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I. Viziune generală 
 

1. CONTEXT: PROIECTUL UOMO 
 
Proiectul Uomo în Madrid 
 

 În august 1984, la Madrid, a luat naștere primul program Proyecto Hombre din Spania, 
sponsorizat de Fundación Centro Español de Solidaridad, cu scopul de a oferi asistență 

cuprinzătoare tinerilor dependenți de droguri. Programul ia ca model - chiar și primele 
generații de terapeuți au fost instruiți acolo - programul și metodologia Proiectului Uomoal 

Fundatiei Centro Italiano di Solidarietà di Roma, fondat de Don Mario Picchi. 
 La vremea respectivă, termenul „Progetto Uomo” desemna o metodologie terapeutică-

educativă de intervenție destinată dependenților de droguri, care, foarte succint, a căutat să 
promoveze autonomia personală a dependenților de droguri, creșterea responsabilității lor și 

capacitatea lor de a decide liber, astfel încât să poată deveni membri activi ai societății. 
 Proyecto Hombre își concentrează activitatea terapeutic-educativă asupra persoanei 

dependentului de droguri sau, cu o formulă mai generică, asupra persoanei aflată în nevoie 
nevoie. Aceasta înseamnă că nu substanța pe care o consumă persoana se află în centrul 

acțiunii de recuperare. Consumul de droguri este un simptom, un semn al unei stări de rău 
care ascunde o problemă personală mult mai mare care trebuie rezolvată. 

 Viziunea antropologică a Proyecto Hombre înțelege că o persoană este capabilă să 
recunoască și să ofere soluții la problemele și dificultățile sale, că are libertatea de a alege 

modul de orientare al vieții sale, că este capabilă să își asume consecințele acțiunilor sale, care 
are posibilitatea reală de a dezvolta comportamente și atitudini favorabile dezvoltării sale 

vitale. 
 

 De-a lungul timpului, Proyecto Hombre din Madrid a făcut o serie de adaptări și 
transformări ale programului de tratament „original” (în terminologia Proyecto Hombre se 

numește „program tradițional”) pentru a răspunde unor situații noi și unor profiluri de 
dependenți de droguri care apar datorită schimbărilor sociale, culturale și economice care au 

loc în Spania. 
 Din aceste noi realități, Proyecto Hombre din Madrid reflectă, de asemenea, asupra 

posibilității de adaptare și utilizare a metodologiei sale și a principiilor sale filosofice și 
antropologice pentru a ajuta alte grupuri de oameni aflați în situații de dificultate socială. 

 Rezultatul acestei reflecții este convingerea că principiile filosofice și metodologice 
ale Proyecto Hombre sunt valabile și pentru însoțirea adolescenților și tinerilor cu dificultăți 

de incluziune și cu măsuri judiciare2. S-a creat astfel o Comunitate terapeutică pentru minori 
și tineri cu măsuri de internare judiciară, un Centru de zi și diverse programe de formare 

profesională reglementate. 
 

 
 La sfârșitul acestor rânduri, este interesant de observat că în acest context a fost creat 

în 1996 un prim Program de PrevențieIndicată – Program de Sprijin - pentru tratamentul 
adolescenților și tinerilor consumatori de droguri și a familiilor acestora. Cu diverse 

transformări, prin extinderea profilului utilizatorilor și îmbogățirea cu alte acțiuni, acest 
program va evolua pentru a deveni Proyecto Hombre, serviciu de asistență pentru tineri, 

minori și familii din Madrid. 
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2. ABORDAREA SERVICIULUI DE ASISTENȚĂ A TINERILOR, MINORILOR ȘI 
FAMILIILOR 
 
 Este vorba despre un set de intervenții terapeutice și educaționale destinate 

adolescenților și tinerilor și familiilor acestora. Pe scurt, programul își propune să promoveze 
maturizarea psihosocială a tinerilor și adolescenților care au sau pot avea diferite dificultăți și 

probleme care interferează sau pot interfera cu dezvoltarea lor. În același timp, urmărește să 
consolideze abilitățile filo-părintești și factorii de protecție la tineri, la minori, la părinți și 

educatori,astfel încât să îi ajutesă facă față dificultăților și să rezolve problemele. 
 Intervenția terapeutico-educativă a Serviciului de asistență pentru tineri, minori și 
familii[de acum înainte SAJMF] urmează principiile filosofice și antropologice ale Proyecto 
Hombre, interpretate și calificate de specificul realității adolescentului și familial. Într-un mod 

foarte scurt: 
- Persoana tânără /adolescentă (nu substanța sau comportamentul perturbator/violent în sine) 

este centrul intervenției, împreună cu familia sa. 
- Adolescentul/ tânărul și familia au resursele necesare pentru a se schimba și a prelua 

controlul asupra vieții lor. 
- Comportamentele de consum de droguri, comportamente perturbatoare sau violente în 

interiorul și în afara familiei, alte comportamente de dependență pe care le îndeplinește 
tânărul / adolescentul sunt un simptom, o expresie care arată o configurație inadecvată a 

procesului de maturizare. De la propunerea filosofică și metodologică a Project Man până la 
tratamentul dependenților de droguri, SAJMF adoptă modelul de intervenție biopsihosocială 

1, înțelegerea faptului că abuzul de droguri și comportamentele dezadaptative și perturbatoare 
sunt fenomene care implică elemente psihologice (gânduri, emoții, comportamente), biologice 

(factori chimici și biologici) și factori familiali și sociali (factori relaționali). 
 

Procesul de intervenție terapeutico-educativă 
 
 Diagrama de la sfârșitul acestei secțiuni rezumă procesul de asistare a adolescenților și 
tinerilor și familiilor acestora care vin la SAJMF. O rezumăm aici în câteva rânduri, urmând 

ca în a doua parte a documentului să aprofunăm unele aspecte, analizând practica și 
evidențiind bunele practici ale intervenției. 

 
(a) Atenție la întrebare 

Tânărul/adolescentul care, împreună cu familia sa, participă la programul SAJMF este 
întâmpinat de unul dintre psihologii echipei de îngrijire care, în una sau două ședințe, oferă 

îndrumări: încearcă să-și facă o primă idee despre tânăr și despre familie; în același timp, 
primește o explicație cu privire la pașii și evoluțiile posibile ale tratamentului oferit de 

program, cere clarificări etc. Prin urmare, miezul acestui prim moment este (1) evaluarea 
întrebării făcută de familie și (2) orientarea familiei și a tânărului/adolescentului asupra 

ajutorului pe care îl pot găsi în SAJMF. 
 

(b) Evaluare și diagnostic 
Dacă există un acord pentru a începe procesul de tratament, primul pas se concentrează pe 

evaluarea și diagnosticul cazului, care poate dura între patru și șase ședințe. 
Cu tânărul/adolescentul, psihologul colectează informații, efectuează diferite teste de 

diagnostic și interviuri motivaționale. În același timp, pe tânăr îl va intervieva și un psihiatru 
pentru a evalua sănătatea sa mentală. 

La rândul său, psihologulface întâlniri și cu familia, colectează informații, sfătuiește familia, 
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evaluează situațiaîmpreună cu psihiatrul etc. 

Cu informațiile colectate și având un un diagnostic mai precis al situației, atât a 
adolescentului/tânărului, cât și a familiei, profesionistul care devine „profesionist de referință” 

face o propunere de tratament. 
 

(c) Dezvoltarea tratamentului 
Tratamentul în sine constă din trei faze, în cursul cărora se desfășoară psihoterapie individuală 

și/sau de grup, ateliere de dezvoltare a abilităților personale și sociale, consultații psihiatrice 
și, atunci când este necesar, consiliere familială, școală parentală, mediere familială și alte 

activități care sunt necesare. 
În cadrul procesului de tratament, a treia fază formează puntea care duce treptat la ieșirea din 

program. 
Durata totală a intervenției este cuprinsă între nouă și douăsprezece luni, în funcție de nevoile 

și evoluția familiei și a tânărului. 
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II. ANALIZA SERVICIULUI DE ASISTENȚĂ PENTRU TINERI, COPII ȘI FAMILII A 
PROYECTO HOMBRE DIN MADRID 
 
 
 Următoarele pagini încearcă să colecteze reflecțiile și analizele făcute asupra SAJMF a 

CES Proyecto Hombre din Madrid. Analiza a fost efectuată pe baza scriptului inclus în anexa 
1, deși a fost utilizată cu mare flexibilitate și redirecționată în multe ocazii pe baza 

răspunsurilor și a dezvoltării analizei. 
 La pregătirea ghidului pentru analiza SAJMF, au fost gândite diverse secțiuni care 

grupează întrebările în funcție de conținutul lor, pentru a facilita schematizarea și 
sistematizarea reflecției. 

Începem cu o secțiune preliminară în care evaluăm proiectul SAMJF, necesitatea lui, locația, 
etc.  Urmează o altă secțiune în care sunt luate în considerare diferite criterii utilizate în 

mod obișnuit în raport cu calitatea programelor terapeutice: eficacitate, relevanță, eficiență, 
acoperire, vizibilitate, sustenabilitate ... O a treia secțiune se concentrează pe analiza 

dezvoltării și executării SAJMF: identificarea și caracteristicile beneficiarilor, solicitări mai 
frecvente de atenție, proces de recepție, instrumente terapeutice etc. Încheiem cu câteva pagini 

dedicate analizei și evaluării activității SAJMF cu familiile. 
 

 
 Vom vorbi despre bune practici și vom încerca să identificam mai multe dintre acestea. 

Pentru a delimita ceea ce înțelegem prin „bune practici”, nu intrăm în discuții cu privire la 
definiția termenului1, mediat în mare măsură de domeniul în care se aplică aceste bune 

practici. 
Cu toate acestea, pare important să subliniem două dificultăți în identificarea bunelor practici 

în științele sociale. Pe de o parte, este dificil să se definească indicatori măsurabili în 
intervențiile sociale, deoarece „schimbările sunt greu de cuantificat, transformările au loc în 

interiorul oamenilor și nu sunt întotdeauna vizibile în perioade specifice de timp, aparent 
procese similare folosesc momente și forme diferite, la care” măsurarea obiectivă „este 

complexă și în multe cazuri imposibilă” 
 Pe de altă parte, fiecare persoană – de care se ocupă științele sociale - este diferită. O 

persoană este ceea ce este în funcție de experiența sa de viață, afecțiunile pe care le-a trăit, 
locurile în care s-a dezvoltat, grupurile sociale prin care a trecut. „Obiectul” - fiecare persoană 

- este multiplu, dar tratamentul său trebuie să fie individual. Prin urmare, „nu putem susține „ 
modele” pe care să le reproducem, ci doar construirea unor principii vertebrale testate, care 

trebuie întotdeauna adaptate la contextul social în care sunt aplicate”. 
 

 Am extras câteva referințe prezente în definițiile pe care le-am consultat: 
    • Prima referință are legătură cu un mod sistematic de acțiune: fiecare acțiune care se 

desfășoară își găsește necesitatea în setul de activități, în metodologie, în obiectivele propuse 
și nu singur sau izolat. 

    • În ceea ce privește conținutul „bunelor practici”, definițiile converg, deoarece includ (1) 
orientări specifice pe care programele sau serviciile trebuie să le respecte pentru a fi de 

calitate, (2) proceduri adecvate sau recomandări recomandate, (3) acțiuni sau măsuri 
inovatoare în procesele de lucru și (4) experiențe care pot fi modele pentru acțiuni specifice 

sau pentru elaborarea de orientări sau principii generale. 
    • În afirmarea scopului „bunei practici”, definițiile coincid în capacitatea lor de a indica, 

încuraja sau introduce îmbunătățiri în procesele și activitățile programului. Sunt ceva de genul 
unei referințe normative sau a unei indicații exemplare pentru a produce schimbări pozitive. 

    • Pe de o parte, „buna practică” se caracterizează (1) prin generalitatea sa, deoarece poate fi 
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aplicată în multe situații. În același timp, (2) are o caracteristică concretă, prin faptul că 

prezintă o experiență pe care fiecare persoană trebuie să încerce să o aplice. 
 

  
 Pentru noi merită să împărtășim această definiție simplă care reflectă ceea ce vrem să 

spunem: prin „bune practici” ne referim la toate acele moduri sistematizate de acțiune care 
introduc îmbunătățiri în diferite moduri în procesele și activitățile care au loc în cadrul 

Programului/Serviciului, care își propun să genereze rezultate pozitive asupra dezvoltării 
psihosociale a utilizatorilor săi. 

 Sesiunile de analiză SAJMF au permis participanților să se exprime cu mare libertate, 
astfel încât, pe lângă evaluarea practicii, au discutat și aspecte care, din punctul lor de vedere, 

ar trebui să fie îngrijite și consolidate sau, în alte cazuri, introduse, deoarece acest lucru ar 
duce la o îmbunătățire a serviciului și la realizarea obiectivelor propuse. Acest lucru este 

reflectat în diferitele secțiuni de la rubrica „Recomandări”. 
 

 
1. UNELE ELEMENTE ANTERIORE: NECESITATE, PLANIFICARE, 
LOCALIZAREA SERVICIULUI PENTRU TINERI, MINORI ȘI FAMILII 
 

 Am început analiza SAMJF abordând câteva întrebări de natură generală: ne-am 
concentrat în special pe proiectare (1.2.), adăugând câteva note cu privire la necesitatea 

programului (1.1.) și localizarea acestuia (1.3..). 
 

 
1.1. NECESITATE 

 
 Nu este necesar să intrăm în detalii pentru a justifica necesitatea SAJMF. Trei note 

sunt suficiente pentru a o arăta. 
 Dacă considerăm consumul de droguri de către adolescenți și tineri drept una dintre 

problemele pentru care familiile apelează la SAJMF, sondajul privind consumul de droguri în 
învățământul secundar din Spania1 constată, printre multe alte date, că drogurileconsumate de 

către un procent mai mare dintre acești elevi (12- 16 ani) sunt alcool (74,1% pentru băieți și 
77,5% pentru fete), tutun (41,4% pentru băieți și 38, 5% pentru fete) și canabis (29,2% pentru 

băieți și 25,9% pentru fete) 2. Situația ia o întorsătură tulburătoare, știind că percepția riscului 
la acești tineri este scăzută (3), că nouă din zece studenți nu întâmpină nicio dificultate în 

obținerea de alcool și tutun (în ciuda faptului că vânzărea este interzisă minorilor) și că 68,1% 
dintre ei cred că este ușor sau foarte ușor să cumpere canabis, care este, de asemenea, cel mai 

popular drog disponibil pentru studenți. Și în ceea ce privește vârsta medie de apariție a 
consumului de alcool și tutun (substanțele care încep să fie consumate mai devreme), 

constatăm că aceasta este de 14 și 14,1 ani, respectiv băieți și fete, iar în consumul de canabis 
începe la 14,9 ani. 

 Odată cu aceasta, dependențele fără substanță, cum ar fi utilizarea compulsivă a 
internetului, ating o rată de 20%. Sau jocurile de noroc online (4). 

 O altă problemă a programului are legătură cu violența părintească, adică acele 
comportamente de violență fizică sau psihologică pe care copiii le îndreaptă împotriva 

părinților lor sau împotriva adulților care le iau locul (excluzând agresiunile ocazionale și cele 
care apar într-o stare de conștiință redusă ) (5). 

 În urmă cu aproximativ 15 ani, a existat o creștere semnificativă a agresiunilor și 
abuzurilor părinților de către adolescenți și tineri, întrucât mulți părinți au depus plângeri 

împotriva copiilor lor. Potrivit datelor procurorului general al statului, numărul procedurilor 
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împotriva minorilor pentru violență pro-parentală în 2017 a fost de 4.665 și 4.833 în 2018. 

Acest lucru relevă necesitatea asistenței externe și recunoașterea imposibilității de a rezolva 
problema în cadrul familiei (1). 

 În al treilea rând, pe aceeași linie au fost observațiile care, an de an, au fost detectate în 
SAMJF. S-a spus deja că originea serviciului constă într-un program de tratament pentru 

consumatorii de droguri tineri și adolescenți. Anchetele primite cu privire la alte probleme ale 
tinerilor adolescenți au condus la căutarea răspunsurilor la aceste cereri și la necesitatea 

aparentă de resurse pentru a le pune în aplicare, care au modelat și modelează SAJMF. 
 

BUNE PRACTICI ÎN LEGĂTURĂ CU NECESITATEA SERVICIULUI 
(1) Programul apare din reflectarea, analiza și verificarea existenței unei întrebări sociale care 

necesită un răspuns. 
 

 
1.2. PROIECTAREA 

 
 În ceea ce privește proiectarea SAMJ, se poate spune că este un program caracterizat 

prin inovație. De fapt, așa cum am arătat deja în primele pagini, proiectarea sa actuală este 
rezultatul cercetării și implementării de noi răspunsuri la noi nevoi, bazate pe cunoștințele și 

experiența colectate anterior atât în tratamentul dependenților de droguri, cât și în alte 
programe ale Proyecto Hombre. Acest lucru a dus, de asemenea, la dezvoltarea și extinderea 

domeniilor de acțiune. 
 Actualul proiect SJMF este, de asemenea, inovator în cadrul proiectului Project Man, 

deoarece înseamnă un salt calitativ în acțiune în domeniul dependenței de substanțe pentru 
tratamentul dependențelor fără substanțe, comportamentelor perturbatoare sau agresive și 

pentru sănătatea mintală a minorilor și tinerilor. Cu alte cuvinte, un salt calitativ important 
este produs prin introducerea în domeniul specific al tratamentului dependenței de droguri a 

câmpului mai larg al comportamentelor și sănătății mintale și a bunăstării minorilor și a 
tinerilor și, de asemenea, propunerea familiei ca subiect (atât agent cât și pacient) al 

procesului de tratament. În acest sens, este adevărat că Proyecto Hombre a dorit întotdeauna 
ca familia să fie prezentă în diferite programe de tratament. Cu toate acestea, aici își asumă un 

rol foarte relevant dintr-o viziune sistemică a problemei care trebuie abordată. Într-o altă 
secțiune vom aprofunda subiectul. 

 SAJMF propune o abordare globală și integrată. Ca punct de plecare, acțiunea 
programului nu se limitează (ceea ce evident nu înseamnă că este neglijat) la consumul de 

substanțe sau la un comportament perturbator și/sau violent în sine. Experiența 
profesioniștilor arată că adolescenții/ tinerii tratați au trăit deja în situații de risc înainte de a 

începe să consume droguri sau să aibă comportamente perturbatoare, deci ar fi fost 
permanența în acele situații de risc să provoace consum și/ sau comportamente inadecvate. 

SAJMF este inclus în varietatea de programe terapeutico-educaționale oferite de Proyecto 
Hombre în Madrid. Acest fapt face posibilă o sinergie asupra fluxurilor de informații și 

cunoștințe, asupra nevoilor care apar, asupra instrumentelor terapeutice și educaționale 
utilizate (tehnici de îmbunătățire a stimei de sine, a autocontrolului, comunicării, abilităților 

sociale etc.). 
 Din traiectoria urmată de program în istoria sa și din practica actuală, reies unele 

caracteristici semnificative ale proiectului. În analiza efectuată, termenii „adaptare” și 
„flexibilitate” sunt folosiți deseori: SAJMF are o structură clară, dar acest lucru nu îl 

împiedică să fie dinamic și să adapteze tipul de intervenție, activități, timp, la situația 
specifică fiecărui adolescent și a familiei, astfel încât acest lucru să favorizeze realizarea 

obiectivelor propuse. Intervenția terapeutico-educativă este individualizată, luând în 
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considerare caracteristicile personale și sociale ale utilizatorilor, mediul și dinamica familiei 

etc. Unul dintre profesioniști a explicat acest lucru cu o imagine corectă: nu este vorba de a 
lăsa pe toată lumea să treacă prin același cadru rigid și imobil, ci de a oferi fiecăruia cadrul 

prin care poate trece. 
 În mod similar se ia în considerare și se evidențiază faza de dezvoltare a 

adolescentului sau tânărului: în funcție de faza de dezvoltare, se adaptează obiectivele, 
activitățile, metodologia etc. 

În cele din urmă, înțelegem că SAJMF este un program bine structurat: așa cum am spus, 
proiectarea serviciului permite o oarecare flexibilitate, dar acest lucru nu înseamnă că 

dezvoltarea programului cu fiecare utilizator sau cu fiecare familie este supusă opiniei și 
deciziei individuale a profesionistului care se ocupă de caz; nici că acțiunile dezvoltate în 

orice caz sunt supuse întâmplării sau eventualității momentului. Dimpotrivă: diferitele 
activități se dezvoltă cu un sens logic, sunt corelate, merg de la cele simple la cele mai 

complexe; elementele procesului de realizare a obiectivelor dorite sunt de înțeles și eșalonate. 
 

BUNE PRACTICI ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTAREA SERVICIILOR 
(1) Reflecția și analiza asupra evoluției noilor nevoi ale mediului social favorizează 

transformarea configurației inițiale a serviciului ca program pentru tratamentul tinerilor 
dependenți de droguri într-un serviciu mai larg, mai global și mai inovator. 

(2) Utilizarea experienței și cunoștințelor dobândite anterior conduce la formularea unui nou 
proiect, mai adaptat nevoilor și cerințelor fiecărui moment. 

(3) Acest proiect aduce cu sine încorporarea sănătății mintale și a bunăstării copilului în 
activitatea organizației, extinzându-și obiectivele. 

(4) Includerea familiei ca obiect de intervenție (subiect pasiv) și, în același timp, ca element 
terapeutic-educativ (subiect activ) favorizează un prognostic mai bun. 

(5) Schimbul de experiență și cunoștințe cu alte programe/ servicii ale organizației creează 
sinergii care contribuie la îmbunătățirea tuturor acestora și a instrumentelor tehnice ale 

acestora. 
(6) Structura de proiectare este solidă, de înțeles și are o logică internă; obiectivele 

procesului sunt eșalonate; activitățile merg de la simple la mai complexe. 
(7) Înălțimea facilitează, în același timp, flexibilitatea necesară pentru a se adapta la nevoile 

fiecărui adolescent și ale fiecărei familii și la realizarea obiectivelor propuse. 
(8) Munca terapeutico-educativă a profesioniștilor este supusă elementelor structurate în 

proiectarea programului, excluzând posibilitatea ca activitățile, obiectivele și dezvoltarea 
acestora să fie lăsate în voia profesioniștilor sau a eventualităților momentului . 

(9) Există o colectare, în scris, a diverselor documente despre serviciu (Baza teoretică a 
SAJMF, Procesul de tratament, Informații privind TPP al SAJMF, Proiectul Școlii 

părinților ...). 
 

 Analiza SAJMF evidențiază, de asemenea, câteva observații și sugestii cu privire la 
diferite aspecte care ar trebui menținute vii pentru a continua să ofere un serviciu din ce în ce 

mai calificat, care să răspundă solicitărilor primite. Acestea sunt RECOMANDĂRI pe care le 
vom prezenta pe scurt în diferitele secțiuni ale lucrării. 

 
(1) Menținerea unei reflecții continue care vizează: (a) contribuțiile științelor umane la aspecte 

precum cadrul teoretic al programului și metodologiile de intervenție terapeutică și 
educațională; (b) identificarea de noi cereri și modificări în profilurile persoanelor deservite și 

consecințele acestor modificări. 
(2) Promovarea și stimularea formării și specializării profesioniștilor (a) în raport cu modelele 

teoretice, criteriile de diagnostic, protocoalele de acțiune, instrumentele tehnice (înregistrare, 
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tratament) și (b) în raport cu acțiunea lor: abilități profesionale (empatie, sensibilitate, 

apropiere), planificarea și coordonarea lucrărilor și intervențiilor etc. 
(3) Există documente scrise despre SAJMF; acest efort ar trebui continuat prin actualizarea 

lor frecventă. 
(4) De la înființare, Projecto Hombre a folosit „propriul limbaj” în multe privințe. Cei câțiva 

termeni care rămân în continuare trebuie să fie abandonați și adaptați la limbajul tehnic 
universal recunoscut. 

(5) Este necesar să se dezvolte supervizaretehnică și clinică care să ajute, printre altele, la 
îmbunătățirea intervențiilor terapeutico-educative, la creșterea și unirea muncii în echipă, la 

îmbunătățirea elementelor de practică care pot fi apreciate etc. 
 

1.3. LOCAȚIE ȘI ACCESIBILITATE 
 

  Locul în care se află SAJMF este foarte accesibil. Este situat într-o zonă 
centrală a Madridului (Calle Martín de los Heros nr. 68), cu o bună prezență a mijloacelor de 

transport în comun: stația de metrou la 300 de metri; 6 linii de autobuz atât din capitală, cât și 
din orașele din nord-vest; și o stație de autobuz interurban la 10 minute de mers pe jos. 

 În același timp, la 50 de metri de centru există o parcare publică cu plată, iar întreaga 
zonă este o parcare reglementată. 

 Programul are orarul de luni până joi după masă (de la 14:00 la 21:00) și vineri 
dimineața (de la 8:00 la 15:00). 

În ceea ce privește accesibilitatea SAJM, ceea ce ridică unele dificultăți este comunicarea 
telefonică: alte programe (tratament ambulatoriu pentru alcool, cocaină, patologie dublă etc.) 

și serviciile generale ale organizației sunt situate în același centru, iar acest lucru se traduce 
prin unele momente de saturație a liniilor telefonice, în special în anumite perioade în care 

există un vârf al cererii. 
 

BUNE PRACTICI 
(1) Locația programului într-o parte centrală a orașului. 

(2) O bună comunicare și acces ușor la centru, prin transport public sau privat, facilitează 
abordarea programului. 

(3) Programul facilitează participarea la tratament, în special pentru persoanele cu ore de 
lucru standardizate. 

 
RECOMANDĂRI 

(1) Este de dorit o accesibilitate mai mare la informații prin telefon, deoarece dificultățile din 
acest domeniu pot duce la pierderea potențialilor beneficiari ai programului. 

 
 

2. CÂTEVA CRITERII DE CALITATE ALE SERVICIULUI PENTRU TINERI, 
MINORI ȘI FAMILIE 

 
 În analiza SAJMF am vrut să vedem cum sunt îndeplinite unele dintre criteriile 

utilizate de obicei atunci când vorbim despre calitatea programelor de intervenție terapeutică. 
Ne-am concentrat pe criteriile de eficacitate, relevanță, eficiență și vizibilitate. 
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2.1. EFICACITATE 

 
 Începem cu evaluarea și analiza măsurii în care SAJMF își atinge scopul și obiectivele 

propuse cu copiii, tinerii și familiile pentru care a fost conceput. 
În primul rând, se poate spune că programul este eficient pe baza datelor înregistrărilor și 

anulărilor care au loc acolo. Dacă ne uităm la datele din ultimii doi ani, vedem că dintre 
persoanele care au renunțat la program în 2018, 59,46% au fost externate (obiective atinse), în 

timp ce cei care au părăsit programul au reprezentat doar 16,22%. Cheltuielile rămase 
(24,32%) s-au datorat amânărilor pentru alte programe sau dispozitive, incompatibilității cu 

orarul, începerea lucrului, schimbarea domiciliului etc. 
 Luând datele pentru 2019, vedem că 75,67% dintre persoanele care au renunțat la 

program au fost externate, iar abandonul a fost de doar 8,11%. 
 Pe de altă parte, bilanțul serviciilor prezintă o imagine completă a serviciilor și 

activităților oferite de SAJMF, cu un dublu obiectiv: pentru programul în sine, organizarea și 
sistematizarea resurselor proprii (care, în același timp, facilitează includerea anuarului în toate 

serviciile întregii organizații); extern, pentru a face cunoscut serviciul și propunerile sale de 
tratament potențialilor utilizatori și publicului larg. O face cu un limbaj clar și accesibil pentru 

o persoană cu o cultură medie. 
 Calea terapeutic-educativă este ușor de înțeles: descrie modelul în diferitele sale faze, 

elementele și activitățile care alcătuiesc serviciul, care sunt profesioniștii implicați în orice 
moment etc. 

 Așa cum s-a subliniat într-un alt paragraf, și în acest caz se poate observa un răspuns 
adecvat la solicitarea de flexibilitate: există o descriere esențială a căii terapeutico-

educaționale, dar în același timp sunt indicate căile diferite pe care utilizatorii le pot urma în 
funcție de problemele lor personale și a nevoilor de tratament. De aici, utilizatorii au 

capacitatea de a-și exprima experiența cu privire la situația lor, ceea ce cred ei că au nevoie, 
ce caută și așteaptă de la program etc. și angajamentul lor de a se implica personal în 

activitățile oferite de traseul de tratament.Consimțământul informat și acordul terapeutic sunt 
instrumente valoroase în acest sens. 

 Activitatea profesioniștilor SAJMF include înregistrarea acțiunilor pe care 
profesioniștii le desfășoară cu utilizatorii (întrebare inițială, diagnostic, indicații terapeutice) și 

a celor pe care le acționează utilizatorul (participare, progres și rezultate ...), astfel încât 
progresul beneficiarilor și dezvoltarea acțiunilor terapeutice să fie documentate în mod fiabil. 

 În cele din urmă, profesioniștii își exprimă satisfacția pentru munca în echipă, pentru 
colaborarea stabilită cu familiile, pentru relația de încredere pe care membrii echipei o pot 

stabili cu utilizatorii și pentru că au reușit să treacă de la un model de prevenție la un alt 
model de îngrijire. 

 
BUNE PRACTICI ÎN LEGĂTURĂ CU EFICACITATEA SERVICIULUI 

(1) Serviciul oferă un chestionar cu scopul de a măsura gradul de satisfacție al beneficiarilor 
programului (atât tinerii, cât și familiile). 

(2) Se folosesc instrumente scrise (Consimțământul informat, contractul terapeutic), astfel 
încât utilizatorii să își exprime explicit acceptul și angajamentul față de calea terapeutică-

educativă pe care intenționează să o urmeze. 
(3) Programul colectează date privind durata și rezultatele tratamentului, pe baza cărora poate 

evalua adecvarea propunerilor terapeutice la nevoile utilizatorilor. 
(4) Există un catalog complet de servicii și acțiuni terapeutice, accesibile și clare în limba sa, 

care oferă o imagine de ansamblu. 
(5) Resursele programului/ serviciului sunt prezentate într-un mod structurat și concis. 

(6) Programul are și pune la dispoziția tuturor diverselor materiale informative pentru a face 
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cunoscut programul. 

 
RECOMANDĂRI 

(1) Proiectarea și introducerea de instrumente menite să măsoare, de asemenea, și gradul de 
satisfacție al profesioniștilor din program. 

(2) Proiectarea și introducerea de instrumente care permit un anumit „control” asupra 
persistenței obiectivelor de tratament atinse de beneficiarii programului. Acest lucru se poate 

face la șase, doisprezece și optsprezece luni. Acest lucru ar oferi informații fiabile cu privire la 
„rata de succes” a serviciului. Mai mult, colectarea acestor date ar putea duce la unele 

publicații de interes pentru serviciu și profesioniștii săi, și ca o contribuție la cunoașterea în 
acest domeniu. 

 
 

2.2. RELEVANȚĂ 
 

 În această secțiune vom prezenta adaptarea SAMJF la nevoile utilizatorilor în toate 
dimensiunile sale (proiectare, structură, procese) și context. 

 
 Procesul de tratament SAMJF începe cu finalizarea diferitelor interviuri și teste de 

evaluare, precum RIF, RIA, Chestionare despre depresie ... din care se construiește 
diagnosticul inițial. Aceste interviuri și teste au ca scop cunoașterea și obiectivizarea nevoilor 

și necesităților inițiale de tratament ale adolescenților/ tinerilor și familiilor acestora care se 
prezintă la program; se întocmește o propunere de tratament care prezintă tinerilor/ 

adolescenților și familiei un drum terapeutică . 
 Această propunere de tratament este făcută de profesionistul care se ocupă de caz, dar 

întreaga echipă contribuie la pregătirea acestuia, deoarece - mai multe despre aceasta într-un 
capitol viitor - una dintre ședințele săptămânale ale echipei are ca scop tocmai tratarea 

cazurilor. 
 Proiectarea programului și metodologia acestuia facilitează integrarea familiilor în 

procesele terapeutice: de fapt - vom vedea pe larg în altă secțiune - prezența și itinerariul 
terapeutico-educativ al familiilor este unul dintre pilonii programului. 

 Instrumentele folosite de SAMJF sunt numeroase: interviuri cu psihologi și psihiatri, 
interviuri de diferite tipuri (motivație, evaluare a proceselor, consiliere, terapie etc.), teste de 

diagnostic, școală pentru părinți, ateliere de abilități sociale, grupuri familiale etc. 
Instrumentele utilizate sunt utile pentru personalizarea muncii zilnice a profesioniștilor și 

pentru atingerea obiectivelor propuse. 
 

BUNE PRACTICI 
(1) Programul folosește teste de diagnostic recunoscute universal pe care se bazează 

diagnosticul inițial. 
(2) Echipa este formată din profiluri profesionale care se completează reciproc (psiholog, 

psihiatru, medic) în proiectarea planului de intervenție și a urmăririi sale terapeutice. 
(3) Implicarea directă a familiei în tratament. 

(4) Varietatea instrumentelor de intervenție facilitează utilizarea celor mai potrivite pentru 
fiecare caz. 
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2.3. EFICIENȚĂ 

 
 Programul SAJMF urmărește anumite obiective terapeutico-educative. Acum este 

necesar să stabilim relația dintre realizarea acestor obiective și resursele umane implicate în 
această sarcină. 

 Suntem conștienți de faptul că SAJMF poate fi descris ca un program eficient. 
Numărul persoanelor tratate și acțiunile programului cresc în fiecare an, deși numărul 

profesioniștilor rămâne neschimbat. 
 Există 8 profesioniști în program: 6 psihologi (dintre care unul este cu jumătate de 

normă), un psihiatru (cu jumătate de normă: 2 zile pe săptămână) și un medic (cu jumătate de 
normă: 2 zile pe săptămână). Din 2017 acesta este numărul de profesioniști. 

 Cu toate acestea, numărul persoanelor care au beneficiat de serviciu a crescut. În 2017 
erau 57, iar în 2018 numărul lor era de 93. În ciuda acestei creșteri, numărul de profesioniști 

care alcătuiesc echipa SAJMF pare adecvat, precum și specializarea lor profesională și 
rolurile pe care le acoperă. 

 Sunt definite responsabilitățile, funcțiile, acțiunile membrilor echipei. Există un 
document care include toate aceste aspecte. Echipa desfășoară, printre altele, sarcini de prim 

ajutor și informare, interviuri terapeutice, ateliere, rapoarte etc. (management tehnic) și unele 
sarcini administrative. 

 Cererea de îngrijire din partea familiilor, în principiu, nu depășește capacitatea 
programului. Cu toate acestea, există două momente specifice în care cererea de informații și 

începerea tratamentului cresc semnificativ: la începutul anului, după sărbătorile de Crăciun și 
după sfârșitul anului școlar. În aceste momente, există riscul supraîncărcării volumului de 

muncă din cauza sosirii acestor valuri de solicitări de asistență, ceea ce crește și zilele de 
așteptare pentru a primi atenția solicitată (atenția la solicitarea făcută prin telefon se face de 

obicei în termen de 3 până la 4 zile). 
 De asemenea, la program participă și studenții masteratului în psihologie a sănătății 

din cadrul Universității din Comillas, datorită unui acord de colaborare între C.E.S. Proyecto 
Hombre și universitatea menționată mai sus.Pe de altă parte, este demnă de remarcat 

colaborarea și coordonarea care există în unele cazuri între profesioniștii din program și 
diferiți agenți (profesioniști din alte dispozitive Project Man, centre de educație și servicii 

sociale) care intervin în moduri diferite cu tinerii și adolescenții și cu familiile acestora care 
primesc tratament în SAJMF.  Este o practică care contribuie cu siguranță la eficiența și 

realizarea obiectivelor terapeutice și educaționale propuse de program. 
 

BUNE PRACTICI 
(1) Rolurile, responsabilitățile, sarcinile membrilor echipei terapeutice sunt definite într-un 

document scris ad hoc. 
(2) Complementaritatea profesioniștilor din echipă: deși majoritatea sunt psihologi, există mai 

multe specialități între ei: Gestalt, psihologia sănătății, pregătirea în psihanaliză etc. 
(4) Existența mecanismelor de coordonare între profesioniștii din cadrul programului. 

(5) Există, de asemenea, mecanisme de coordonare cu alți profesioniști din organizație și cu 
alte organizații / instituții care se ocupă de procesul utilizatorului. Acestea sunt elemente 

funcționale care sporesc eficacitatea intervențiilor specifice efectuate. 
(5) În general, răspunsul la cererile inițiale de informații și tratament este rapid, într-un 

interval de timp adecvat. 
 

RECOMANDĂRI 
(1) Membrii echipei îndeplinesc sarcini de o natură foarte diferită (sarcini tehnice, 

manageriale, administrative etc.). Este oportun să revizuim organizarea echipei pentru a face 
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munca mai eficientă. 

(2) Pentru momentele în care cererea de informații este semnificativ mai mare, mecanismele 
de atenție ar trebui revizuite și crescute pentru a oferi răspunsuri rapid. 

 
 

 
2.4. VIZIBILITATE 

 
 SAJMF este apreciat. În primul rând de către Fundația CES Proyecto Hombre din 

Madrid și proiectele pe care le desfășoară. 
 Din punct de vedere social, ea obține recunoaștere atât de la cei care sunt utilizatori ai 

acesteia, în funcție de ceea ce exprimă ei înșiși, cât și de la populația generală și de la alte 
instituții implicate în același domeniu. 

 De multe ori este unul dintre cele mai interesante programe pentru mass-media din 
Madrid și Spania atunci când se vorbește despre consumul de droguri de către minori și tineri. 

De fapt sunt multe ocazii în careserviciul sau unii dintre profesioniștii săi apar în mass-media 
(presă, radio și televiziune) din cauza acestor circumstanțe. 

 Profesioniștii SAJMF participă la conferințe în centre de instruire. Unul dintre 
angajamentele asumate de program este de a participa, ca profesori, la cursul privind 

dependența de droguri pentru copii și adolescenți a Masterului în Psihologie al Universității 
Francisco de Vitoria, din Madrid. 

 Participăm la diferite întâlniri în centre de învățământ și companii, unde este prezentat 
programul. 

 La fel ca Proyecto Hombre din Madrid, este membru al rețelei naționale Asociación 
Proyecto Hombre, în cadrul căreia participă la cercetări și studii efectuate la nivel național. 

 
 
 
3. DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA SAJMF 

 
Acum încercăm să identificăm cine sunt oamenii care vin la SAJMF și care sunt 

caracteristicile acestora, cele mai frecvente solicitări de acceptare, procesul de primire, 
instrumentele terapeutice utilizate etc. 

 
 

3.1 BENEFICIARII SAJMF 
 

Caracteristicile acestor tineri / adolescenți 
 

 Din examinarea datelor conținute în arhivele adolescenților și tinerilor care au accesat 
SAJMF în anii 2018 și 2019 și din ceea ce raportează ei înșiși, caracteristicile lor pot fi 

rezumate după cum urmează. 
 Vârsta persoanelor asistate este cuprinsă între 14 și 22 de ani(14). 

 Sunt tineri care trăiesc în cadrul unei structuri familiale (deși programul primește și 
adolescenți și tineri fără această structură familială). 

 Prezintă diferite tipuri de comportamente perturbatoare (consumul de substanțe, 
comportamente antisociale, comportamente de risc) care interferează semnificativ cu 

maturizarea și adaptarea lor la mediul lor familial, relațional și/ sau de lucru/ instruire. 
- Mulți au experimentat eșecul școlar. 

- Deseori prezintă instabilitate relațională: copiii înșiși declară că își schimbă adesea prietenii 
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(sau colegii cu care se raportează). 

- Folosesc în mod regulat tutun și canabis, în special în contexte relaționale cu colegii. 
Acestea includ, de asemenea, consumul de alcool și droguri sintetice/ cocaină, asociat cu 

timpul liber și în weekend. 
- Comportamentele descrise mai sus îi conduc pe acești tineri și adolescenți să experimenteze 

relațiile de familie într-un mod conflictual, în multe momente alimentate de dificultățile 
părinților în gestionarea adecvată a acestor situații. 

- La sosirea la program, în momentul solicitării inițiale de ajutor, de obicei nu prezintă o 
percepție (sau prezintă o percepție foarte scăzută) a unei probleme; dimpotrivă, adesea își 

exprimă satisfacția cu ceea ce fac. 
- Ceea ce este sigur, însă, este că, atunci când se aprofundează puțin mai mult în aceste 

aspecte, se constată că, în general, toate aceste experiențe provoacă o percepție de sine 
distorsionată a tinerilor primiți. Uneori, această distorsiune ar putea fi descrisă ca „crescută”, 

deoarece nu este proporțională cu posibilitățile reale ale tânărului. Deseori, ei prezintă o stimă 
de sine scăzută din cauza experimentării lipsei de instrumente educative și sociale și a 

relațiilor educative necesare pentru a face față situațiilor de zi cu zi. 
- Acești adolescenți / tineri prezintă o rezistență scăzută la frustrare, dificultăți și/ sau 

incapacitate de a tolera contracarări, pe care le consideră incomode, obstacolele vieții de zi cu 
zi ... 

- Au o capacitate redusă de a accepta recompense târzii în îndeplinirea dorințelor lor. 
- Pe lângă tot ceea ce a fost descris, ei prezintă adesea stări de furie, anxietate, stres, 

resentimente, tind să se victimizeze și să dea vina pe alții pentru ceea ce li se întâmplă etc. 
- Au diverse simptome psihiatrice, în special tulburări obsesiv-compulsive, anxietate și 

depresie, dificultăți în controlul impulsurilor și reacții psihotice la consumul de substanțe. 
 

 Aici este potrivit să se facă o observație specifică cu privire la adolescenți/tineri. 
Puține fete participă la program. Se observă că, până ajung la program, fetele se află într-o 

situație de risc mai mare: într-un procent mult mai ridicat decât bărbații, fetele au simptome 
asociate cu un anumit tip de tulburare alimentară, un consum mai mare de substanțe și o 

escaladare mai rapidă a acestui consum. 
 

Caracteristicile generale ale familiilor 
 
 În ceea ce privește familiile, acestea prezintă în general probleme complexe și 
multifactoriale, unele dintre caracteristici fiind următoarele: 

- Părinții recunosc că și-au pierdut autoritatea fațăde copiii lor: nu-i ascultă, nu respectă 
limitele și regulile pe care încearcă să le transmită, adesea suportă violență verbală (și uneori 

fizică) din partea copiilor etc. 
- Verbalizează în mod viu o experiență de eșec și frustrare ca părinți: nu au reușit, spun ei, să-

și educe copiii, să-și stabilească limite și reguli, să-și rezolve problemele, să-i îndrume; 
- Părinții au urmat stiluri educaționale inadecvate în diferite moduri: unii au fost autoritari, 

impunători, amenințâtori, au vrut să-și controleze copiii fără o comunicare adecvată și fără a 
arăta (sau copiii nu au perceput) afecțiune. Pe de altă parte, există părinți care au fost 

supraprotectori, nu și-au exercitat controlul asupra copiilor lor, nu i-au învățat limitele și nu au 
putut să le arate consecințele acțiunilor lor. Alții au practicat un stil educativ evitant, au 

încercat să evite conflictele, nefiind conștienți de situațiile dificile ale copiilor lor. Unii părinți 
își subliniază în mod explicit „absența”, pe care o justifică prin dedicarea lor la muncă. 

- De asemenea, sunt dezvăluite stiluri de comunicare inadecvate în cadrul familiei. Părinții 
declară că au dezvoltat, uneori, comportamente comunicative bazate pe puterea asupra 

copilului, amenințătoare, indiferent de sentimentele și motivele copilului. Cu alte ocazii, 
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comunicarea a fost marcată de reproșurile, criticile, judecățile și vina tânărului. Și sunt 

momente în care părinții au abuzat de atitudini și comportamente comunicative excesiv de 
instructive. 

 Există un grup de familii care susțin că au încercat să caute sprijin și îndrumare din 
alte resurse, unde au eșuat. 

 În ceea ce privește nivelul socio-economic al familiilor, nu pare să existe un profil 
specific. 

 
3.2. CERERI DE ATENȚIE MAI FRECVENTE 

 
Din partea tinerilor/ adolescenților 

Tinerii și minorii deserviți de SAJMF au nevoi diferite de intervenție: 
- riscuri și comportamente dependente: consumul de alcool, canabis și alte substanțe, 

utilizarea necorespunzătoare a noilor tehnologii, jocuri de noroc patologice etc; 
- probleme de anxietate și tulburări de dispoziție, 

- probleme de relație și integrare socială. 
 

De către familii 
La rândul lor, părinții recunosc aceste probleme la copiii lor și adaugă mai multe: 

- nerespectarea orientărilor familiale, școlare și sociale; 
- atitudini de negativism, provocare, impulsivitate și agresivitate; 

- dificultate de relaționare; 
- ei recunosc, de asemenea, că au dificultăți în stabilirea și dezvoltarea unor orientări 

educaționale stabile și consistente în fața situației copiilor lor. 
 

 Merită să extindem aici câteva considerații asupra unui aspect specific care este cel 
mai menționat de părinți: limite și reguli. 

 În ceea ce privește primele - limite și reguli - situațiile problematice care au apărut 
între ei, adolescenții/ tinerii și familiile care vin la SAJMF nu le-au tratat în mod adecvat. 

Părinții au încercat să-și exercite autoritatea pur și simplu pe baza rolului lor. În special, 
măsurile educaționale disponibile părinților au fost gestionate greșit, evident într-un mod 

confuz, inconsecvent și neregulat. Pe scurt, problema este o familie în care părinții și-au 
pierdut autoritatea și își văd copiii punându-și sănătatea și viitorul în pericol. Pe de altă parte, 

adolescenții care alcătuiesc familia se angajează în comportamente riscante, cum ar fi 
consumul de droguri sau comportamente violente, perturbatoare și dependente. 

 Având în vedere faptul că SAJMF are o capacitate redusă de a stabili limite și reguli și 
de a le implementa în mod consecvent, SAJMF definește regulile de urmat și limitele într-un 

mod precis, ceea ce ajută atât tinerii, cât și familiile să aibă și să urmeze orientări clare și 
cereri ferme, pentru a controla evoluția situației, pentru a putea evalua cu ușurință și concret 

realizarea anumitor obiective (precum asumarea sarcinilor și responsabilităților în cadrul 
familiei, poziționarea comportamentelor „nesănătoase” etc.) 

 
BUNE PRACTICI 

 Programul se ocupă cu instruirea cu privire la modul de dezvoltare al abilităților și 
competențelor familiilor și este necesar să se evidențieze gradul de bune practici de 

intervenție cu familiile. Sunt evidențiate diverse practici: 
(1) Planificarea și sistematizarea intervenției educaționale și sociale cu familiile. 

(2) Îngrijirea și monitorizarea integrării în rețelele sociale a persoanelor egale și a relațiilor 
pro-parentale. 

(3) Acțiuni în jurul dezvoltării rețelei sociale și a relațiilor de familie. Extinderea rețelei 
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sociale a tinerilor este una dintre cheile succesului proceselor emancipatoare. 

 
3.3. PROCESUL DE PRIMIRE 

 
 Unele din conținuturile acestei secțiuni au fost deja anticipate în altă parte (partea I, 

paragraful 2). Le vom aminti pe scurt și vom adăuga altele mai explicite într-un mod mai 
ordonat. 

 Primul contact cu familia care caută ajutor pentru rezolvarea problemelor pe care le 
are cu copilul lor (de obicei părinții cred că „problema” este la adolescent / tânăr) are loc prin 

telefon (uneori prin e-mail). Ei primesc un prim răspuns care trebuie să fie liniștitor și sunt 
convocați într-o anumită zi la o anumită oră. 

 Procedura de asistență cu privire la eventuale întrebări, precum și evaluarea și 
diagnosticarea au fost deja discutate la locul potrivit ca două elemente fundamentale ale 

acestui prim moment de întâmpinare a tânărului/ adolescentului și a familiei sale. 
 Acum este interesant de subliniat câteva instrumente care sunt utilizate în această 

primă fază și care, în același timp, constituie BUNE PRACTICI. 
(1) Există un Protocol de Primire care colectează câteva date minime: numele și prenumele, 

data și locul nașterii, reședința obișnuită; nivelul de studii și formare realizat; dacă lucrați: 
situația actuală a muncii; pentru dependenții de droguri: substanță, frecvență, cale de consum; 

în cazul altor comportamente: ce fel, dacă au un diagnostic; incidente legale; date de sănătate 
și probleme de sănătate mintală, alte probleme de sănătate remarcabile; servicii solicitate. 

(2) Utilizatorii sunt informați cu privire la obligația de confidențialitate a datelor, cu privire la 
momentul păstrării lor și semnează un consimțământ informat pentru prelucrarea 

computerizată a tuturor informațiilor referitoare la cazul lor. 
(3) Profesioniștii semnează o clauză de confidențialitate și această clauză a fost introdusă și în 

contractul de muncă. Li se cere să păstreze secretul profesional, așa că li se cere să se abțină 
de la comentarii asupra fișierelor și situațiilor personale ale utilizatorilor SAJMF către alți 

utilizatori și / sau către profesioniștii non-tehnici ai centrului. 
(4) Profesioniștii din echipa de prelucrare au acces la aceste date și fișiere personale; alți 

actori implicați în diferite roluri în procesul terapeutic-educativ au acces doar până la anumite 
niveluri, în funcție de funcția lor. Restul personalului centrului (personalul de service) nu are 

acces în niciun caz. 
(5) Fișierele utilizatorului sunt uneori folosite pentru unele studii și cercetări. Accesul necesită 

autorizație de gestionare. Omisiunea datelor cu caracter personal este întotdeauna necesară. 
(6) Există reguli procedurale comune celorlalte programe și servicii ale organizației. 

(7) Există carduri de reclamații. Când apare o reclamație, aceasta este primită și analizată de 
către profesionistul sau conducerea serviciilor relevante, iar răspunsul este dat în termen de 

trei zile lucrătoare. 
(8) Profesioniștii, după cum am arătat deja, lucrează terapeutic pe baza unui program de 

intervenție individualizat. Profesionistul de caz este responsabil pentru aceasta, dar întreaga 
echipă participă la pregătirea sa prin sesiuni de examinare a cazurilor. 

(9) Odată cu programul de intervenție, beneficiarii își oficializează participarea la procesul 
terapeutic educațional prin acordul terapeutic, care va indica regulile de funcționare ale 

programului, precum și drepturile și obligațiile pe care utilizatorii se angajează să le respecte. 
10) După cum am menționat, fiecare caz este „tratat” de un Profesionist de referință, 
însărcinat cu efectuarea unui follow-up mai exhaustiv și detaliat a cazului și care va fi 
persoana de referință pentru tânărul/ adolescent și pentru familie. 

(11) Relația dintre profesioniștii din program și beneficiariare ca fundament - vom aprofunda 
acest aspect mai jos - principii precum relația de ajutor sau consiliere, acceptarea 

necondiționată, empatia și autenticitatea. 
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(12) Serviciul dispune deanchete de satisfacție, atât pentru părinți, cât și pentru copii, care 

permit evaluarea calității serviciilor primite. 
(13) Echipa de tratament organizează săptămânal o întâlnire de grup. Această întâlnire are ca 

conținut tratarea cazurilor, evaluarea acestora și intervențiile efectuate. 
(14) În cele din urmă, am menționat deja că profesioniștii echipei mențin coordonarea cu 

restul dispozitivelor rețelei Proyecto Hombre din Madrid, cu alte centre ale rețelei municipale 
și ale comunității autonome și cu alte programe similare ale Asociația Proyecto Hombre din 

alte provincii. 
 

RECOMANDĂRI 
Când beneficiarii termină programul, sunt „descărcați” din acesta. Ei primesc mesajul că, 

pentru orice dificultate, programul este încă la dispoziția lor. La rândul său, SAJMF înțelege 
că beneficiarii trebuie să se întoarcă la viața lor și să o dezvolte pe cont propriu. Cu toate 

acestea, în acest moment, nu este clar ce va realiza programul în timp. Poate că o perioadă 
minimă de urmărire de către profesioniști ar fi utilă, printre altele, pentru a putea asigura că 

activitatea terapeutică-educativă a consolidat obiectivele care au fost în principiu atinse. 
 

3.4. INSTRUMENTE TERAPEUTICE 
 

 Relația terapeutică. În relația de ajutor, legătura stabilită între persoana specifică care 
solicită și are nevoie de ajutor și persoana care acționează ca „însoțitor” joacă un rol 

important. Calitatea relației dintre cei care implementează programul și cei care beneficiază 
de acesta este fundamentală, chiar și atunci când se fac lucruri care nu sunt conținute în 

protocoalele de lucru. Este ca un predictor al succesului tratamentelor psihoterapeutice. De 
aici și nevoia de a crea strategii menite să stabilească o legătură interpersonală. Este ca o 

condiție prealabilă pentru ca intervenția să funcționeze și să fie valoroasă. 
 Totuși, trebuie să existe și o distanță terapeutică, distanța corectă, suficientă și 

necesară, care nu este descrisă în protocoale, dar obligatorie pentru a menține obiectivitatea și 
rigoarea tratamentului. Experiența indică faptul că abandonarea acestei distanțe terapeutice 

implică în mod normal căutarea soluțiilor fragmentare și/ sau a procedurilor care neglijează 
căile obișnuite. Această atitudine duce cu ușurință la orientări diagnostice și terapeutice 

inadecvate. Pe scurt, lipsa distanței terapeutice scade capacitatea de a lua decizii diagnostice și 
terapeutice, crescând astfel riscul de eroare. 

 SAJMF postulează că intervențiile ar trebui să se bazeze pe o analiză a realității 
privind beneficiarii și familiile acestora, care implică o compoziție bazată pe „factori de risc” 

și „factori de protecție”. Pe scurt, acești „factori” se referă la existența unor situații, medii, 
oameni etc. care favorizează apariția comportamentelor perturbatoare (aceștia sunt așa-numiții 

„factori de risc”), în timp ce există și situații, oameni, medii care protejează, reducând 
probabilitatea apariției unor probleme legate de utilizarea substanțelor și a altor 

comportamente („factori de protecție”). 
 În ceea ce privește instrumentele terapeutice dezvoltate, se poate spune că, în 

general, acestea încearcă să fie realizate interactiv - în principiu, metodele interactive sunt mai 
eficiente, deoarece favorizează învățarea și schimbul de idei - și sunt utilizate în funcție de 

punctul în care beneficiarii se află în procesul terapeutic-educativ. Vom pune în evidență unele 
dintre aceste instrumente (unele, pe de altă parte, menționate deja mai sus). 

 
Contractul terapeutic 
 Acesta este un angajament formal între beneficiarii care au solicitat ajutor și 
profesionistul responsabil pentru caz în numele echipei de tratament. Instrumentul descrie în 

detaliu drepturile și obligațiile beneficiarilor. Conține o explicație a naturii problemei pentru 
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care se solicită ajutor. De asemenea, conține un rezumat al regulilor și funcționării 

programului și a intervenției terapeutice, precum și o declarație a comportamentelor necesare. 
 

 
Angajamentul față de confidențialitatea datelor 
 Documentul care informează asupra necesității de a colecta date cu caracter personal, 
precum și cu privire la utilizarea care va fi făcută asupra acestora, cu privire la drepturile dvs. 

la astfel de date și cu privire la obligațiile programului de custodie și utilizare. 
 

Anamneza familiei 
 Interviu semi-structurat prin care sunt colectate informații despre familie pentru a 

colecta istoricul acesteia și pentru a plasa utilizatorii în dinamica familiei. 
 

Reuniune de familie 
 Grup de indicație sistemică frecventat de familie pentru a facilita relațiile dintre 

membrii familiei. Conținutul său este variat: familia să învațe să facă față problemelor într-un 
context controlat, fără stres sau agresivitate; evaluarea rezultatelor procesului pentru stabilirea 

obiectivelor schimbării; ca conflictele care nu interferează în relația dintre membrii familiei să 
fie verbale pentru stabilirea obiectivelor de rezolvare. 

 
Colocviu sau follow-up familial 
 Întâlnire cu profesionistul de referință în care familia își împărtășește viziunea asupra 
progresului și eșecurilor itinerariului terapeutic sau pentru a susține familia. Ele pot fi 

orientate spre informații inițiale, evaluare și diagnostic, schimbarea fazei sau a itinerariului, 
urmărirea procesului etc. 

 
Școală pentru părinți 
 Spațiul de dialog educațional privind obiectivele și mijloacele educației, reflecție, 
dialog, consimțământ etc. Se compune din 8 ședințe și are loc după trei luni de tratament. 

 
BUNE PRACTICI 

(1) O relație bună, strânsă, între profesioniști și beneficiari, o relație care stabilește legături 
personale, facilitează realizarea obiectivelor propuse. 

(2) Instrumentele terapeutice se caracterizează prin interactivitate, care evită pasivitatea 
beneficiarilor în procesul lor terapeutic. 

(3) Angajamentele terapeutice sunt formulate în scris: ce tratament poate oferi utilizatorilor și 
angajamentele și responsabilitățile pe care le dobândesc prin intrarea în terapie. 

(4) Programul declară în mod explicit îngrijirea și protecția datelor cu caracter personal 
colectate de la utilizatori. Pe lângă faptul că este o obligație legală, este o obligație etică. 

(5) Există instrumente foarte experimentate în acest serviciu și în alte programe Proyecto 
Hombre, utilizate pentru a cunoaște situația familiei, dinamica relațională, funcționarea 

acesteia, rolurile membrilor săi ... 
(6) Există diverse instrumente pentru rezolvarea diferitelor conflicte și probleme care există 

(sau pot apărea) în cadrul familiei. 
(7) Există domenii pentru reflecție și pentru achiziționarea de instrumente educaționale care 

vizează modificarea dinamicii familiale dăunătoare și dăunătoare. 
 

RECOMANDĂRI 
Fără îndoială, este necesară apropiera terapeutică și un anumit nivel de implicare personală a 

profesioniștilor în tratamentele terapeutice și educaționale ale oricărei persoane. Ajută la 
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eficientizarea intervenției. Cu toate acestea, se recunoaște riscul ca această implicare 

personală să depășească limitele prudenței și să producă o implicare emoțională care are ca 
rezultat pierderea libertății și obiectivității în abordările și acțiunile terapeutice. Din acest 

motiv, profesioniștii implicați în intervenție trebuie să fie foarte atenți (și trebuie să fie 
instruiți) pentru a menține distanța terapeutică adecvată. 
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4. ANALIZA ȘI EVALUAREA ACTIVITĂȚII SAJMFCU FAMILIIE 

 
4.1. SEMN DE IDENTITATE 

 
 Probabil una dintre contribuțiile Proyecto Hombre la tratamentul dependenților de 

droguri a fost implicarea familiilor în procesul de recuperare a copiilor lor. Când viziunea 
problemei dependenței de droguri a subliniat că era o problemă a persoanei dependente de 

droguri, Proyecto Hombre a propus că, chiar și așa, această problemă implica și viața celor 
apropiați dependenței de droguri și că consumul își are originea și în structuri și în dinamica 

educațională la care a participat familia. Familia urma să devină un agent de schimbare și 
recuperare pentru membrul său lezat. 

 Mai târziu, odată cu trecerea anilor, Proyecto Hombre și-a dezvoltat propriul mod de a 
lucra cu familiile dependenților de droguri, care s-a conturat și în programele de tratament 

pentru diferite tipuri de persoane care caută ajutor din alte motive decât consumul de droguri. 
În acest fel, lucrul cu familiile din Proyecto Hombre a devenit un semn de identitate (16). 

 Viziunea pe care Proyecto Hombre o prezintă asupra familiei provine din conceptul de 
persoană prezentă în filozofia și valorile familiei. Concepte precum acceptarea necondiționată 

a persoanei, preocuparea sinceră pentru oameni, încrederea în posibilitățile lor, angajamentul 
față de propria schimbare, întâlnirea etc. Pornind de la acest concept, Proyecto Hombre își 

propune să permită membrilor familiei să devină conștienți de comportamentele lor, 
sentimentele, prejudecățile etc., acesta fiind primul pas pentru a introduce schimbări 

semnificative care duc la răspunsuri adecvate la nevoile lor și pentru a rezolva conflictele 
prezente în dinamică. 

 În cazul nostru, familia este primul context în care se dezvoltă tânărul/ adolescentul, 
locul său natural de referință. O mare parte din viața tânărului/ adolescentului se petrece 

interacționând în mediul familial și cu acesta, iar schimbările care apar acoperă întreaga sferă 
a noastră ca indivizi și influențează dezvoltarea biografică, bunăstarea și satisfacția personală 

în măsura în care relațiile de familie sunt un indicator al calității vieții. 
 Pe de altă parte, în mare parte este recunoscută influența familiei în situațiile în care 

bunăstarea și acomodarea membrilor săi sunt în pericol. Din acest motiv, familia devine o 
referință și un sprijin fundamental pentru membrii săi. În familiile care abordează SAJMF, se 

întâmplă ca comportamentele perturbatoare ale tânărului să genereze în interiorul lor un 
dezechilibru în care să fie implicați toți cei care alcătuiesc familia. Din acest motiv, mediul 

familial al acestor tineri s-a deteriorat: de obicei nu au reușit să gestioneze în mod adecvat 
ceea ce presupune prezența unei adolescente în ea, atât de mult încât uneori au generat stiluri 

educaționale discontinue între permisivitate și autoritarism, și cu alte ocazii între pasivitate și 
agresivitate. 

 Prin urmare, cu aceste presupuneri, putem argumenta aici că modelele sistemice sunt o 
sursă de referință pentru a înțelege, printre altele, că în cadrul familiilor există instrumente 

puternice pentru rezolvarea conflictelor care pot facilita și accelera procesele terapeutice și 
educaționale ale indivizilor. 

 
4.2. ROLUL FAMILIEI ÎN SAJMF 

 
 Din cele spuse până acum, principiile de lucru cu familiile din SAJMF pot fi rezumate 

în trei note (18). 
 Familia este obiectul intervenției programului. Comportamentele de consum de 

droguri, comportamente perturbatoare și/ sau violente, diferite forme de dependență de 
tehnologiile informației și comunicării, perturbă dezvoltarea zilnică și relațiile sociale ale 

familiei și declanșează momente de criză mai mult sau mai puțin prelungite. În aceste condiții 



22 
 

apare necesitatea unei intervenții sau a însoțirii terapeutice, întrucât întreaga familie este 

afectată de criză, nu doar tinerii/ adolescenții afectați. 
 Dar familia este și un agent terapeutic. Profesioniștii care lucrează cu familiile 

observă în permanență cum, pe măsură ce o familie dobândește linii directoare și instrumente 
pentru a face față situației lor de criză, apare în ele un potențial terapeutic aproape nebănuit de 

care ei înșiși nu sunt conștienți. 
 Familia devine o punte pentru adolescenți/ tineri, o punte prin care se pot raporta la 

mediul social. Mulți dintre acești adolescenți/ tineri și-au pierdut o bună parte din relațiile lor 
sociale, au abandonat normele și valorile. În timpul tratamentului ei reîncep să își asume 

orientări și comportamente sociale acceptate. În familie, valorile și regulile, ascultarea, 
respectul față de ceilalți, comunicarea, relațiile interumane încep din nou. Familia devine un 

canal al normalizării. 
 

4.3. BUNE PRACTICI ÎN INTERVENȚIA SAJMF CU FAMILIILE 
 

(1) Programul oferă familiilor informații suficiente și adecvate cu privire la obiective, atât 
pentru tineri/ adolescenți, cât și pentru ei înșiși, cu privire la metodologie, calea de urmat, 

durata estimată a drumului etc. 
(2) În cadrul abordării programului, există spații (sesiuni inițiale) pentru întâlnirea dintre 

practicantul de program și familie care facilitează aceste informații. De-a lungul programului, 
există, de asemenea, întâlniri specifice pentru a oferi informații noi despre dezvoltarea 

procesului (sesiuni de comunicare și întâlniri de familie). 
(3) În cadrul drumului terapeutic există o planificare temporală a momentelor în care se 

desfășoară diferitele tipuri de sesiuni. 
(4) O legătură bună între familie și program și profesioniștii implicați favorizează legătura cu 

procesul terapeutic-educativ și, în multe cazuri, garantează continuitatea procesului atunci 
când apar dificultăți. 

(5) Profesioniștii au la dispoziție instrumente pentru a afla despre dinamica unității familiale 
și din care să ofere îndrumări care să permită adaptarea acesteia. 

(6) Obiectivele căii terapeutice desfășurate de familie sunt bine definite. 
(7) Familiile primesc instruire specifică pentru a dobândi modele de comportament și 

capacitatea de a-și însoți copiii pe calea terapeutic-educativă, dobândind abilități și 
instrumente pentru a facilita soluționarea conflictelor. 

(8) Există, de asemenea, intervenții terapeutice individuale sau de grup care vizează abordarea 
comportamentelor și funcțiilor fiecărui membru al familiei. 

(9) Din punctul de vedere al conținutului tratamentului, tot ceea ce are legătură cu dezvoltarea 
abilităților și acțiunilor familiale în jurul dezvoltării legăturilor sociale se dovedește a fi foarte 

util și eficient. 
 

RECOMANDĂRI 
(1) Se consideră necesar să se sublinieze importanța documentării aspectelor care, în legătură 

cu îngrijirea familiei, au legătură cu diagnosticul, evaluarea competențelor pentru soluționarea 
conflictelor și dificultăților și a rezultatelor activităților care vizează dobândirea de aptitudini 

socio-educative. 
(2) În mod similar, întrucât poziția inițială a familiilor este una de suspiciune și îndoială, 

profesioniștii care îi asistă sunt chemați să aibă grijă de ei și să-și manifeste în mod clar 
acceptarea, dez -dramatizând situația și acceptând-o fără să o judece și fără să pună la îndoială 

situația lor din acel moment. 
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ANEXA1 

 
GHID DE EVALUARE  

AL PROGRAMELOR/ SERVICIILOR MADRIDULUI PROYECTO Hombre DIN 
MADRID 

 
Proiectare 

    • Originea: Care este originea SAJMF ?? 
 

    • Există programe similare cu SAJMF în zona Madridului? 
 

    • Știri/ Inovație: credeți că SAJMF este un program nou și inovator în cadrul PHMad și în 
comparație cu alte programe pentru minori și tineri din alte organizații? Ce motive aveți 

pentru a spune că este sau nu inovator? 
 

    • Structura SAJMF: credeți că este structurată? S-au făcut ajustări? Profilul specific al 
fiecărui beneficiar, situația sa, mediul său, experiențele sale îl influențează pentru a se putea 

adapta? 
 

    • „Activitățile” sau intervențiile terapeutico-educaționale pe care SAJMF le desfășoară: 
relația dintre acestea, criteriile de dezvoltare și execuție, constanța. 

 
• Există înregistrări ale intervențiilor / activităților desfășurate și ale procesului terapeutic-

educativ? 
 

• SAJMF din cadrul CES Proyecto Hombre din Madrid: puncte de legătură cu alte sectoare 
sau programe, diferențe, elemente comune. 

 
• Există documentație scrisă cu privire la cadrul teoretic, tehnic și metodologic al 

programului, atât pentru tineri, cât și pentru familii? 
 

• Există criterii și protocoale de diagnostic clare? 
 

• Profesioniștii fac totul și sunt specializați în munca și funcțiile lor? 
 

 • Ce pregătire specifică au profesioniștii? Există instruire continuă? Ce fel de instruire există 
sau ar trebui să existe? 

 
• Este necesar un program precum SAJMF? Din ce motive? 

 
• Puncte slabe: suprasolicitarea? 

 
Eficacitate 
- Realizarea obiectivelor. 
- Participarea la program. Înregistrare și tip; retrageri, abandonări. 

- Evaluarea eficacității SAJMF pe baza rezultatelor obținute. 
- Satisfacția exprimată de beneficiarii săi (tineri, familii) și de profesioniști. 

- Colaborare cu alte „resurse” (instituții publice și private, școli) 
- Relația dintre profesioniștii echipei și beneficiari; gradul de colaborare cu familiile. 

- Catalog de servicii: oferă o vedere completă a grupului SAJMF, a procesului său, a 
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activităților sale, a timpilor etc? 

- Itinerar terapeutic: descrierea fazelor, activităților, variantelor, modalităților. 
- Consimțământ informat, contract terapeutic. 

 
 

Relevanţă 
    • Adaptarea la context și la nevoile beneficiarilor. 

    • Este luată în considerare situația (socială, ocupațională, educațională etc.) a beneficiarilor 
și a familiilor la elaborarea planului de intervenție și a activităților? 

    • Munca cu tinerii și familiile răspunde la solicitările inițiale de tratament? 
    • Metodologia SAJMF facilitează integrarea beneficiarilor (tineri și familii) în tratament? 

    • Instrumentele utilizate sunt utile pentru lucrul la obiectivele tratamentului? 
 

Eficienţă 
    • Numărul de utilizatori: crește, scade? 

    • Sunt suficienți profesioniști în echipă? 
    • Cine îndeplinește diferitele sarcini: atenție inițială, informații, management tehnic și 

administrativ zilnic? 
    • Localizarea programului în rețeaua PH și în rețeaua municipală/ autonomă. 

    • Revedeți circuitul terapeutic. 
    • Revizuiți sistemul de înregistrare. 

    • Resursele utilizate sunt suficiente și adecvate? 
    • Cererea de îngrijire din partea familiilor depășește capacitatea programului de a oferi 

îngrijire? 
    • Accesibilitatea programului: locația centrului, adecvarea mijloacelor de transport în 

comun, ușurința parcării sau existența acestuia, orarele programului, comunicații (linii 
telefonice, e-mailuri ...) 

    • Beneficiarii sunt mulțumiți și consideră că acesta este cel mai bun serviciu care poate fi 
oferit în orice moment? 

 
Vizibilitate 
    • Au participat profesioniști la congrese și/ sau conferințe în ultimii cinci ani? 
    • Existența Serviciului este publicată cu postere, rapoarte, site-uri web, videoclipuri etc. 

    • Apare în mass-media? 
    • Diseminarea activității desfășurate: sănătate publică, alți profesioniști, rețea de asistență 

municipală și regională, centre educaționale, centre de servicii sociale, mișcări sociale, 
asociații? 

 
Identificarea beneficiarilor 

Beneficiari imediați: entități publice care contractează servicii. 
    • Sunt respectate contractele de atribuire a serviciilor? Există suport documentar care 

permite colectarea, adaptarea și actualizarea angajamentelor reciproce? 
    • Ce instrumente sunt disponibile pentru a evalua conformitatea cu condițiile de atribuire 

(reuniuni periodice de revizuire a rezultatelor, contacte cu clienții imediați, participarea la 
forumurile de coordonare a rețelelor sociale și de sănătate din zona de influență)? 

Beneficiarii țintă 
Utilizatorii serviciilor-programe; populația afectată de programele de servicii. Caracteristici 

remarcabile. 
 

Dezvoltarea și implementarea serviciilor/programelor 
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    • Criterii de includere 

    • Criteriu de excludere 
    • Cerințe 

    • Există un regulament intern? 
    • Reflecție asupra relației dintre așteptările beneficiarilor și satisfacția acestora. 

    • Cum este verificată relația dintre așteptări și satisfacție (colectarea datelor, analiza 
calitativă și cantitativă a datelor, atenția la reclamații și sugestii)? 

    • Există o unitate de servicii pentru utilizatori? 
 

Procesul de primire 
    • Echipa informează utilizatorii despre servicii și programe? 

    • Există o fișă informativă? 
    • Echipa își bazează munca pe criterii obiective colectate din testele de diagnostic? Dacă 

da, care sunt instrumentele utilizate în acest scop? 
    • Care sunt datele minime colectate despre beneficiar în protocolul de întâmpinare? 

    • Beneficiarul este informat despre obligația confidențialității datelor, despre timpul de 
păstrare a datelor etc. Semnați un consimțământ informat? 

    • Cine are acces la fișiere personale? 
    • Se efectuează teste serologice (TB, HIV etc.) sau analitice? În ce perioadă de timp? 

    • Reglementări interne. 
    • Cartea plângerilor. Procedura în caz de reclamații 

    • Cutie de sugestii. 
    • Este scris un program de intervenție individualizat? Dacă da, cine/ce face? Ce 

„caracteristici” are acest IIP? 
    • Periodicitatea revizuirii IIP - cu beneficiarul; doar echipa? 

    • A fost semnat un contract de tratament? Ce conține? 
    • Există un profesionist de referință? Care este rolul său? 

    • Relația dintre profesioniști și beneficiari. Principii de baza. 
    • Există sondaje de satisfacție? 

    • Întâlniri de echipă: participare, conținut. 
    • Există follow-up de către profesioniști atunci când utilizatorul părăsește programul? 

    • În coordonare cu alte dispozitive PH, cu instituții externe. 
 

Munca cu familia 
Evaluarea relației terapeutice și a conexiunii cu programul, cu profesioniști și cu dezvoltarea 

tratamentului. 
Informații despre modul în care funcționează programul și liniile directoare 
    • Familiile primesc suficiente informații despre obiectivele tratamentului, despre 
metodologie, despre profesioniștii de referință, despre durata procesului și prin ce mijloace o 

primesc? 
Aflați cum funcționează unitatea familială 
    • Există un protocol pentru diagnosticarea funcționării și dinamicii familiei? 
    • Există registre în care sunt colectate informații despre diagnosticul dinamicii și 

funcționării familiei? 
    • Există linii directoare/tratamente pentru reabilitarea familiei? Este revizuit periodic? 

Obiective de lucru cu unitatea familială. 
    • Planul de tratament al utilizatorului include obiective pentru lucrul cu gospodăria? 

    • Obiectivele muncii familiale sunt revizuite periodic? 
    • Folosiți un sistem de evaluare continuă a muncii cu familia? 

    • Există intervenții individuale și / sau de grup pentru a aborda ajustarea rolurilor în cadrul 
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familiei? 

Instruire pentru însoțirea copiilor în acest proces 
    • Ce acțiuni sunt întreprinse? 

    • Ce instrumente educaționale sunt instruite pentru rezolvarea conflictelor și dificultăților? 
    • Care sunt activitățile cu cea mai mare participare? 

    • Este documentată metodologia utilizată pentru diagnosticarea și evaluarea acestor 
activități? 

Comunicare între familie și echipa terapeutică 
    • Ce acțiuni sunt dezvoltate pentru acest scop? 

    • Cu ce periodicitate? 
    • Este considerat suficient și eficient? 

    • Este considerat adecvat? 
    • Care este conținutul acestei comunicări? 

 
Echipa 

    • Numărul de membri, experiență profesională, pregătire, profesii. 
    • Instruire internă și/sau cu formatori externi. 

    • Satisfacție. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



27 
 

Bibliografía 
 
 

    • ACTE: Guía para la selección, recogida y evaluación de buenas prácticas en el proyecto 
ACTE. Acción territorial por el empleo. Ed. ACTE. Madrid 2003.  

    • Arostegui I., Martínez Rueda N.: Guía de Buenas Prácticas. Orientaciones para una 
atención de Calidad en Talleres Protegidos, Gureak S.A., San Sebastián 1999.  

    • ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE: Informe de evaluación del trabajo con familias 
en los programas de intervención de Proyecto Hombre. Madrid 2010. 

    • Bados López, A. y García Grau, E.: Habilidades terapéuticas. Facultad de psicología – 
Universitat de Barcelona, Barcelona 2011. 

    • BECOÑA IGLESIAS, E. y CORTÉS TOMÁS, M. (coords.): Guía clínica de intervención 
en adicciones. Sociodrogalcohol, Valencia 2008. 

    • Bellido Mainar, J.R., Berrueta Maeztu, L.M.: “La Relación Terapéutica en Terapia 
Ocupacional”. TOG [revista en Internet]. 8 (13) (2019). 

[http://www.revistatog.com/num13/pdfs/modelotaylor1.pdf]. 
    • BELLOCH, A. y OLABARRIA, B.: “El modelo bio-psico-social: Un marco de referencia 

necesario para el psicólogo clínico”. Clínica y salud. Vol. 4. Núm. 2 (1993), 181-190.  
    • BRIME, B., LLORENS, N.,  MÉNDEZ, F., MOLINA, M. y  SÁNCHEZ, E.: Informe 

sobre Adicciones comportamentales, Juego con dinero, uso de videojuegos y uso compulsivo 
de internet en las encuestas de drogas y otras adicciones en España EDADES y ESTUDES. 

MINISTERIO DE SANIDAD, Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 
(DGPNSD), Madrid 2018.   

[https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/2019
_Informe_adicciones_comportamentales_2.pdf]. 

    • Brotherhood, A. &Sumnall, H.: Estándares europeos de calidad para la prevención de 
drogodependencias. Manual para profesionales de prevención (2011, 2019). 

[http://www.buenaspracticasadicciones.es/ServletDocument?document=2863]. 
    • CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD PROYECTO HOMBRE DE MADRID: 

Documentos internos. S.f. 
    • COMISIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE: 

Proyecto Hombre: el modelo bio-psico-social en el abordaje de las adicciones como marco 
teórico. Asociación Proyecto Hombre, Madrid 2015. 

    • ENGEL, GEORGE L.: "The need for a new medical model: a challenge for biomedicine". 
Science. 196, (8 abril 1977),  129-136.   

    • Etchevers, M., Simkin, H., Putrino, N., Giusti, S. y Helmich, N.: “Relación terapéutica: 
estudio en población de psicólogos clínicos”. Anuario de Investigaciones, vol. XXI, 2014, pp. 

23-30. 
    • FANDIÑO PASCUAL, R. y GUDE SAÍÑAS, R.: “Adolescentes en el límite y violencia 

familiar: entre la psicopatología y la delincuencia”. Cuadernos de psiquiatría y psicoterapia 
del niño y del adolescente,  48 (2009), 131-146. 

    • FEAPS: Documentos internos, Madrid, s.f.  
    • FEAPS: Manuales de Buena Práctica FEAPS. Orientaciones para la calidad. Federación 

de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de Madrid, Madrid 
2000.  

    • FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias): IV Catálogo de Buenas 
Prácticas municipales en la prevención e intervención frente al absentismo y el acoso escolar. 

Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. Madrid, 2019. 

    • Fundación Amigó: La violencia filio-parental en España. Madrid 2019. 



28 
 

[https://fundacionamigo.org/wp-content/uploads/2019/12/VFP-en-Espa%C3%B1a-datos-

2018-1.pdf]. 
    • GOBIERNO VASCO: Manual de buenas prácticas en centros (no residenciales) de 

incorporación social. Gobierno Vasco, Depto. de vivienda y asuntos sociales. Vitoria-Gasteiz. 
    • Ibabe Erostarbe, I.; Arnoso Martinez, A. y Elgorriaga Astondoa, E: Programa de 

intervención precoz en situaciones de violencia filio parental: descripción, protocolización y 
evaluación. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Vitoria-Gasteiz 2019. 

    • Ibabe, I., Arnoso, A. y Elgorriaga, E.: (2019). Programa de Intervención Precoz en 
situaciones de Violencia Filio-Parental: descripción, protocolización y evaluación. 

Ayuntamiento de Vitoria-Gastéiz, Vitoria-Gasteiz  2019. 
    • Laespada Martínez, M. T. y Hierro Zatón, S.: Manual de Buenas Prácticas para el trabajo 

en promoción de la salud y prevención de drogodependencias en el ámbito escolar. Instituto 
Deusto de Drogodependencias.  

    • MAROTO SÁEZ, A. L. (Coord.), Fernández, J. L., Zaragoza Fernández D., Martin cano, 
C. F. y García López, o.: Manual de buena práctica para la atención a drogodependientes en 

los Centros de Emergencia, Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo 
Social y Asistentes Sociales de España, Madrid 2005. 

    • Martin Maganto, E. y Mosteiro Ramirez, C.: Protocolo de intervención psicológica. 
Ayuntamiento de Madrid. 

    • MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL. DELEGACIÓN 
DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS: Encuesta sobre Uso de 

Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES 2018-2019). 
[https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/EST

UDES_2018-19_Informe.pdf]. 
    • Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: La buena práctica en la protección social a la 

infancia: Principios y criterios, Madrid 1997.  
    • Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA). Encuesta sobre Uso de 

Drogas en Enseñanzas Secundarias en España. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas (DGPNSD). Madrid 2019. 

    • Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías: Informe sobre drogas 2019. 
España.  

https://pnsd.sanidad.gob.es/delegacionGobiernoPNSD/relacionesInternacionales/unionEurope
a/docs/20190725_InformeDrogasEspana2019_EMCDDA_DGPNSD.pdf. 

    • OEDA (Observatorio Español de las drogas y las adicciones). Informe 2019. Alcohol, 
tabaco y drogas ilegales en España. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

Madrid 2020. 
    • Pereira Tercero, R.: “Violencia filio-parental: un fenómeno emergente”. Revista Mosaico,  

nº 36 (Dic. 2006), 8-9. 
    • Pereira, R. (Coord.): Psicoterapia de la violencia filio-parental. Entre el secreto y la 

vergüenza. Morata 2011. 
    • Pereira, R., Loinaz, I., del Hoyo-Bilbao, J., Arrospide, J., Bertino, L., Calvo, A., Montes, 

Y. y Gutiérrez, M. M.: “Propuesta de definición de violencia filio-parental: consenso de la 
sociedad española para el estudio de la violencia filio-parental (SEVIFIP)”, Papeles del 

Psicólogo / Psychologist Papers, Vol. 38-3 (2017), 216-223.   
    • PICCHI, MARIO: Proyecto Hombre. Programa terapéutico para drogodependientes. 

Mensajero, Bilbao 1995.  
    • PICCHI, MARIO: Un proyecto para el hombre. PPC, Madrid 1998 [ed. Italiana: Progetto 

uomo. Un programa terapeutico per tossicodipendenti. San Paolo edizioni, 1989]. 
    • PICCHI, MARIO: Vincere la droga. Edizioni Piemme Spa, Casale Monferrato 1990. 

    • Ramón Cercas, E. (coord.): Primer catálogo de Buenas Prácticas en Drogodependencias. 



29 
 

FEMP (Federación española de Municipios y Provincias), Madrid 2003.  

http://www.prevencionbasadaenlaevidencia.net/uploads/PDF/ES_BuenasPracticas_FEMP.pdf 
    • Ramón Cercas, E. (coord.): Segundo catálogo de Buenas Prácticas en 

Drogodependencias. EDEX. 2006.  
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=1544 

    • Ramón Cercas, E. (coord.): Tercer catálogo de Buenas Prácticas en Drogodependencias. 
Grupo 5, Madrid 2009.  

http://femp.femp.es/files/120-13-CampoFichero/IIIBuenasPracticasFEMP.pdf 
    • Redondo Hermosa, E., Muñoz Cano R. y Torres Gómez de Cádiz Aguilera, B.: Manual de 

Buena Práctica para la Atención Residencial a la Infancia y Adolescencia. Federación de 
Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) 1994. 

    • Redondo, E., Muñoz, R., Torres, B.: Manual de Buena Práctica para la Atención 
Residencial a Infancia y Adolescencia, Federación de Asociaciones para la Prevención del 

Maltrato Infantil (FAPMI), Madrid 1994.  
    • RIOD (Red Iberoamericana de ONG que trabajan en drogodependencias): Identificación, 

promoción y difusión de buenas prácticas en Intervención de las ONG de la RIOD. 2016.  
[https://riod.org/wp-content/uploads/2017/05/2.-2016-Buenas-Pr%C3%A1cticas-RIOD-

web.pdf]. 
    • RODRÍGUEZ CASTRILLÓN, L. E.: Guía de buenas prácticas en los programas de 

incorporación sociolaboral en las entidades de UNAD. UNAD (Unión de Asociaciones y 
Entidades de Atención al Drogodependiente), Madrid 2005. 

    • Rodríguez-Morejón, A.: “El cliente en psicoterapia: contribución al resultado 
terapéutico”. Anales de psicología, 2016, vol. 32, nº 1 (enero), pp. 1-8.  

http://dx.doi.org/10.6018/analesps.32.1.192551 
    • Santos Donoso, G.; Pulido Maestre, R.; Donaire García, J. y Santos Cansado, J.A.: 

Protocolo de Atención a Familiares de abusadores o dependientes de drogas u otras conductas 
adictivas. Servicio extremeño de salud, Badajoz 2011. 

    • Uchtenhagen, A. y Schaub, M.: Estándares Europeos Mínimos de Calidad en Prevención, 
Tratamiento/Rehabilitación y Reducción de Daños (2011).  

[http://www.buenaspracticasadicciones.es/bbpp/portal/herramienta.jsf?id=15]. 
    • UNESCO. Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (CNUAH): 

Programa ‘La mayoría’. Primera fase 1993-2003.  
http://www.unesco.org. 

    • UNESCO: Programa La Mayoría, primera fase 1993-2003. Centro de Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos (CNUAH).  

    • Unidad de Drogas y Adicciones del IPBS de Córdoba: Programa de intervención con 
adolescentes y familias. Diputación de Córdoba. 

    • VV. AA.: Guía de Buenas Prácticas y Calidad en la Prevención de drogodependencias en 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Región de Murcia – Consejería de Sanidad 

y Consumo. Murcia 2010. 
    • VV. AA.: Manual de buenas prácticas para la creación de alternativas de intervención 

dirigidas a la población drogodependiente en situación de exclusión social: un nuevo 
paradigma de intervención. Cáritas Diocesana de Bilbao, Médicos del Mundo, Bilbao 2013. 

    • VV.AA.: Proyecto Hombre de Madrid. 25 años creciendo junto., CES Proyecto Hombre 
de Madrid, Madrid 20 


