de 3 ani) cat
si a copiilor cu tulburari de comportament, astfel incat masurile de sprijin pentru reintegrarea
acestora, cuprinse in planul de servicii post rezidenta sa fie realizabile, realiste, sustinute de toti cei
implicati si ceea ce este cel mai important, sa fie stabilite dupa consultarea cu copilul/tanarul si cu
implicarea activa a acestuia. Un rol important il poate avea autoritatea publica locala in asistarea
copilului/tanarului care paraseste sistemul de protectie in accesarea serviciilor existente la nivelul
comunitatii.

Concluzii ale seminariilor judetene nr 2
Seminariile judetene au fost primite cu un real inters din partea participantilor. Ele au reunit la nivelul
fiecarui judet: sefi servicii, educatori si beneficiari din servicii de protectie a copilului subordonate
DGASPC, reprezentanti ai consiliilor judetene, ISJ, CJRAE, primarii/ directii de asistenta sociala,
inspectoratul judetean de politie, biserica, ONG-uri, alte institutii, voluntari. Majoritatea participantilor
au venit cu propuneri concrete pentru sprijinirea copiilor din servicii de tip rezidential. De asemenea,
participantii si-au aratat disponibilitatea de colaborare si implicare pentru sprijinirea copiilor aflati in
serviciile de tip rezidential. Propunerile Codului de bune practici au fost dezbatute, fiind prezentate
exemple concrete si solutii de imbunatatire. Participantii au agreat ca este important si necesar sa
existe un Cod de bune practici de parteneriat pentru o mai buna integrare in scoala si comunitate a
copiilor protejati in servicii de tip rezidential si au validat recomandarile propuse.

Cele mai importante concluzii si recomandari care au reiesit:
- a fost exprimata utilitatea cursului de formare asupra educatorilor, primindu-se feed back pozitiv,
precum si nevoia participarii si pe viitor la astfel de cursuri;
- importanta unor parteneriate eficiente, care prin varietatea activitatilor comune sa constituie un
beneficiu real in integrarea in scoala si comunitate a copiilor protejati in servicii de tip rezidential.
- opinia copiilor/tinerilor este foarte importanta, pentru a asigura o finalitate pe termen lung a
eforturilor celor implicati.
- rolul si importanta parteneriatului dintre unitatea de invatamant si DGASPC-serviciul rezidential
- stabilirea si mentinerea relatiilor profesionale intre cadrului didactic responsabil (invatator sau
profesor diriginte) si educatorul de referinta al copilului de la nivelul casei familiale
- initierea comunicarii de catre educatori si coordonatorii serviciilor rezidentiale catre specialistii scolii,
stabilirea si mentinerea relatiilor dintre specialisti.
- este necesara implicarea inspectoratului scolar in sensibilizarea cadrelor didactice in ceea ce
priveste problematica copiilor proveniti din sistemul de protectie si nevoia de sprijin a acestora.
- organizarea de seminarii cu cadrele didactice, conducatorii institutiilor de invatamant si specialistii
din domeniu, cu scopul de a schimba mentalitatea cu privire la copiii din serviciile de tip rezidential.
Diseminarea acestor informatii in cadrul sedintelor cu parintii, in acelasi scop.
- promovarea realizarilor copiilor din sistemul de protectie de tip rezidential.
- organizarea cel putin anual a unei intalniri a partenerilor publici (scoala, primarie, politie, biserica
etc.) si privati (ONG, firme) ai serviciului de tip rezidential care sa faciliteze schimbul de experienta,
- schimburi de experienta cu organizatii nationale si internationale care au ca obiectiv intergarea
copiilor in scoala si comunitate;
- campanii de constientizare si de sensibilizare a comunitatii prin organizare de seminarii, sedinte cu
parintii etc.
- un rol important il poate avea autoritatea publica locala in asistarea copilului/tanarului care
paraseste sistemul de protectie in accesarea serviciilor existente la nivelul comunitatii.

Concluzii si recomandari finale
Cercetarea-actiune „Noi si comunitatea” a fost realizata in sprijinul obiectivului general al proiectului
EDUC PLUS de a contribui la imbunatatirea sanselor de integrare sociala a copiilor si tinerilor din
sistemul de protectie gazduiti in servicii de tip rezidential. Ideea de baza de la care a pornit aceasta
cercetare-actiune a fost aceea ca nu se pot face demersuri de stimulare a integrarii sociale a copiilor
aflati in servicii de tip rezidential de catre profesionistii abilitati fara a implica efectiv copiii, ca
principali beneficiari, in procesul de identificare a nevoilor reale si a unor solutii in ceea ce priveste
integrarea. Implicarea copiilor din servicii de tip rezidential s-a realizat prin consultarea directa a
acestora cu privire la o serie de subiecte-cheie referitoare la integrarea in comunitate, prin
intermediul unor ateliere-dezbatere ale copiilor. In cadrul proiectului, cercetarea-actiune se inscrie
intr-un cadru mai larg de actiuni coordonate, din care fac parte: seminarii judetene si inter-judetene
pentru imbunatatirea parteneriatului public-privat, elaborarea unui cod de bune practici de
parteneriat, colectarea de bune practici de parteneriat public-privat pentru incluziunea sociala si nondiscriminarea copiilor din sistemul de protectie. Derularea cercetarii-actiune si participarea copiilor au

asigurat adecvarea tuturor acestor actiuni la nevoile reale identificate si, totodata, sustenabilitatea
rezultatelor acestora.
Concluzii care au reiesit pe parcursul tuturor acestor actiuni si directii viitoare de actiune:
- este necesar sa se intensifice demersurile de asigurare a dreptului la participare a copiilor din
serviciile de tip rezidential, atat de catre profesionistii implicati in protectia copilului, cat si din partea
comunitatii. Exista demersuri in acest sens, insa acest drept al copiilor nu a fost inca integrat in cea
mai mare parte a practicilor si cutumelor comunitatii.
- exprimarea opiniei copiilor trebuie sa devina o etapa obligatorie in toate demersurile profesionistilor
care ii vizeaza pe copii – in furnizarea serviciilor sociale si a serviciilor publice, cum sunt serviciile de
educatie
- organizarea si implicarea mai mare a membrilor comunitatii in activitati care stimuleaza prezenta
copiilor in viata comunitatii
- sprijinirea copiilor de catre profesionisti si, in general, de catre adulti pentru a participa la educatie
- este necesar sa se asigure in cadrul scolii un climat lipsit de discriminare, respectul si demnitatea
persoanei si un tratament egal al tuturor copiilor. Totodata, scoala si cadrele didactice pot avea o
influenta semnificativa in comunitate pentru a transmite mai departe o atitudine nediscriminatoare.
- un rol important in imbunatatirea integrarii scolare il poate avea parteneriatul dintre unitatea de
invatamant si DGASPC-serviciul rezidential. S-a facut cunoscuta nevoia sa existe o colaborare
stransa intre acesti doi actori.
- este necesara implicarea inspectoratului scolar in sensibilizarea cadrelor didactice in ceea ce
priveste problematica copiilor din sistemul de protectie si nevoia de sprijin a acestora.
- s-a evidentiat nevoia ca educatorii din unitatile de protectie sa aiba o colaborare mai stransa cu
cadrele didactice din scoala
- este necesara dezvoltarea intr-o masura mai mare, de catre furnizorii publici, privati sau in
parteneriat, a serviciilor care asigura tranzitia tinerilor beneficiari din cadrul serviciilor rezidentiale
catre viata autonoma, dupa iesirea din sistemul de protectie, pentru a facilita integrarea socioprofesionala a acestora.
- este necesara sprijinirea tinerilor iesiti din sistemul de protectie pentru a intra pe piata muncii,
medierea unei angajari si consiliere la locul de munca
- autoritatile publice locale pot sprijini angajarea tinerilor proveniti din sistemul de protectie a copilului,
de exemplu prin implicarea in organizarea unor burse ale locurilor de munca
- a fost evidentiata importanta pregatirii specialistilor in domeniul social si importanta adaptarii
acestora la nevoile copiilor si la cerintele in continua schimbare ale societatii actuale.
- a fost subliniata utilitatea cursului de formare a educatorilor din serviciile de tip rezidential derulat in
cadrul proiectului EDUC PLUS, primindu-se feedback pozitiv, precum si nevoia participarii si pe viitor
la astfel de cursuri. A fost reconfirmata adecvarea tematicii de formare la nevoile educatorilor si ale
copiilor beneficiari, tematica in cadrul careia unul dintre module este dedicat participarii copilului in
comunitate. Asigurarea abordarii participative este o cerinta esentiala pentru a furniza copiilor
beneficiari servicii de calitate, care raspund nevoilor acestora.
- a fost identificata o nevoie de formare in ceea ce priveste educatorii care lucreaza cu copiii cu
dizabilitati
- a fost exprimata (si reconfirmata) nevoia de supervizare a educatorilor

- s-a subliniat nevoia ca la cursurile de formare adresate personalului educativ din servicii de tip
rezidential sa participe si cadrele didactice, pentru a cunoaste mai bine specificul copilului aflat in
servicii de tip rezidential si modalitati in care pot interveni eficient pentru a asigura integrarea scolara
si sociala si non-discriminarea acestora, atat in scoala, cat si in comunitate
- este nevoie de actiuni conjugate ale tuturor actorilor din comunitate care pot interveni pentru a
sustine integrarea copiilor din sistemul de protectie, concretizate prin parteneriate public-private si
inter-institutionale. Este important sa se concretizeze parteneriate eficiente, care prin varietatea
activitatilor comune sa constituie un beneficiu real in integrarea in scoala si comunitate a copiilor
protejati in serviciile de tip rezidential.

Promovarea rezultatelor si concluziilor obtinute
Raportul de cercetare-actiune “Noi si comunitatea si „Codul de bune practici de parteneriat publicprivat pentru incluziunea sociala si non-discriminarea copiilor din unitati rezidentiale” vor fi promovate
prin intermediul site-ului Centrului Virtual de Resurse CVR Trainer. De asemenea, acestea vor fi
trimise catre site-urile oficiale ale DGASPC partener si DGASPC beneficiare ale proiectului si catre
site-ul oficial al Programului RO10 "Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale
pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale" (CORAI)
http://www.granturi-corai.ro/programul-corai .
Anexe raport:
Raport derulare ateliere-dezbatere
Recomandari ale copiilor in urma atelierelor-dezbatere

