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PREFAŢĂ: SEMNIFICAŢIA PROIECTULUI
A trăi viaţa este ca și cum ai lua un cerc mare
Există un timp să stai sus și să cazi în jos
Și atunci îţifrică
va fi
Pentru că nu erai pregătit în noaptea aceea
Dimineaţa te vei ridica pe picioare
Și vei fi cel mai puternic om din lume
(...) Puteţi schimba cămașa dacă vrei
Și dacă ai încredere poţi schimba pantofii ...
Dacă ai pantofi noi, poţi schimba direcţia
Și schimbându-ţi calea, poţi să te răzgândești
Dar lumea nu se schimbă des
Atunci adevărata Revoluţie va fi să te schimbi pe tine însuţi
(“Vivere la vita” – ALESSANDRO MANNARINO)
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Există oameni care trebuie să-și ia viaţa în mână când,
în general, alţii îi ajută să-și ia zborul către minunata
aventură a autonomiei: și în schimb sunt singuri.

Sunt băieţi și fete, mame cu copiii lor mici, care, după
ce au trăit câţiva ani din viaţa lor în afara familiei lor
de origine, în comunitate sau într-o altă familie, devin
adulţi, în pragul celor 18 ani, ei sunt singuri. Pentru ei,
după ce au fost alături de adulţi care i-au îngrijit, i-au
întâmpinat și i-au însoţit în anii de școală și de creștere,
educatorii, spunând „După noi”, au o semnificaţie
profundă, un punct de cotitură periculos, un orizont de
temut, o privire către lucruri de înţeles. „După noi”
cine este acolo? „După noi” unde mă duc? „După noi”
cu cine sunt? „După noi” ce fac? … Visele unei vieţi
tinere riscă să se fragmenteze în loc să explodeze în
puterea tinerilor, riscă să se rupă și să se dizolve, mai
degrabă decât să găsească baze încurajatoare.
„După noi” este un loc locuit de tineri, de mame
singure, care au trăit mai întâi, s-au jucat, au studiat
împreună cu noi și care se așteaptă ca această viaţă
petrecută cu ei să continue, într-un fel, să-i viziteze și
să-i ajute în viaţa de acum, care au doar 18 ani și care
intră într-o viaţă adultă fără prea mulţi adulţi lângă ei
sau care trebuie să găsească un echilibru în toate
componentele vieţii.

„După noi” este un loc locuit de educatori care i-au
iubit pe acești copii cu căi chinuitoare și ascendente,
aceste mame înspăimântate, dar consolate și care
speră că ceea ce a fost trăit, semănat, cultivat, rămâne
într-un fel în viaţa fiecărei feţe pe care o vizitează :
feţe pe care le cunosc bine și care s-au transformat de
la expresiile copiilor la adolescenţi umflaţi la adulţi
tineri încă înspăimântaţi să se confrunte cu timpul care
va veni fără ei.

„După noi” este un loc locuit de pereţii unei case noi,
de un loc de muncă precar și uneori subplătit, pe care
un

tânăr trebuie să-l înfrunte sperând că va fi poarta de
intrare în lumea adulţilor fără prea multe greșeli, sau
cel puţin o ușă care se deschide către un viitor mai
bun, întrucât fiecare tânăr are dreptul să spere. O
casă în care să se întoarcă seara și să se confrunte cu
cineva cu care să vorbească și cu care să crească. De
la o mamă care caută o viaţă frumoasă pentru ea și
pentru copilul ei pe care încă îl ţine în braţe. „După
noi” este locul care ar trebui să fie locuit mai mult și
mai bine de către operatorii politicilor sociale, toţi și
la toate nivelurile, pentru că este spaţiul în care se
adună eforturile multor ani de investiţii care nu se
pierd, tocmai acum că tinerii, mai în vârstă și care
abia intră în viaţa adultă, experimentează.
„După noi” este comparaţia acestor locuri între patru
ţări europene - Italia, Franţa, Spania și România care, împreună cu instituţiile lor participante, au trăit
o lungă confruntare internaţională cu Erasmus care a
generat noi căi și reflecţii care, în acest document sunt
parţial rezumate și sintetizate.
Desigur, un astfel de proiect de anvergură a generat
întâlniri atât cu experienţe europene, aducând o
bogăţie reciprocă enormă, cât și cu băieţii și fetele
înșiși, cu mame și copiii lor, cu asistenţi sociali, cu
locuri și bune practici experimentate.
Un proiect atât de important își datorează succesul
atât de multor oameni cărora le mulţumesc și îi
amintesc aici, pentru ca toţi să fie ambasadori ai
bogăţiei trăite și găsite.
Ambasadorii sunt cei care aduc cadouri altora, după
ce le-au primit la rândul lor. Un rol dulce și puternic în
același timp. Sunt oameni care vizitează locuri, sunt
întâmpinaţi și apoi pleacă, sperând că darul lor va da
roade după ei.
Fabio Gerosa
Director proiect
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INTRODUCERE GENERALĂ

I wish I was a sailor with someone who waited for
me I wish I was a messenger and all the news was
good I wish I was the souvenir you kept your house
key on I wish I was the pedal brake that you
depended on I wish I was the verb ʻto trustʼ
and never let you down
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(“Wishlist” - PEARL JAM)

Parteneriatul strategic al proiectului „După noi” a
dezvoltat, de-a lungul celor trei ani ai proiectului, linii
directoare, intitulate „Linii directoare pentru procesele
de însoţire a adulţilor care au fost în plasament”.
Acest produs oferă tuturor celor care se ocupă direct
sau indirect de minori din afara familiei sau de mame
singure în situaţii de dificultăţi, metode de lucru și
instrumente operaţionale, care vizează îmbunătăţirea
și extinderea abilităţilor lor profesionale în ceea ce
privește dezvoltarea autonomiei subiecţilor fragili pe
care îi iau îngrijire, în munca lor zilnică.
Orientările identifică, printr-o perspectivă europeană,
diferitele bune practici în căile de autonomie și doresc
să fie un impuls pentru o reflecţie mai largă asupra
modelelor de incluziune socială pe care dorim să le
construim în Europa.
În acest scop, grupul de cercetare al „Îngrijitorilor
profesioniști”, care a participat la proiectul de trei ani,
a decis să înceapă din „teren” și să înţeleagă direct
din vocea oamenilor cum și prin ce metode este posibil
să se atingă acest obiectiv .
Cercetarea și studiul autonomiei în „După noi”, i-au
avut ca protagoniști pe copii/tineri și mamele cu copii,
care au ieșit din „comunităţile” și „centrele de primire”
ale noastre, dar și părţile interesate, precum
judecătorii instanţelor minorilor, psihologii,asistenţi
sociali, educatori, manageri ai centrelor de formare și
plasare profesională și, prin cuvintele lor, a fost posibil
să regândim strategiile câștigătoare care vizează
construirea unor modele de autonomie a unui „după
noi” împărtășit în Europa.
Metodologia de cercetare utilizată a fost de tip
etnografic și în mod specific instrumentele utilizate au
fost interviul biografic și interviurile de grup. Aceste
două instrumente de sondaj au fost considerate cele
mai potrivite, atât în ceea ce privește obiectivele
„utilizatorilor de servicii”, cât și ţinta profesioniștilor, și
au făcut posibilă obţinerea rezultatelor dorite din
punct de vedere al conţinutului.

În special, interviul biografic, care este un tip de
interviu cu un grad redus de structurare și care se
bazează în principal pe povestea de viaţă a
subiectului intervievat, a permis, prin auto-naraţiune,
să înţeleagă experienţa celor mai fragili subiecţi ,
evidenţiind diferitele dimensiuni: de la cea cognitivă și
afectivă, la cea valorică (D'Ignazi, 2013).
Intervievatorul, care adoptă o abordare nedirectivă,
îl lasă pe intervievat să parcurgă naraţiunea
evenimentelor și ia din nou cuvântul doar atunci când
se „ascunde” sau în cazul în care sunt necesare
explicaţii sau clarificări cu privire la situaţii neclare.
Intervievatorul are o ascultare activă, non-evaluativă
și își propune să scoată în evidenţă reprezentarea
unui anumit eveniment. După cum susţine Bichi
(2002), dimensiunea temporală, intrinsecă în actul
naraţiunii, devine centrală. Reflecţia ex post a unei
experienţe trecute constituie, de fapt, un fel de autonaraţiune care „permite intervievatului să explice și să
argumenteze, să dea, cu cuvinte, un sens propriei
sale experienţe, să reconstruiască conexiuni și
modele, să evalueze și să compare în funcţie de
propria lor dezvoltare socială "
Acest tip de instrument s-a dovedit a fi deosebit de
potrivit pentru ţinta celor mai fragili subiecţi,
deoarece, datorită nivelului scăzut de standardizare
a interviului, a fost posibil să empatizăm mai mult cu
cel intervievat și să înţelegem care au fost obstacolele
și facilităţile în construirea căii lor de autonomie în
viaţa „după comunitate”.
În ceea ce privește construcţia eșantionului, în toate
ţările care au participat la proiect (Italia, Franţa,
România și Spania), persoanele intervievate au fost
identificate printr-o prelevare de probe de avalanșă
și, în mod specific,„care-leavers” intervievaţi au fost
80, între 18 și 40 de ani, în timp ce interviurile
efectuate cu părţile interesate au fost 60.
Rezultatele muncii sunt conţinute în „Liniile directoare
pentru procesele de însoţire a adulţilor care au fost în
plasament” pe care „îngrijitorii profesioniști” le-au
desfășurat pe baza interviurilor efectuate, dar și
datorită comparaţiei internaţionale a experienţelor lor
profesionale.
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În timpul proiectului, fiecare partener a realizat un
studiu aprofundat în propria ţară, cu privire la căile
de autonomie în muncă, autonomie in locuire și
autonomie emoţională, dar a evidenţiat și diferitele
bune practici, care au fost observate în timpul
vizitelor de studiu efectuate în timpul LTTA.
Într-adevăr, dacă este adevărat că tema autonomiei
este esenţială dezvoltării persoanei și incluziunea
socială deplină a acesteia ca cetăţean trece în mod
necesar prin capacitatea de a intra în lumea activă,
este de asemenea adevărat că sistemul serviciilor
sociale trebuie să se întrebe dacă și cum le permite
chiar și celor mai fragili subiecţi să poată ajunge la
autonomie deplină.
Proiectul „După noi” și liniile directoare (Rezultatul 1)
vizează acest lucru: să construiască noi căi și să
sporească abilităţile educatorilor pentru a-i sprijini pe
„Care-leavers” în intrarea în lume, putând acţiona și
fi autonom construcţia vieţii lor.
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Michela Davi
Coordonator internaţional al proiectului „După noi”
Eramsus + K204.
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Italia garantează fiecărui copil dreptul de a trăi în
propria familie. În acest scop, legislaţia italiană
prevede forme de sprijin pentru unitatea familială,
dar în unele cazuri sunt necesare măsuri alternative.
Există cinci principii fundamentale care guvernează
punerea în aplicare a dreptului menţionat anterior,
care sunt raportate mai jos:
1. unitatea familială aflată în dificultate trebuie
susţinută cu intervenţii adecvate pentru a evita
îndepărtarea minorilor;
2. când pentru copil este temporar imposibil să
locuiască în familia sa de origine, sistemul juridic
italian stabilește instrumentul de plasament, ca o
durată scurtă de viaţă în afara contextului familial de
origine, care permite minorului să aiba o cale senină
de creștere capabilă să asigure întreţinerea, educaţia,
instruirea și relaţiile afective de care are nevoie, fără a
rupe legătura cu familia de origine;
3. în cazul în care nu se poate recurge la asistenţă
maternală, este permisă inserarea minorului într-o
comunitate de tip familial;
4. sub rezerva faptului că nu există structuri de tip
familial în zonă, este posibilă amplasarea acestora
într-o instituţie de asistenţă publică sau privată, de
preferinţă în locul cel mai apropiat de cel în care
locuiește permanent unitatea familială de origine.
Pentru minori sub vârsta de șase ani, inserţia poate
avea loc numai într-o comunitate de tip familial;
5. atunci când copilul este definitiv imposibil să
trăiască în familia sa de origine, instrumentul disponibil
este acela de legitimare a adopţiei, care rupe legătura
emoţională și juridică cu familia biologică și o
înlocuiește cu o nouă legătură cu CD-ul „Familia
socială”: familia adoptivă.

Asistenţa maternală, așa cum se poate vedea din
principiile enumerate mai sus, este, prin urmare, o
măsură temporară, care permite minorului să menţină
legătura cu familia de origine, care poate oferi
indicaţii cu privire la educaţia copilului. Aceștia din
urmă își păstrează și numele de familie și reședinţa,
iar familia adoptivă nu este supusă restricţiilor privind
diferenţa de vârstă cu copilul. Custodia familiei
încetează atunci când condiţiile care au determinat-o
încetează să existe sau când continuarea acesteia nu
aduce beneficii minorului. Alternativ, asistenţa
maternală poate avea loc și într-o comunitate de tip
familial: așa cum este subliniat de legea adopţiilor,
nr. 184 din 1983, în cazul în care custodia într-o
familie nu este posibilă, "[...] este permisă inserarea
minorului într-o comunitate de tip familial sau, în caz
contrar, într-o instituţie de asistenţă publică sau

privată, care este de preferinţă situată în locul cel mai
apropiat de cel în care locuiește permanent familia de
origine ". Inserarea în comunitate este întotdeauna
coordonată de serviciile de asistenţă socială, în
colaborare cu operatorii facilităţii și, acolo unde este
posibil, în acord cu familia de origine. Caracteristicile
custodiei comunitare, în legătură cu contactele cu
familia de origine și de reședinţă, sunt similare cu cele
referitoare la custodia familiei. Acesta încetează
atunci când urmărirea penală dăunează minorului
sau, în funcţie de proiect, la împlinirea vârstei majore.
În aceste cazuri, vorbim despre persoanele care au
părăsit calea sau tinerii care părăsesc căile de primire
hetero-familiale.
În cazul exprimat la punctul 5 sau dacă este imposibil
să trăiești în familia de origine, este necesar să
apelezi la adoptarea legitimă, foarte diferită de
asistenţa maternală, cu excepţia etapelor iniţiale.
Ambele, de fapt, prevăd o perioadă de primire și de
stabilire a minorului, însă adopţia rupe definitiv
legătura cu familia de origine; aceasta implică
asumarea prenumelui familiei adoptatoare, pierderea
autorităţii părintești de către părinţii naturali,
schimbarea reședinţei și asumarea drepturilor și
obligaţiilor de către părinţii adoptivi și adoptivi. În
plus, la adopţie, diferenţa de vârstă dintre minor și
adoptatori trebuie să fie cuprinsă între optsprezece și
patruzeci și cinci de ani.
Din păcate, numărul familiilor adoptive disponibile
este mai mic decât cazurile potenţiale, iar familiile
adoptive solicită majoritatea minorilor la o vârstă
fragedă; acest lucru duce la un număr mare de preadolescenţi și adolescenţi minori în structuri protejate
a căror revenire la familia lor de origine nu este de
așteptat.
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DATELE

VITA, Settembre 2019

Cu toate acestea, în ceea ce privește asistenţa maternală, cea mai reprezentată grupă de vârstă este cuprinsă
între 11 și 14 ani (30,4% din minorii aflaţi în plasament), urmată de 15-17 ani (24,8%). Asumarea
responsabilităţii serviciului public faţă de copiii care locuiesc în afara familiei încetează la vârsta de 18 ani, iar
pentru mulţi dintre aceștia aceasta implică o tranziţie obligatorie către externare, autonomie și viaţă
independentă. O tranziţie forţată și bruscă la maturitate care nu ia în considerare cu greu căile personale și
familiale tulburate ale acestor copii și situaţia economică dificilă care în ţara noastră afectează tinerii într-un mod
special. În Italia, până în prezent, nu există o legislaţie specifică care să se ocupe de însoţirea autonomiei
tinerilor neo-adulţi care părăsesc căile de primire și singura posibilitate de asistenţă, sprijin și sprijin dincolo de
vârsta majorităţii este reprezentată de aplicarea unei dispoziţii din 1934, care permite Curţii pentru minori să
extindă unele acţiuni de sprijin și acompaniament (încredinţarea serviciului social și plasarea într-o unitate de
primire) până la vârsta de 21 de ani în favoarea tinerilor care prezintă dificultăţi deosebite și se află în situaţii
dificile.
Asistenţii din Italia sunt, prin urmare, toţi tinerii care părăsesc căile de primire hetero-familiale (în plasament sau
într-o unitate de primire), indiferent dacă sunt tineri de 18 ani pentru care statul nu mai este responsabil pentru
îngrijire și asistenţă sau adulţi tineri (sus până la 21 de ani) care, graţie unei dispoziţii specifice a Curţii pentru
minori, au putut beneficia de însoţire peste vârsta majoratului (așa-numita „continuare administrativă”).
Pe 27 noiembrie 2018, guvernul italian a alocat un fond pe trei ani de 15 milioane de euro pentru a sprijini
autonomia nou-născuţilor de 18 ani care ies din asistenţa maternală și îngrijirea comunitară, oferind continuitate
în îngrijirea până la vârsta de 21 de ani.
Conform unui document produs de unele asociaţii naţionale care se ocupă de copii și adolescenţi aflaţi în
îngrijire, în fiecare an există aproximativ 3.000 de îngrijitori care părăsesc programele de îngrijire și aproximativ
2/3 dintre aceștia nu fac parte din familia de origine. În Italia, în acest moment nu există o colectare de date
care să permită cuantificarea numărului de tineri care părăsesc sistemul de recepţie și nici măcar să stabilească
câţi dintre aceștia se confruntă cu o viaţă independentă și câţi decid în schimb să se întoarcă la unitate familială.
De asemenea, sondajul efectuat de Ministerul Muncii și Politicilor Sociale (Ministerul Muncii și Politicilor Sociale,
2014), citat mai sus și referitor la minorii primiţi în afara familiei lor de origine, nu raportează date despre tinerii
eliberaţi din contextele de primire pentru că au ajuns la vârsta majoratului (nici destinaţia lor la ieșire
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Cele mai recente date naţionale privind minorii acceptaţi în afara familiei lor de origine, publicate de Ministerul
Muncii și Politicilor Sociale și actualizate la 31 decembrie 2012, se referă la 28.449 de minori din afara familiei
din Italia (2,8 minori la 1000 de rezidenţi de aceeași vârstă) ), jumătate dintre aceștia ar fi în plasament, iar
restul în comunităţile de primire și în case de familie (Ministerul Muncii și Politicilor Sociale, 2014). Același sondaj
referitor la vârsta celor găzduiţi în comunităţi arată că perioada în care recepţia este cel mai frecvent
experimentată în structură este cea a adolescenţei târzii (15-17 ani), reprezentată de 44% dintre cei găzduiţi la
nivel naţional la sfârșitul anului 2012, cu o creștere semnificativă faţă de anii precedenţi (31% în 1998, 42% în
2007, 40% în 2008 și 44% în 2011).
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VITA, Septembrie 2019

În ceea ce privește originea minorilor, graficul de mai jos prezintă estimările prezentate în sondaj.
Copiii și tinerii cu vârste cuprinse între 0 și 17 ani în familie de asistenţă familială pentru indivizi, familii și rude și
primiţi în servicii rezidenţiale pentru minori în funcţie de locul în care locuiau în momentul intrării în primire.

A - PLASAMENT FAMILIAL

B - SERVICII REZIDENŢIALE PENTRU MINORI
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din sistemul de protecţie și protecţie). Cu toate acestea, printre statisticile Istat (Institutul Naţional de Statistică),
există câteva date referitoare la demisia minorilor din structurile sociale și de sănătate rezidenţiale (date la
31.12.2013), care sunt utile pentru măsurarea fenomenului complexului externat, dar nu pentru a cuantifica
proporţia tinerilor care părăsesc sistemul de îngrijire și protecţie deoarece au ajuns la vârsta majoratului. O altă
anchetă naţională asupra minorilor găzduiţi în comunităţile gazdă a fost realizată în 2015 de către Autoritatea de
garantare pentru copilărie și adolescenţă, în colaborare cu procurorii pentru minori de pe teritoriul naţional.
Potrivit acestui sondaj, la 31.12.2014 tinerii de anul nou din comunităţile rezidenţiale ar fi 2072 (dintr-un total de
21317 oaspeţi în 3192 structuri ale teritoriului naţional), 9,7% din numărul total de oaspeţi.
Un alt sondaj mai recent realizat de Ministerul Muncii și Politicilor Sociale în colaborare cu regiunile și provinciile
autonome, afirmă că la sfârșitul anului 2016 copiii și tinerii acceptaţi în afara familiilor lor de origine se ridicau la
26.615, 2,7 la mie de copii populaţiei.
În ultimii ani a existat o stabilitate substanţială a cazurilor, custodia familiei cu valori de puţin peste 14 mii de
cazuri pe an și primirea în servicii rezidenţiale pentru minori cu valori de aproximativ 12 mii de cazuri pe an.

VITA, Settembre 2019
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Primul motiv pentru intrarea în ambele măsuri de protecţie și îngrijire a minorilor este incapacitatea educaţională
a părinţilor, aproximativ un sfert din cazuri.
În ceea ce privește șederea, datele utile de luat în considerare sunt vârsta la recepţie și durata.
Concluzia traseului sau descărcării de gestiune a minorilor în serviciile rezidenţiale poate fi analizată în schimb
pe baza cazării după recepţie.
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2 - AUTONOMIA: “VOCEA TINERILOR DIN AFARA FAMILIEI"

Așa că mă încred în prieteni care nu există
Râd de dușmani care nu există
Am paranoia despre povești care nu există
În mijlocul angoasei și bucuriilor care nu
există, îmbrac haine care nu există.
Mă duc să votez partidele care nu există.
Simt asupra mea ochi care nu există
Normal că nu mă atingi, eu nu exist

Reflecţia asupra temei autonomiei și asupra
instrumentelor și metodelor educaţionale care pot
ajuta tinerii minori „în afara familiei” să se integreze
în societate, trece în mod necesar din analiza
mărturiilor lor cu privire la nevoi și nevoile lor cu
privire la tranziţia către maturitate. Tinerii intervievaţi
provin din medii familiale complexe și fragmentate și
au rupt adesea relaţiile cu familia de origine. Au
dorinţe și vise ca și colegii lor, dar spre deosebire de
ei nu au aceleași „cărţi” la început.
Din acest motiv, pentru a avea o cale de autonomie
de succes, este strategic să le analizăm întreaga cale,
de la intrarea până la realizarea chiar și a unei
autonomii parţiale, până la modul în care
comunitatea este percepută, deși uneori în moduri
diversificate și alteori contradictorii, la fel cum este
important să ne gândim la figura educativă.

Dar ce este autonomia? Autonomia este „dreptul de a
se guverna singur”, este independenţa economică și
personală. O realitate care uneori este greu de atins,
dar la care, graţie sprijinului asistenţilor sociali, au
ajuns în cele din urmă tinerii intervievaţi.
Din interviurile pe care grupul de cercetare le-a
desfășurat cu copiii externi din comunitatea gazdă,
reies multe aspecte pe care le putem împărţi în diferite
domenii tematice în raport cu calea lor personală în
comunitate: autonomie, viitor, casă și muncă.

PRIMUL: VIAȚA ÎN COMUNITATE ȘI CALEA DE IEȘIRE
Comunitatea este percepută ca o familie, deci un loc
sigur și plăcut, în care copiii experimentează un
sentiment de frăţie, solidaritate, în timp ce împărtășesc
experienţe și uneori suferinţe.
„Familia mea este acești pierzători aici, ei sunt ...
suntem fraţi și surori în suferinţă”
Comunitatea este uneori percepută ca un obstacol în
calea autonomiei; tinerii s-au trezit închiși de lumea
exterioară, desprinși de realitate.
„... parcă în comunitate te-ai afla într-un mic balon ...
ești un pic detașat de lumea exterioară ...”
Comunitatea este în general un loc sigur, care permite
tânărului adult să crească într-un mediu protejat și
care, treptat, printr-o cale individualizată asupra
individului, îl conduce pe tânăr spre descoperirea lumii
exterioare, a realităţii care îl înconjoară . Tânarul, pas
cu pas, este ajutat să obţină autonomia necesară
propriului său viitor.

Tinerii povestesc despre ei înșiși, cum au învăţat să-și
gestioneze propriile dificultăţi, cum au interiorizat
conceptele de respect, colaborare, reguli.
„... Am învăţat să-i respect pe ceilalţi și să am de-a
face cu oameni mereu diferiţi ...”
„... pentru a rămâne într-o casă trebuie să ai
reguli ...”
Dacă am putea observa că viaţa comunitară este
percepută în general ca un fel de protecţie împotriva
vieţii dificile trăite până în acel moment în familia de
origine, cuvintele intervievaţilor noștri se schimbă
radical atunci când trebuie să definească și să
vorbească despre viaţa lor în afara comunitaţii. Copiii
care încep o cale de autonomie se simt uneori singuri,
fără puncte de referinţă; lipsește figura educatorului
care, până de curând, le-a fost ghid.„... M-am simţit
singur și nu am putut înţelege, mi-a fost frică și pentru
că nu dormisem niciodată singur și eu ...
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(“Non esistono” - RANCORE feat DJ MYKE)
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În ceea ce privește autonomia, există aspecte care
trebuie considerate „negative”, cum ar fi singurătatea
neașteptată, lipsa de referinţe și așteptări.
„... Mi-a fost dor să nu am un punct de referinţă ...”
Simţul și teama de singurătate și lipsa de sprijin sunt
evidente în cuvintele lor, dar, în ciuda acestui fapt, se
luptă cu lumea în căutarea realizării așteptărilor
personale. ; de fapt, copiii vor în sfârșit ceva de-al lor,
vor „să fie mari” și, în cele din urmă, să aibă grijă de
ei înșiși, vor să se descurce cu punctele lor forte,
„învăţând să facem”.
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DEMITEREA DIN STRUCTURA PROTEJATĂ
Înainte de a analiza importanţa și rolul jucat de
educator în relaţia cu tânărul adult, să vedem ce se
înţelege prin „descărcare de gestiune”.
Descărcarea de gestiune este o fază delicată care
trebuie gândită, planificată, comunicată și împărtășită
deja la momentul elaborării IEP, a cărei reprezentare
este verificarea și încheierea. Este o fază foarte
complexă și, în același timp, de o importanţă
fundamentală, care trebuie să fie convenită cu
subiectele direct vizate: echipa educaţională trebuie să
gestioneze această ultimă etapă a parcursului
educaţional în strânsă colaborare cu copilul, căruia îi
va fi explicat. Am primit situaţia schimbării pe care o
va întâlni. Tânărul adult trebuie să fie capabil să își
exprime îndoielile și preocupările, emoţiile și
sentimentele. Opiniile și propunerile sale trebuie
acceptate, astfel încât să poată trăi senin această fază
a vieţii sale.
Subiectul trebuie ajutat să înţeleagă sensul general al
viitorului său proiect, evitând posibilitatea ca
descărcarea să fie experimentată ca pedeapsă,
abandon sau trădare.
ROLUL EDUCATORULUI
Educatorul trăit ca o figură de referinţă ajută la găsirea
propriei direcţii, a stabilit o relaţie puternică cu tânărul
care se bazează pe încredere și ascultare activă a
îndoielilor, temerilor, grijilor, temerilor, dar și
așteptărilor și dorinţelor băieţilor înșiși. Copiii au
nevoie de cineva care să aibă grijă de ei, care să fie
solidar, care să îi iubească cu adevărat, pentru că le
pasă de viitorul lor.
„... m-au ajutat și mă ajută și astăzi, să mă fi făcut să
înţeleg calităţile pe care le am și care încearcă să mă
încolţească, să nu renunţ ...”
„... avem nevoie de cineva care ne iubește și care
crede în noi ...”
Abilităţile educatorului sunt multiple și, pe lângă
abilităţile interpersonale și de comunicare, abilităţile
profesionale sunt de o importanţă fundamentală, care
permit să menţineţă distanţa corectă în relaţia cu
copilul.

Apoi, pe calea către independenţă, doresc deja să-și
savureze autonomia învăţând să gestioneze situaţii de
realitate comună, cum ar fi plata facturilor,
cumpărăturile, rezervarea examenelor medicale.
„... Am vrut să am ceva de-al meu ... în viaţă, mai
devreme sau mai târziu, cineva trebuie să facă al
său ...”
"... trebuie să înveţi să faci ceea ce trebuie să faci,
treci ..."
De asemenea, pentru toţi ceilalţi „actori” ai proiectului
educaţional, descărcarea de gestiune este un moment
foarte important, care îi implică la nivel formal și
emoţional.
În special, pentru echipa educaţională, faza de
demisie este trăită cu sentimente, emoţii, întrebări
ambivalente. De fapt, totul este incert și precar: copilul
primit și protejat, îngrijit anterior, este acum gata să
detașeze și să trăiască o nouă realitate. Totul trebuie
gândit în legătură cu contextul legat de persoana
direct interesată: trebuie să se îngrijească nevoile
specifice ale subiectului, trebuie luate în considerare
așteptările viitoare ale tuturor actorilor din scena
educaţională și resursele disponibile proiectul în sine.
Similar fazei de inserţie, în acest caz este prevăzută și
gradualitatea care garantează consolidarea
rezultatelor obţinute. Figura educatorului este văzută
în general ca o referinţă. Există, totuși, unele
consideraţii privind profesionalismul.
„Educatoarea este acum un prieten ... mai întâi .. este
dificil ... mai întâi - dar un pic de prieten și un pic de
nu, un pic de poliţist care îţi spune unde să mergi și
atât, dar a fost perioadă în care nu am mai avut
încredere în nimeni. "
Educatorul trebuie să menţină un punct de vedere
extern și obiectiv, astfel încât să atingă obiectivul
principal: de a face copilul independent și autonom,
capabil să se detașeze de realitatea căreia îi
aparţinea (comunitatea înţeleasă ca acasă și set de
relaţii personale ).
Semnificativă în acest sens este mărturia unui tânăr
care descrie cum a avut loc tranziţia la externare:
„S-a făcut o revizuire o dată pe săptămână, joi seara,
unde s-a abordat întotdeauna un subiect diferit și s-a
vorbit și despre ce aș putea face și dacă aș fi în stare.
Mai ales pentru școala pe care comunitatea a avut un
rol dominant să creadă în mine și să o fac
... Mai ales anul trecut, fiind acasă, eu cunosc testul și
l-am făcut ... "
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„Și vorbește și cu ceilalţi tipi…. Pentru a vă oferi un
exemplu ... prima dată când am ajuns în comunitate,
primul băiat pe care l-am avut în cameră cu mine ..
era mai mare, lucra deja ... avea o viziune foarte
diferită de ceea ce aveam și ce am . El a spus că
educatorii au fost o absenţă și fără participare la
ceea ce făceau ... Nu am avut o relaţie, cum ar fi să
spun "tată și fiu" ... "
Dar este, de asemenea, important să subliniem că
așteptările plasate în relaţie, convieţuirea în
comunitate cu persoane necunoscute anterior și
obligaţia de a respecta regulile de convieţuire, duc
uneori la interpretări diferite din partea copiilor. În
acest sens, rolul educatorului este strategic și, în orice
caz, este întotdeauna un punct important de referinţă.
„… Educatorii ar trebui să ajute copiii cărora le este
mai greu să respecte regulile și programele. Apoi,
să-i ajute să înţeleagă ce este lumea muncii și cum să
facă un CV. Mai presus de toate, ajutaţi-i să
înţeleagă care este locul de muncă potrivit pentru
dvs. Dacă îţi place meseria, fă-o ca hobby și e mai
ușor.
Educatorul trebuie să fie unul care îţi permite să vezi
mai multe drumuri, educatorul încăpăţânat îţi arată
un drum care este al lui. Bunul educator îţi explică și
îţi arată mai multe căi începând de la ale lui și ale
tale. "

Subiecţii intervievaţi subliniază modul în care
profesionalismul, relaţiile și emoţiile sunt aspectele
care intră cel mai mult în joc în această fază a
resemnării.
Conceptul de profesionalism implică „misiunea”
muncii educaţionale. Descărcarea de gestiune implică
adesea emoţii conflictuale, cum ar fi fericirea și
tristeţea, speranţa și melancolia, iar acest lucru se
confruntă „fiind educatori, deoarece aceasta este
treaba”.
Educatorul are un rol foarte important și nu ușor;
echipa educaţională, împreună, prin întâlniri și superviziuni, abordează problema detașării și externării,
uneori cu dificultate, dar încercând să ţină cont de
adevăratul scop al muncii lor: să ofere noi
oportunităţi pentru o viaţă mai bună.
Relaţia care se construiește pe perioada șederii
minorului în comunitate, dacă este puternică, nu se va
încheia în momentul externării, ci așa cum a spus un
intervievat.
„Există legături pentru care nu închidem niciodată
ușa”,
Educatorul se trezește lucrând și gestionându-și
emoţiile zilnic, în special în faza de descărcare;
detașarea provoacă emoţii puternice, tristeţe, frică,
nedumerire, melancolie, dar trebuie să poată privi
spre viitor, către oportunitatea care se prezintă
utilizatorului.
Mai jos este un tabel rezumat despre definiţiile pe
care le-au dat elevii în raport cu figura educatorului:

... Am încercat să obţin tot ce este mai bun de la toată lumea și să
păstrez relaţiile care mi-au fost bune, îndepărtându-mă de relaţiile
care mă răneau ...
… M-au ajutat explicându-mi ce este bine și ce nu mă împiedică sămi pun picioarele pe cap

REFERINŢĂ

... Știu că vor fi mereu aproape ...
… mi-au dat o direcţie ...
... suntem prieteni cu educatorul de referinţă ...
... m-au ajutat și mă ajută și astăzi, să mă facă să înţeleg calităţile
pe care le am și care încearcă să mă încurajeze, să nu renunţ ...
... ajută în modul corect poate nu cu presiune, ci cu ajutor ...
... prezenţă sigură în urmă și era acolo, dacă aveam nevoie să vorbesc,
pentru sfaturi
... a fost acolo ...
... avem nevoie de cineva care ne iubește și care crede în noi ...
... m-au ajutat dându-mi curaj, dându-mi o mână de ajutor ...
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Uneori, așa cum este descris în următoarea mărturie,
calea educaţională și relaţia emoţională dintre tânăr
și educator trece prin momente de neînţelegere care
fac relaţia lor și mai autentică.
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... Nu am avut o relaţie, cum să spun „tată și fiu” ...

PROFESIONALISM

... încearcă să fii o persoană amabilă și încearcă să te înveţe cât mai
multe lucruri posibil, dar apoi trebuie să spui și să descrii cum este
realitatea ...
... sunt cei care sunt educatori pentru că au o pasiune ... sunt cei
care o fac pentru salariu ...
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În ceea ce privește percepţia viitorului, majoritatea
tinerilor intervievaţi aspiră la normalitate. În acest caz,
educatorul ascultă și colectează în mod activ
preocupările și întrebările utilizatorului despre viitorul
său, prin însoţire constantă și comunicare clară și
precisă.
Prin discuţii și întâlniri care văd un dialog activ între
utilizator, educator și serviciul social, începem să
devenim conștienţi de acest moment delicat, reflectând
la calea vieţii făcute împreună și încercând să
clarificăm calea care mai trebuie să înceapă.

Tinerii visează și doresc o viaţă demnă, fericire și
stabilitate; vor să aibă o familie și vor să poată
gestiona toate acestea din punct de vedere economic
și personal.
„... având prieteni, o familie, având economia
potrivită pentru a trăi, nimic interesant”
„... dacă într-o zi voi avea o familie, o soţie și copiii
lor dacă vor exista, mă voi simţi mulţumit ...”
Iată câteva afirmaţii semnificative ale copiilor despre
viitorul lor:

... mă văd cu o casă, un iubit, sper că un soţ ... el întorcându-se de la birou, sunt acasă lucrând și desenând ...
... ceva liniștit ...
... cu o slujbă bună și o viaţă decentă ...
... fericire și stabilitate ...
... având prieteni, o familie, având economia potrivită pentru a trăi, nimic interesant ...
... aș vrea să mă văd mai autonom, pentru că unele lucruri pe care s-ar putea să nu le pot face singur ... Nu
sunt sigur de mine, de ceea ce voi avea ... Sper să am propria mea casă
... dacă într-o zi voi avea o familie, o soţie și copiii lor dacă vor exista, mă voi simţi mulţumit ...
... m-aș defini „într-o călătorie, în căutare” ...
... Am multe proiecte: aș vrea să fac bine pentru că am primit bine și trebuie să dau bine ...

IEȘIREA DIN SISTEM SI APARTAMENTUL
„Apartamentul” este un apartament de trecere, de
obicei parte a unui proiect de extindere a îngrijirii
majorului de către serviciile sociale până la vârsta de
21 de ani. Poate fi extern structurii comunităţii sau
chiar în perimetru, dar se încadrează în calea semiautonomiei tinerilor. Este o oportunitate de creștere
pentru cei care părăsesc experienţa comunităţii și nu
au posibilitatea sau dorinţa de a reveni în mediul
familial. Este o etapă fundamentală în calea de
pregătire a băiatului în care se pune cu adevărat la
încercare. Cu siguranţă nu este o cale ușoară,
deoarece experimentezi imediat o implicare diferită
în viaţa de zi cu zi în care riști să fii copleșit de lucruri

dacă nu ești suficient de concurent. Acesta este
motivul pentru care devine esenţial ca copilul să
devină conștient de noile responsabilităţi în lunile
anterioare părăsirii comunităţii cu o asoluţie
puternică a educatorului. De fapt, din interviuri reiese
că este necesar să le acordăm mai multă
responsabilitate tinerilor din perioada anterioară și
la
ieșire,
astfel
încât
să
fie
gata.
"... trebuie să avem responsabilitatea mai presus de
toate în apartament, altfel nu veţi ieși suficient de
fortificat..."

POVEȘTI SI PARCURSURI DE AUTONOMIE LA ADOLESCENTI SI MAME TINERE

... sunt doar anumite persoane care pot să fie puncte de referinţă,
nu toată lumea poate face asta ...
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„Îmi imaginez ca fiind ceva mare, dar ce spuneţi
atunci ce am obţinut singur, dar în opinia mea ...
trebuie să îi includeţi pe cei care v-au ajutat pentru că
nu primim niciodată nimic singur. De exemplu, dacă ai
făcut un eseu pentru 10 și ai mers la o cafea cu o
dimineaţă înainte, este și datorită barmanului. "
În ceea ce privește tema autonomiei, copiii așteaptă o
organizare mai mare.
„Ar trebui să stabilim reguli și să le aplicăm”. Uneori,
ei simt nevoia să aibă o mai mare conștientizare a
ceea ce înseamnă să trăiești singur cu grijă de toate
lucrurile lor:
„Trebuie să existe un acoperiș, o casă, posibilitatea de
a avea demnitate, un minim de muncă, de exemplu, în
cazul în care aveţi un copil, acestea sunt minime
(acasă și serviciu)”.
Dinamica inerentă unei comunităţi se schimbă în mod
substanţial în locuinţe din punctul de vedere al
intervenţiei educaţionale în ceea ce privește orele de
însoţire și autonomia copilului, dar poate că ar trebui
să ne concentrăm mai mult pe ultimul aspect.
În comunitate, minorii acceptaţi au responsabilităţi
tipice în a se comporta bine și apoi în a-și ordona și
curăţa camera. Și primiţi ștampile dacă camera nu este
în ordine și banii săptămânii sunt deduși și lucrurile
eliminate în funcţie de comportament.
Prin urmare, în tranziţia de la comunitate la propria
casă, este fundamentală tranziţia la locuinţe în care
minorul are o autonomie mai mare în timp ce este
întotdeauna controlat.
„Cazarea este mai liberă decât în comunitate.
Comunitatea se angajează să cureţe bucătăria o dată
pe săptămână, recompensată cu bani de buzunar. Este
un lucru util pentru oamenii care s-ar putea să nu fie
obișnuiţi să facă anumite lucruri ".
Ulterior, un tabel în care am decis să reamintim cele
mai semnificative fraze legate de tema generală a
autonomiei:

... când am intrat în comunitate am început să mă simt mai bine și să
mă simt ca acasă ...

FAMILIA
SAU LOC SIGUR ȘI
PLĂCUT

... familia mea este acești pierzători aici, ei sunt ... suntem fraţi și
surori în suferinţă ...
... în această situaţie am avut norocul să mă simt ca acasă ...
... M-am simţit foarte confortabil în acea comunitate și am și astăzi
relaţii bune ...

POVEȘTI SI PARCURSURI DE AUTONOMIE LA ADOLESCENTI SI MAME TINERE
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În spaţiul locativ, reiese că copiii ar trebui să aibă un
câmp mai mare de acţiune în gestionarea vieţii de zi
cu zi, deoarece altfel s-ar putea găsi nepregătiţi
odată ce au obţinut o casă de consiliu; tendinţa, din
partea educatorului, este de a continua dinamica
tipică proiectului comunitar care nu permite copilului
să crească în cazare.
Cu toate acestea, o schimbare în gestionarea acestor
spaţii ar fi utilă și mai funcţională, permiţând tinerilor
să își asume o responsabilitate mai mare în
detrimentul unor pași falși.
Într-un cuvânt, am putea spune „să-ţi asumi riscuri” și
să încercăm o abordare mai dinamică pentru a oferi
copilului acele linii directoare operaţionale
fundamentale pentru a le gestiona singuri odată ce
părăsesc sistemul de protecţie a serviciilor sociale.
„Este esenţială o pregătire ad hoc de către educatori
în lunile anterioare intrării în cazare. De exemplu,
ajutarea copiilor să pregătească mesele, făcându-i
astfel mai independenţi în bucătărie. Pare banal, dar
sfătuirea tinerilor cu privire la cum să facă
cumpărături pentru a evita cumpărarea unor lucruri
inutile odată ce intră în cazare este un sfat de
nepreţuit. „Menajul” zilnic în cazare necesită un mare
angajament și efort mental din partea băiatului ”.
Cu siguranţă, tinerii intervievaţi exprimă dificultatea
de a ieși dintr-un circuit de bunăstare în căutarea unei
case, deoarece nu au încă autonomia necesară
pentru a face marele salt; în multe cazuri, deci, există
un fel de tranziţie inevitabilă de la locuinţa protejată
la cea publică, rămânând totuși ancorată la serviciile
sociale. La urma urmei, posibilitatea de a obţine
locuinţe publice devine un fel de prerogativă pentru
cei care părăsesc calea în comunitate.
Este semnificativ să vedem că pentru copiii care au
crescut în comunitate împreună cu educatorii și alţi
copii, autonomia se realizează datorită multor
componente colective și interesant în acest sens este să
se respecte definiţia autonomiei dată de un tânăr:
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... nu m-am simţit bine în comunitate, mi-a fost greu ...
... ca și cum ai fi în comunitate într-un mic balon ... ești un pic
detașat de lumea exterioară ...

OBSTACOLUL
AUTONOMIEI

... Am suferit atât de mult schimbările educatorilor ...
... Am început să nu mai caut un punct forte de referinţă la educatori
pentru că am început să mă tem mai mult ...
... este totul acolo ... este o viaţă falsă ...

... mă gândesc la tot ce am trecut și dacă am depășit, înseamnă că pot
depăși totul ...

AJUTOR PENTRU
AUTONOMIE

... am învăţat să gestionez dificultăţile ...
... Am învăţat să-i respect pe ceilalţi și să am de-a face cu oameni
mereu diferiţi ...
... în comunitate am învăţat să iau angajamente și să le păstrez ...
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... Am primit un loc de muncă prin educatorul meu ...
... pentru a locui într-o casă trebuie să ai reguli ....

OPORTUNITATE
DE REFLECŢIE
ȘI DE CREȘTERE

... mi-am găsit libertatea, dar am găsit obstacole mai dure decât cele
care, probabil, mi s-ar fi prezentat rămânând în comunitate ... să mă
gândesc la asta acum este o alegere pe care nu aș fi făcut-o ...
... atunci când reelaborezi, poţi să scoţi la iveală tot ce e mai bun
din toată lumea ... cu siguranţă au fost importante cele mai aprige
certuri și certuri ...

AUTONOMIA LOCATIVĂ
Chiar și casa reprezintă pentru copii posibilitatea de
a se răscumpăra și de a-și găsi propria dimensiune,
rolul lor în societate odată ce au părăsit calea în
comunitate. Căminul este un alt domeniu pe care să
exploreze în continuare aspectele pentru a oferi
copilului oportunitatea unei noi dimensiuni de viaţă.
De exemplu, ar fi foarte constructiv să încercăm să
trăim cu alţi studenţi / muncitori care experimentează
bucuriile și greutăţile unei coexistenţe reale.
În schimb, cumpărarea propriei case este
experimentată cu o bucurie și o satisfacţie incredibile,
dând frâu liber creativităţii tale în căutarea a tot ce ai
nevoie pentru a o furniza după propria ta imagine, cu
propriul gust.

„Vă sugerez, pentru a ne ajuta, tipul de antrenament
pe care l-am făcut tu și cu mine în care aţi intrat în
casă și am fost împreună o vreme și m-aţi ajutat să
mă mut etc. etc. după părerea mea, un pic mai mult
m-ar fi ajutat să înţeleg dacă era sau nu locul potrivit
și dacă ar putea funcţiona sau nu. În schimb durase
prea puţin și nu mă făcuse să deschid ochii așa cum
ar fi trebuit, cu siguranţă începusem deja să observ
probleme dar nu a durat mult. Și apoi, după părerea
mea, un alt lucru, ar fi nevoie de un sprijin psihologic
continuu, deoarece este foarte greu să faci această
pauză și să te regăsești brusc în propria ta casă și să
te regăsești brusc în familie, pentru că nu mergeam
acasă în weekend. .. "
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... sunt foarte obișnuit cu schimbările și nu am suferit mult ...
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Din interviuri, în ceea ce privește tema locuinţelor,
apare o direcţie substanţială către obţinerea
locuinţelor publice ca obiectiv final odată ce a părăsit
calea comunităţii / locuinţelor protejate. Întoarcerea
la casa familiei se experimentează într-un mod
ambivalent, în timp ce se evidenţiază modul în care
cumpărarea propriei case este experimentată ca
o satisfacţie incredibilă.

„... Unde locuiesc acum este o casă pe care am
cumpărat-o cu partenerul meu. Este o casă frumoasă
în Sestri, am restructurat totul, am construit un buchet
frumos, dar este frumos, îmi place foarte mult. Are
100 de metri pătraţi, cu două balcoane, dormitorul
lui, această bucătărie mare, unde locuiam, unde
locuiam înainte, era o chicinetă. Defectul este că se
află puţin la etajul al doilea. Dar unde eram obișnuit
înainte de a fi la Begato într-o casă de consiliu,
acesta este cu adevărat un vis ... "

... munca trebuie să fie în primul rând o plăcere ... ceva care te satisface te satisface, ceva ce ești capabil să faci ...
... munca este independenţă ... atunci munca te ţine la pas cu vremurile ... în timp ce lucrezi, ţii pasul cu
ritmul, dar fără a face nimic, rămâi în urmă ...

... este un mijloc important de susţinere a vieţii, pentru ceea ce este necesar pentru a trăi, pentru a fi mai
independenţi, pentru a învăţa cum să folosiţi banii într-un mod mai corect și echitabil ...
... munca astăzi reprezintă pentru mine în primul rând o treime din viaţa mea ... reprezintă ceva care îmi oferă
posibilităţi, oportunităţi, încredere în sine, care îmi oferă stimă, care mă face să cresc ... reprezintă și ceva care
îţi oferă libertate și dacă o faci cu pasiune îţi dă și bucurie ...
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... casa reprezintă independenţa și ar trebui să fie un loc sigur ...

AUTONOMIA MUNCII
Munca reprezintă, pentru toată lumea, dobândirea
autonomiei, posibilitatea de răscumpărare și afirmare
în lumea exterioară. Munca trebuie să devină un
pilon al acţiunii educaţionale cu un sprijin puternic din
partea educatorului. Tinerii subliniază importanţa
găsirii unui loc de muncă, un loc de muncă care să
satisfacă economic și personal; munca este
independenţă, este creștere personală și profesională,
este un instrument fundamental pentru susţinerea de
sine pe tot parcursul vieţii. Munca le permite copiilor
să aibă posibilităţi, oportunităţi și încredere în sine și,
așa cum spune un băiat intervievat, munca îţi oferă
libertate.
„... munca astăzi reprezintă pentru mine în primul
rând o treime din viaţa mea ... reprezintă ceva care
îmi oferă posibilităţi, oportunităţi, încredere în sine,
care îmi oferă stimă, care mă face să cresc ...
reprezintă și ceva că tu dă libertate și dacă o faci cu
pasiune îţi dă și bucurie ... "
Cu toate acestea, în ceea ce privește subiectul muncii,
reiese că acesta din urmă stă la baza tuturor.
Fără muncă nu poate exista posibilitatea de a deveni
autonom și de a-ţi putea crea propria viaţă. Munca
este variabila fundamentală și necesară pentru a se
putea deschide către lume în concretul ei și este
văzută ca posibilitatea de răscumpărare din
experienţele traumatice și dureroase ale vieţii. Tinerii
intervievaţi simt nevoia de a fi educaţi în lumea muncii
de către educatori pentru a nu fi nepregătiţi și remarcă
modul în care educatorii se concentrează atât de mult
pe muncă.
Studiul și munca sunt esenţiale pentru copiii mai mari

din comunitate pentru că dacă nu ai un loc de muncă
nu poţi cumpăra o casă. Emblematică în acest sens
este mărturia unui tânăr care a părăsit o structură
protejată.
„..Satisfacţia care poate fi oferită prin cumpărarea
bucătăriei după cum doriţi, serviciul de preparare
dorit este o senzaţie unică. Dacă nu aveţi un loc de
muncă, nu puteţi ".
Prin urmare, aspectul de lucru devine piatra de
temelie a oricărui lucru, izvorul pentru a permite
băiatului care a părăsit locuinţa să își poată construi o
viaţă proprie. În acest sens, însoţirea educatorilor
devine esenţială pentru a dobândi abilităţile necesare
pentru a intra în lumea muncii. Tinerii intervievaţi
exprimă nevoia de a fi urmăriţi cu pași practici, cum
ar fi să fie ajutaţi cu curriculum-ul sau chiar să discute
despre modul de a trata cu posibilul angajator în
timpul interviului. În special, această din urmă
activitate poate fi deosebit de relevantă, pentru
această ţintă, pentru a evita să apară „prost” la
interviu, riscând astfel să pierdem o oportunitate
importantă.
Cu siguranţă, insuflarea încrederii tinerilor și a
abilităţilor lor este elementul decisiv pentru ai ajuta să
reușească în ceea ce privește interviul și să-și continue
munca. Importat în acest sens ar putea fi coaching-ul
o sprijin psihologic pentru a face faţă mai bine tuturor
noilor schimbări.
o Tinerii conectează nevoia de a lucra cu plăcerea de
a lucra; fiecare dintre ei speră să găsească un loc de
muncă care să îi entuziasmeze, care să facă posibilă
trăirea legii /
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... reprezintă o sursă de bani de care ai nevoie pentru a trăi ...
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CONCLUZII
Unele
propuneri
reies
din
interviuri.
Copiii exprimă nevoia de a avea un sprijin
educaţional și psihologic mai mare în timpul călătoriei
în comunitate; este necesar să înveţi să faci, să înveţi
să gestionezi situaţii viitoare. Educatorul trebuie să
asculte copilul și trebuie să fie pregătit să facă faţă
oricărei îndoieli și frici în legătură cu viitorul. În timpul
vieţii în comunitate, educatorul trebuie să acţioneze
ca un ghid în sarcini, trebuie să-l susţină pe băiat prin
promovarea unei stime de sine puternice, menţinând
în același timp distanţa corectă.„... lucrul fundamental
este să asculţi nevoia băiatului ...”
„Organizarea este importantă. Pentru că este frumos
să ai atât de multe puncte de referinţă, dar în opinia
mea ar fi necesar ca aceștia să încerce din când în
când să discute și să se confrunte, încercând din când
în când să fie de acord puţin pentru că ... democraţia
e frumoasă ... a avut experienţa unui regizor care a
fost foarte deschis, a oferit suficient spaţiu pentru
confruntare, dar a avut personalitatea de a stabili
comparaţiile și de a le pune de acord. Problema este
că nu sunt multe, sunt rare ... dar dacă există un lucru
bun și este perfect ... dacă nu există, oamenii trebuie
să știe cum să se înţeleagă pentru că depinde de
încrederea tinerilor . Am avut întotdeauna încredere,
dar și odată m-am împiedicat, pentru că să spun ...
este posibil ca în anumite puncte să nu fie de acord,
atunci ce ar trebui să fac, în cine să am încredere,
așa cum trebuie să reglementez. La fel ca la telefon,
unul spune unul și altul .. atunci ce ar trebui să fac și
acolo m-au făcut să mă despart, dar bine, suntem
oameni. Dar alţi tineri, aceste lucruri de aici le-au luat
pentru că unii dintre ei nu pot vedea clar și pentru ei
un telefon sau gestionarea ieșirilor este un lucru
vital ... și suferă mai mult dacă există un moment de
dezacord.

Acasă și muncă sunt, prin urmare, începutul unui drum
personal de creștere, real, în afara comunităţii, în
afara locului care a fost întotdeauna un loc sigur
pentru ei.
„... casa reprezintă independenţa și ar trebui să fie
un loc sigur ...”
Îmi amintesc că o văd ca pe încrederea pe care nu o
pot pune într-un educator și îi testează, dar au cedat.
Aici tinerii își doresc oportunităţi de creștere
profesională prin cursuri de profesionalizare care îi
pot pregăti pentru lumea muncii, căi de studiu
concepute ad hoc și printr-un dialog activ între tânăr
și echipa educaţională care îl urmează ... "
„... este nevoie de sprijin psihologic, desigur, pentru
că unii oameni, atunci când pleacă de acolo, nu au
nicio idee despre cum este lumea reală afară și ce îi
așteaptă afară ...
La baza căii comunitare și a viitoarei căi treptate de
descărcare a băiatului, având în vedere autonomia
mea, trebuie să existe o planificare puternică și
comună prin care obiectivele individuale sunt
hotărâte, identificate și împărtășite împreună cu
tânărul.
„… Trebuie să existe o planificare, nu spun la nivel
european chiar dacă ar fi cel mai bun lucru, dar cu
siguranţă la nivel naţional, în care ne-am stabilit
obiective, cu oameni care știu cu adevărat ce se
întâmplă la nivel comunitar ... "
Comunitatea (casa de tip familial), înţeleasă ca un loc
sigur format dintr-o echipă educaţională și relaţii
personale de încredere, trebuie să asculte copilul, să
știe cum să citească nevoile și așteptările personale
pe care să construiască un proiect de autonomie
viitoare.
Iată un tabel care rezumă sfaturile și propunerile pe
care le oferă copiii în legătură cu descărcarea de
gestiune a comunităţii și calea viitoare de autonomie
care îi așteaptă:

... este nevoie de sprijin psihologic, desigur, pentru că unii oameni,
atunci când pleacă de acolo, nu au nicio idee despre cum este lumea
reală afară și ce îi așteaptă afară ...
... asistenţă și facilităţi pentru studiu ...

MAI MULT
SPRIJIN

... cursuri profesionale pentru a face copiii mai independenţi ...
... lucrul fundamental este să asculţi nevoile tânărului ...
.. oferă copiilor stima de sine ... efectul pigmalion este esenţial pentru
salvarea acestor oameni ...
... mai mult timp și un însoţitor ... pentru a avea, de asemenea, o
comparaţie între cele două părţi, să rămâneţi puţin în comunitate și
puţin în familie și, de asemenea, unul lângă altul acasă ...
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datoria de a lucra cu bucurie și seninătate.
Munca aduce, prin urmare, independenţă și
satisfacţie personală, oferă și posibilitatea de a-și
permite o casă. Casa înţeleasă nu numai ca o
construcţie fizică plasată într-un anumit loc, ci
înţeleasă ca un spaţiu personal, în cadrul căruia să-și
construiască viaţa făcută din obiecte, dar și din
oameni și prieteni și relaţii de familie.

21

... comunităţile ar putea avea contact direct cu companiile pentru a
căuta de lucru ...
... trebuie să dăm mai multe reguli și să le punem în aplicare ...

PROIECTARE

... faceţi-i să lucreze acasă ... daţi-le bani, trimiteţi-i cumpărături,
faceţi o listă cu ce vor să mănânce și nu ce vor, ci ce le permite
bugetul săptămânii ... așa că se adaptează și pentru un după ...
... este esenţial ca de îndată ce terminaţi școala să vă înscrieţi la
centrul de ocupare a forţei de muncă ...

Continuăm analizând rezultatele deduse din interviuri
prin intermediul unei grile SWOT (puncte tari -puncte

slabe – oportunităţi – pericole), în care luăm în
considerare și unele aspecte externe comunităţilor.
Negativitate
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Pozitivitate
Intern

puncte tari

Extern

puncte slabe

oportunităţi
pericole

MANAGEMENTUL COMUNITĂŢII
Puncte tari

Oportunităţi

Familie sau loc sigur și plăcut
Ajutor pentru autonomie
Mediu de creștere
Profesionalismul educatorilor

Implicarea resurselor externe

Puncte slabe

Pericole

Obstacol la autonomie

Context politic dezinteresat sau contrar
Percepţie externă greșită

DOBÂNDIREA AUTONOMIEI
Puncte tari
Educatorii ca referinţă
Conștientizarea problemelor
Căutare „normalitate”
Puncte slabe
Singurătate
Așteptări greșite
Suport insuficient

Oportunităţi

Interes internaţional

Pericole
Lipsa de concreteţe în abordarea
problemelor
Contextul politic naţional
și local dezinteresat sau contrar
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... trebuie să existe planificare, nu spun la nivel european chiar dacă
ar fi cel mai bun lucru, dar cu siguranţă la nivel naţional, în care ne
stabilim obiective, cu oameni care știu cu adevărat ce se întâmplă la
nivel comunitar ...
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Pe baza acestor analize putem defini câteva linii
strategice:

A continua
și îmbunătăţi
instruirea educatorilor
într-o reţea
între comunităţi

Îmbunătăţirea
comunicării interne și
externe
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Îmbunătăţirea
planificării prin
unificarea șederii în
comunitate și
căutarea ulterioară a
autonomiei

Construirea de reţele
de asistenţă în timpul
șederii care se pot
extinde până la
iesirea din case

De ce?

Profesionalismul și
dedicarea educatorilor
sunt cheile unui bun
management comunitar

Comunităţile nu sunt
percepute la valoarea lor
reală
Multe probleme interne
pot apărea în urma
comunicării slabe
Pregătirea pentru
autonomie nu este
întotdeauna suficientă
Prezicerea în avans a
problemelor de la plecare
va permite o mai bună
gestionare

Multe probleme sunt
practice și pot fi rezolvate
cu ajutor extern
Plasele de sprijin limitate
la perioada de ședere nu
sunt utile pentru plecare

Rezultate pozitive

Probleme

Climat liniștit și sigur în
comunitate
Experienţe comune și
polivalente

Nevoia de resurse
dedicate

Disponibilitate mai mare a
colaborărilor externe
Întreţinerea sau
îmbunătăţirea mediului de
lucru

Posibila schimbare a
atenţiei de la activitatea
educaţională

Calea educaţională
cunoscută, partajată și
completă
Probleme abordate înainte
să apară

Dificultate în
prognozele pe termen
lung

Disponibilitate mai
mare a resurselor
dedicate

Dificultate în
gestionarea reţelelor
mari
și diferenţiate
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3 - CARE AUTONOMIE?
CUVANTUL "SISTEMULUI DE TUTELA MINORULUI
Știu că suntem la fel de prezenţi pe cât suntem
îndepărtaţi,
Știu bine cum te simţi și știu cât de mult te înșeli,
crede-mă. Nu, nu este adevărat că nu ești
capabil,
că nu există cheie "
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PREMISĂ
Cu referire la ţinta adolescenţilor care părăsesc
comunităţile și tinerele mame (uneori care intră în
structurile încă minore), realizarea autonomiei înseamnă
încheierea unei căi educaţionale semnificative, care a
condus la dobândirea de
abilităţi de bază, cum ar fi „îngrijirea de sine „și, în
consecinţă, îngrijirea copilului dumneavoastră dacă
ne referim la tineri care au devenit mame,
„ rezolvarea problemelor ”, în special în ceea ce
privește capacitatea de a face faţă situaţiilor cotidiene,
„ consolidarea abilităţilor cuiva ”, cu
referire la un profesionist calea și, în cele din urmă,
dezvoltarea „abilităţilor relaţionale” sau a învăţat să
știe cum să gestioneze relaţiile sociale.

Scopul final se referă la capacitatea de a organiza
elementele care constituie baza persoanei, care sunt
adesea atinse prin realizarea unei poziţii de muncă și
de trai, cu capacitatea de a gestiona partea
profesională cu cea personală și, în special, pentru cine
este un părinte, cu capacitatea de a-și organiza
și gestiona propria viaţă, cu cea a copilului lor.
Metodologia implementată prin calea comunităţii
asigură o activitate educaţională zilnică în sprijinul
persoanei, implicarea, dacă este posibil a unui sprijin
psihologic, lucrul cu familiile de origine ale băieţilor și
fetelor mame din punctul de vedere al echilibrului
emoţional necesare pentru realizarea acelor autonomii
la care ne-am referit

Ieșiți din Protecție ... ȘI ACUM, UNDE
Merg?
Finalizarea celui de-al 18-lea an este momentul în care
obligaţia din partea serviciilor sociale de a susţine
măsurile de protecţie a copilului expiră, cu riscul de
excludere socială, sărăcie, devianţă. Aspectul cel mai
dramatic provine din absenţa soluţiilor de înlocuire a
locuinţelor pentru comunitate și casa familiei și din lipsa
tot mai mare de resurse pentru ca acești tineri să
lucreze. Evident cât de mult sunt acasă și muncă

în sprijinul reflecţiei asupra sensului autonomiei, ca
dobândire a capacităţii de a gândi cu modalităţi
conștiente, recunoscând posibilitatea de a face greșeli,
s-a considerat necesar să se colecteze consideraţiile
„experţilor”.
Profesioniștii supuși anchetei au fost aleși pe baza
abilităţilor lor profesionale în raport cu angajamentul
lor faţă de minori și protecţie. Folosind, ca instrument
de investigaţie, metodologii nestandardizate, cum ar
fi interviul aprofundat, interviul biografic (în special
pentru tinerii intervievaţi), dar și interviul de grup.
Materialul analizat a furnizat următoarele observaţii
ale judecătorilor, asistenţilor sociali, psihologilor și
educatorilor profesioniști cu privire la tema propusă
și, în special, cu privire la conceptul de autonomie
pentru copiii care părăsesc o formă de protecţie.
În ceea ce privește ţinta părţilor interesate, de către
toţi participanţii la interviu, evaluarea necesităţii mai
multor resurse de lucru în cadrul ATS (zonele
teritoriale sociale) ale municipiului Genova, pentru a
satisface toate nevoile de îngrijire și sprijin pentru copii
sau adulţii care au ieșit dintr-o formă de protecţie.
Acest tip de necesitate se suprapune cu o altă
problemă detectată de toţi intervievaţii și legată de
limita de vârstă impusă de lege la atingerea majorităţii
lor.

Acestea sunt elemente esenţiale pentru a începe și a
consolida procesul de autonomie a minorilor „în
afara familiei” și adesea, trecerea de la o situaţie de
protecţie la cererea de autonomie și independenţă
faţă
de
sistemul
de
servicii
sociale
este
disproporţionată în comparaţie cu condiţia lor de
dezavantaj social. După cum a susţinut un judecător
al Curţii pentru minori din Genova în timpul interviului:
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În ceea ce privește tema Casei, se constată că accesul
la locuinţe este deosebit de complicat pentru cei care
„încep de la zero”. Sistemul italian de locuinţe se
caracterizează de fapt printr-o rată ridicată de
proprietate asupra locuinţelor, o pondere redusă a
locuinţelor publice, un nivel scăzut de protecţie socială
pe piaţa închirierii. Toate caracteristicile care,
combinate cu existenţa discriminării pe piaţa
imobiliară, reprezintă un factor de excludere pentru
cei care nu au o familie din care să moștenească
accesul la casă - sau nu are venituri suficiente sau
suficient de stabile pentru a putea accesa o ipotecă
sau plăti o chirie prin furnizarea garanţiilor necesare.
În timpul ședinţei, șeful unui serviciu ATS al
municipiului Genova observă:
„Locuinţele intermediare sau locuinţele sociale,
prezente pe teritoriul municipiului Genova sunt cel mai
bun instrument pentru creștere și ajută la autonomia
copiilor noștri”.Este evident în această mărturie că
trăirea „în afară”, atât pentru toţi tinerii care părăsesc
comunităţile, este una dintre preocupările majore de a
realiza calea către un viitor independent și solid,
propunând o reflecţie asupra problemei „după”

și stimularea evaluării proiectelor majore și
armonioase pentru a-i sprijini pe cei aflaţi pe o cale
de „ieșire”.
Mai mult, trebuie subliniat faptul că munca pentru
femeile noi „din familie” necesită o intervenţie
diferită, în comparaţie cu contextele rezidenţiale
pentru minori. Intervenţia educaţională trece de la o
dimensiune de protecţie și îngrijire, la o dimensiune
de promovare a autonomiei personale pentru fiecare
dintre ele. Este o trecere de la o abordare clinică /
terapeutică la o abordare de abilitare, menită să
promoveze și să sporească resursele individului, care
se pregătește acum pentru o viaţă autonomă.
Șeful unui serviciu ATS al municipiului Genova
evaluează, de asemenea, observarea problemei
locuinţei ca posibilitate de reflecţie mai largă, inclusiv
acei copii care, atunci când ajung la vârsta
majoratului, fac parte din familia de origine:
„Pentru ei, ar fi mai potrivit să promoveze
continuitatea educaţională și sprijinul pentru creștere,
printr-un proiect personalizat / la domiciliu, cu o
figură de sprijin educaţional […];
„Recunosc nevoia de a te întoarce la familia și acasă,
dar, în continuare, te strâng, nu te las în pace”.
„După” acești copii nu începe la 18 ani, ci se află dea lungul unui continuum, conturat în cadrul proiectuluicadru, pentru preluarea conducerii minorului și a
familiei sale de la Serviciile Sociale Teritoriale. Așa
cum a subliniat și Tartaglione (2013), „lectura care
propune descărcarea de gestiune a serviciilor sociale
ca un fel de„ comutator ”, zdrobit prin care s-ar trece
de la„ nevoia de a depinde ”la„ autonomia completă
”, trebuie revizuită .

Munca ca un proces fundamental pentru susținerea autonomiei
CE MUNCĂ POT FACE?
În cadrul observaţiilor raportate de profesioniști, se
subliniază faptul că tema Muncii este strâns legată de
dezvoltarea armonioasă a tuturor acţiunilor personale
legate de autonomie. Serviciile active pe teritoriul
genovez sunt deocamdată efectuate de UCIL (Biroul
pentru coordonarea locurilor de muncă) și de
Laboratoarele de educaţie a muncii (CEL). Aceste
servicii pot oferi o resursă importantă în traniztul
tinerilor către lumea muncii, oferind sprijin
educaţional, pornire sau căutare de locuri de muncă.
Soluţiile propuse de intervievaţi pentru a încuraja o
schimbare în ceea ce privește tema analizată și
expusă aici, pleacă tocmai de la o mai mare integrare
a serviciilor dedicate muncii / formării tinerilor.
După cum sa raportat în interviul cu un psiho-logo al
unuia dintre ATS al municipiului Genova: „serviciul
nostru se ocupă cu protecţia minorilor, dar și a
persoanelor în vârstă și prin urmare, există mulţi

adulţi cu care colaborăm. Deci, relaţia cu aceste
centre de plasare profesională este limitată în
măsura în care este nevoie, nu este o propunere
automată care este potrivită pentru orice. Există mai
multe căi normale la nivelul școlii, iar plasarea la
locul de muncă are loc într-un mod mai convenţional.
Este un amestec de servicii oferite și resurse pe care
tânărul le are. "
Sugestia este o implementare a serviciilor dedicate
muncii și plasării la locul de muncă a tinerilor și
implementarea proiectelor individualizate, concepute
pentru a spori abilităţile organizaţionale ale
subiecţilor implicaţi. În această privinţă, consideraţiile
șefului serviciului ATS al municipiului Genova sunt
deosebit de relevante.
„Există proiecte vizate, pentru fiecare dintre copiii
noștri, resursele pot proveni din fonduri sociale
europene sau tot din alte resurse economice,
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„[...] Astăzi, serviciile ar avea nevoie de o reflecţie
mai largă asupra proceselor de autonomie faţă de
tineri, [...] cerând unui tânăr care a trăit într-o situaţie
de dificultăţi familiale, sociale și relaţionale, să
devină autonom la 20 de ani ani, este o cerere
absolut mare. Într-adevăr, pentru ei, sprijinul ar trebui
să fie mai durabil și din acest motiv este foarte dificil
să lucrezi cu copiii la autonomia lor. "
Unul dintre cele mai dificile aspecte în sprijinirea
realizării autonomiei este dificultatea de a găsi diferite
soluţii de locuinţe pentru a înlocui comunităţile sau
casele de familie în care minorii noștri trăiesc de ani
de zile sau nucleele noastre mamă-copil.
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Principalul obiectiv al proiectelor de susţinere a
autonomiei este de a oferi acestor tineri „securitate”
pentru viitorul lor, în ceea ce privește nevoile precum
locuinţa și munca sau autosuficienţa economică.
Proiectele trebuie să fie individualizate, capabile să
„citească” povestea reală a fiecăruia dintre ele,
favorizând atât construcţia reţelelor sociale pozitive,
cât și atenţia la nevoile tinerilor adulţi care nu mai
trăiesc în familie; sau ori de câte ori este posibil, este
la fel de esenţial să susţinem familiile de origine
pentru a facilita construirea unui proces treptat de
apropiere pe care l-am putea defini ca „strategic”.

Ceea ce trebuie pus în centru este rolul tinerilor ca
protagonist activ în construcţia propriului viitor, dintr-o
perspectivă
„participativă”
în
co-construcţia
proiectului lor. De asemenea, merită menţionată
evaluarea unanimă a tuturor participanţilor la sondaj
și necesitatea de a asigura o formare curriculară și
continuă pentru toţi profesioniștii care lucrează în
sectorul social, îndemnând la formarea echipelor
multidisciplinare pentru „dobândirea unor competenţe
profesionale mai mari și continuă actualizat.

Resurse

Puncte tari
prezenţa pe teritoriul serviciilor dedicate
și profesional la îndeplinirea sarcinii care
le-a fost atribuită (ATS, UCIL, SEA, CSF,
facilităţi rezidenţiale și educaţionale);
proiecte pentru sprijinirea demarării
activităţii (Proiect PAGA; Proiect PIB)

Puncte de slăbiciune
absenţa echipelor multidisciplinare;
absenţa din partea Departamentului (Municipiul
Genova) a unei politici reale de sprijin pentru
intervenţiile educaţionale care vizează autonomia
persoanei fragile;
nerecunoașterea de către Departament a
profesionalismului și importanţei personalităţilor
educaţionale care operează în sectorul privat;
lipsa de claritate asupra perspectivelor reale de
angajare în raport cu așa-numitele subvenţii de
muncă;
absenţa unui plan de locuinţe care să susţină
autonomia celor mai tineri și a familiilor.

acordaţi mai multă atenţie acţiunii de coordonare
între diferitele servicii, concentrându-vă pe echipa
multidisciplinară ca instrument de dezvoltare a
ideilor, căi și identificarea resurselor
recunoaște profesionalismul educatorilor
profesioniști, prin recunoașterea demnităţii lor
profesionale care se exprimă în abilităţile și
abilităţile de dezvoltare a proiectului
căutarea resurselor virtuoase și utilizarea
instrumentului „memorandum de înţelegere” cu
companiile (muncă)
și persoane fizice (acasă)
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puse la dispoziţie de municipalităţi, sau de la
renunţarea la „Jetoanele de prezenţă ale consilierilor
noștri municipali”, refolosite în resurse economice
pentru diferite activări sociale în favoarea grupurilor
mai slabe. ”Din aceste observaţii apare predicţia și
necesitatea unui sprijin educaţional și psihologic mai
mare pentru a însoţi creșterea acestor copii, stimulând
observarea intimă a nevoilor lor, facilitând o mai mare
conștientizare pozitivă și proactivă în procesul lor de
avansare la
maturitate.După cum a susţinut șeful zonei de politici
sociale a minorilor și familiilor din municipiul Genova:
„Punctele forte ale serviciilor sociale provin din
posibilitatea de a putea primi persoana în întregime,
construind un proiect educaţional și de sprijin la 360
°, evaluându-i nevoile. Nu trebuie să riscăm
„medicalizarea” profesiei noastre lucrând în sectoare
foarte specifice, deoarece riscul este acela de a
pierde întreaga persoană, riscând să ne concentrăm
energiile doar pe domenii sectoriale și specifice.
Trebuie să avem o viziune mai largă și mai globală și
totală asupra persoanei pe care trebuie să o urmăm.
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4 - MAME TINERE CARE PARASESC SISTEMUL...
ATINGEREA AUTONOMIEI PERSONALE ȘI A CAPACITĂŢII
GENITORIALE DUPA ȘEDEREA ÎN SISTEM
Va fi dificil să fiu mare
Înainte să fii și și tu
Tu, care vei pune toate acele întrebări,
Eu mă voi preface că știu mai multe.
Va fi dificil
Dar va fi așa cum ar trebuie să fie
Voi pune deoparte jocurile
Voi încerca să cresc

Trăirea vieţii de zi cu zi în cadrul comunităţii, însoţirea
femeilor, uneori încă minore, dar deja mame, ajută la
perceperea întregului dintr-o perspectivă conform
căreia lumea pare să mute totul în ceea ce se întâmplă
în interior: de la treburile casnice, în fiecare zi, la
vizite pediatrice, la indicaţiile și sfaturile care trebuie
date cu privire la ceea ce se consideră cel mai potrivit
de făcut. O mulţime de timp este dedicat ascultării
poveștilor, experienţelor lor, în petrecerea timpului
împreună unde, uneori, proiectul pare să se oprească
în acel context, imobil, în temporaritatea iluzorie
percepută în acel moment, poate cu gândul că acolo
este în primul rând nevoia de a întâmpina persoana și
de a calma durerea provocată de toţi cei care suferă,
de a umple acele goluri emoţionale, obiectul unei mari
dezorientări emoţionale. Ascultarea experienţei lor din
interior, începând cu punctul lor de vedere,
reînnodând și aprofundând complotul poveștilor celor
care au părăsit comunitatea și modul în care propria
lor cale a fost autonomă, ne-a permis să ne clarificăm
ca operatori cu privire la realitatea lor, definind mai
bine ceea ce este cu adevărat necesar pentru a aranja
în prealabil, astfel încât persoana care părăsește
unitatea să nu simtă un sentiment de singurătate și
nedumerire care cel puţin iniţial ar putea să-l
„rătăcească”.

În afară de cea mai interesantă parte, cred că ascult
punctul lor de vedere, relatarea la prima persoană a
experienţei lor, cu privire la impulsul conștientizării
dobândite chiar pe calea creșterii, trăit alături de noi
operatorii, zi de zi.
Aprofundarea poveștilor referitoare la mamele care
sunt oaspeţii comunităţii unde îmi ofer serviciul și, mai
exact, comparaţia și cu ţările străine care se ocupă
de acest sector, cu referire la comunităţile mamă-copil
pe care le-am vizitat în Angers , mi-a permis să am o
privire mai largă și, împreună cu ea, mai multe
elemente de reflecţie asupra consecinţelor, asupra
viitorului acestor femei în termeni de calitate și
perspectivă, odată ce am trecut pragul structurii.

DEFINIȚIA AUTONOMIEI (și în special a autonomiei părintești)
Termenul de autonomie ne duce cu gândul imediat la
un concept care se referă, în general, la capacitatea
de a se asigura de sine. Dacă o asociem cu o figură
părintească, bărbat sau femeie, de vârstă sau chiar,
după cum se întâmplă, minor, ar trebui să ne referim
mai ales la capacitatea de a avea grijă de copilul
său, la capacitatea de a face faţă și de a rezolva
situaţiile de zi cu zi (problema solving), la
dezvoltarea abilităţilor relaţionale.
Părintele autonom specific este definit ca persoana
care deţine abilităţile de bază referitoare la persoana
sa, care este capabil să știe cum să se organizeze

și să știe cum să împaci casa, să lucrezi cu
gestionarea vieţii copilului tău.
Munca de ajutor și sprijin a comunităţilor care au
sarcina de a avea grijă de cei care trebuie să
construiască / consolideze aceste abilităţi oferă un
prim moment de primire, ulterior un antrenament
zilnic pentru construirea abilităţilor de viaţă sau a
competenţelor vieţii, din cele de bază până la cele
mai complexe, capabile să susţină persoana într-o
cale virtuoasă legată de stima de sine, să crească și,
în cele din urmă, să atingă stabilitatea emoţională
necesară pentru a obţine o autonomie considerabilă.
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(“A modo tuo” - ELISA)
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Conform gândului psihologului Adriana Biase „Nu
există o definiţie univocă în literatura de specialitate a
conceptului de capacitate parentală: atunci când ne
referim la aceasta, ne putem referi la setul de
comportamente, atitudini și resurse personale ale unui
părinte care îl fac capabil de stabilire a unei relaţii
caracterizate printr-o îngrijire adecvată, protecţie și
sprijin pentru dezvoltarea psihofizică a copilului ”. Din
punct de vedere psihopedagogic, este înţeleasă ca acel
proces dinamic prin care se învaţă să devină părinţi
capabili să aibă grijă și să răspundă în mod adecvat
nevoilor copiilor, nevoi care sunt extrem de diferite în
funcţie de stadiul evoluţiei.
Conform lui Bornstein (Handbook of Parenting 4 vol.,
1991), „capacitatea parentală corespunde unei
construcţii complexe, care nu se atribuie calităţilor
personale individuale ale părintelui, ci setului de
abilităţi relaţionale și sociale”.
Într-o meta-analiză a literaturii știinţifice, Vicenti-ni (G:
Vicentini, Definiţia funcţiilor parentale, 2003) identifică
opt funcţii parentale: funcţia protectoare, funcţia
afectivă, funcţia de reglare parentală, funcţia
normativă, funcţia predictivă , funcţia semnificativă,
funcţia reprezentativă și comunicativă, funcţia triadică.
Funcţia tipică de protecţie a îngrijitorului constă în
oferirea unei îngrijiri adecvate nevoilor copilului.
Funcţia afectivă vizează interacţiunea mamă-copil,
vorbim despre reglarea afectivă referitoare la
capacitatea de a intra în rezonanţă afectivă cu celălalt
și afecţiunile vitale care indică setul de gesturi, fraze și
cuvinte care conţin în interiorul lor o dimensiune
relaţională afectivă și care transmit un sentiment.
Funcţia de reglare ar trebui înţeleasă ca abilitatea pe
care o posedă copilul încă de la naștere de a-și „regla”
precis stările emoţionale și de a organiza experienţa și
răspunsurile comportamentale adecvate care urmează.
Strategiile pentru „reglarea de stat” sunt furnizate iniţial
de îngrijitor, dificultatea îngrijitorului la acest nivel duce
la tulburări de reglare (dificultate în reglarea propriului
comportament, procese senzoriale,fiziologic, atent,
motor sau afectiv ....).
Funcţia normativă constă în capacitatea de a da
limite, o structură de referinţă, corespunde acelei
nevoi fundamentale a copilului, care este nevoia de a
avea limite, de a trăi într-o structură de
comportamente coerente.
Funcţia predictivă este capacitatea unui părinte de a
prezice realizarea etapei evolutive iminente. Este
capacitatea de a schimba modalităţile relaţionale pe
măsură ce copilul crește și odată cu extinderea lumii și
a abilităţilor sale.
Funcţia reprezentativă, așa cum o definește Stern, „ar
trebui înţeleasă ca abilitatea de a schimba continuu
propriile reprezentări pe baza creșterii copilului și a
evoluţiei interacţiunilor sale, făcând noi propuneri sau
știind cum să înţeleagă noile sale semnale de la copil

evolutiv ".
Funcţia semnificativă este definită de Bion ca
„definiţie alfa” a mamei ca fiind capacitatea de a da
un conţinut gândit, utilizabil de aparatul psihic,
percepţiilor și senzaţiilor copilului, care sunt încă
lipsite de profunzime psihică. Mama constituie un
container în care copilul începe să gândească,
deoarece adaptarea la nevoile copilului îl ajută pe
copil să-i înţeleagă nevoia.
Funcţia triadică este capacitatea părinţilor de a avea
o alianţă cooperativă între ei formată din sprijin
reciproc, capacitatea de a lăsa loc celuilalt sau de a
intra într-o relaţie empatică cu partenerul și copilul.
Pentru a descrie ce este părinţa, pedagogul Francoise
Doltò susţine că „atunci când se naște un copil
transformă doi oameni în părinţi”.
De fapt, nu există o oportunitate mai mare de a
descoperi oameni noi într-un rol nou.
Cu toate acestea, experienţa dificultăţilor și
responsabilităţilor care fac parte din acest rol este din
ce în ce mai prezentă, cuprinsă de urgenţele vieţii de
zi cu zi.
Dar știm că nu există un mod corect considerat și
prioritar de a fi părinţi capabili. „Fiecare părinte
stabilește un tip specific de relaţie cu copilul său,
bazat nu numai pe sentimentul de sine și sensul
personal” (Guidano, 1992), ci și pe modularea
legăturii de atașament care este structurată cu copilul
încă din primele momente ale vieţii sale.
Cercetările despre atașament indică faptul că grija și
atenţia primite de figura de referinţă (îngrijitorul) în
primele etape ale dezvoltării contribuie la formarea
așa-numitelor modele de operare internă, care rămân
active pe tot parcursul vieţii, influenţând alegerile, mai
presus de toate afective și relaţionale, a fiecărui
individ.
Efectele produse de deficienţele în educaţia și
protecţia primite de părinţi în momentele de nevoie
(precum și violenţa efectivă pe care cineva ar fi putut
să o observe) sunt, prin urmare, extrem de durabile și
acest lucru, la rândul său, evidenţiază riscul
continuităţii intergeneraţionale de inadecvare
parentală la acei oameni care au suferit în copilărie
de denaturarea îngrijirii părintești.
Atunci când condiţiile pentru continuitatea riscului
părintesc pot fi întrezărite, este necesar să se solicite
intervenţie preventivă și restaurativă din partea
organismelor publice responsabile cu protejarea și
susţinerea dreptului copiilor la îngrijire și protecţie și
dreptul părinţilor de a fi întreţinuţi. dificultate (sprijin
pentru creșterea copilului).

POVEȘTI SI PARCURSURI DE AUTONOMIE LA ADOLESCENTI SI MAME TINERE
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CE ÎNŢELEGEM PRIN PE PARENTALITATE?
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PUNCTELE FORTE ȘI PUNCTELE SLABE
(pe baza de interviuri cu mame găzduite si mame care au
părăsit structura)
La toate mamele invitate, nevoia de relaţii afective a
apărut într-un mod particular, experimentat ca fiind
nevoia de a putea avea puncte de referinţă.
Bucuria de a fi învăţat să fie un punct de referinţă
afectiv pentru fiul / fiica lor a apărut pentru toată
lumea „... chiar dacă, chiar de la început am avut o
relaţie minunată cu fiica mea. Dar multe lucruri, care
par banale, le înveţi ... de exemplu, grijă ... "

„… Da, la 17 ani nu știi de ce plânge un bebeluș, nu înţelegi de ce plânge. În schimb, aici înveţi și asta, care poate
părea un lucru stupid .... „Mmm ... nu știu. După părerea mea, când ai fiica ta, ești bine! Atunci, dacă mă
gândesc la o viaţă de aici, pentru a te simţi bine trebuie să ai o casă, un loc de muncă ... fiul tău, desigur "
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„…. Educatorii ... Văd că le pasă cu adevărat, nu o fac pentru muncă, pentru mine este ceva ce fac cu inima.
Dacă acest lucru nu este înăuntru, îl puteţi simţi! Deci, acest lucru te face să te simţi ca o persoană
importantă pentru cineva! Acesta este un lucru frumos ... nu este totul roz și flori ... Sunt bine aici, dar
trebuie să-mi fac viaţa ... dar mi-e teamă să nu fiu singur! ... munca te face să crești "
N.L, în vârstă de 19 ani, a intrat în unitate când era
încă minoră și însărcinată. A ei este o poveste de
suferinţă în familie, cu moartea prematură a mamei
sale, un tată extrem de sever, o soră geamănă cu
care se unește și se răzvrătește, adoptând
comportamente deviante, pentru care atât ea, cât și
sora ei sunt îndepărtate de acasă.
Această tânără mamă a petrecut o perioadă în care
obiectivele proiectului se refereau în principal la
relaţia cu fiica ei. Când a fost intervievată, ea a
realizat deja cu succes primul pas, și anume
construirea unei relaţii bune. Ea a construit o reţea de
sprijin pentru fetiţa cu o familie de susţinere și era la a
doua experienţă ca schimb de locuri de muncă într-o
gelaterie, cu șanse mari să fie angajată și să aștepte
repartizarea unei case de consiliu.

N., împreună cu copilul ei, a părăsit comunitatea
mamă-copil și așteaptă în continuare atribuirea
locuinţelor publice. Mama și fiica sunt plasate în
locuinţe sociale de joasă intensitate, continuă să
primească sprijinul familiei de sprijin și, de asemenea,
al unui tânăr educator, care a îndeplinit anterior
serviciul public în cadrul comunităţii. Educatorul are
sarcina principală de a avea grijă de copil în timpul
absenţelor pentru munca lui N.
Prin urmare, tânăra mamă a putut, bazându-se pe
structură, să dobândească abilităţi parentale, să-și
crească stima de sine, să găsească un spaţiu pentru
împlinirea personală, putând să rămână aproape de
copilul ei chiar și în afara comunităţii, deși susţinută
de o reţea pe care ea însăși a reușit să o menţină.

…”Apoi, întâmplător, mi-au găsit o bursă de muncă într-o cooperativă socială. Pe această cale pe care am
luat-o, am găsit mulţi oameni care se suprapuneau unul pe celălalt "...
... "Prima dată când am fost plecată, a fost mama mea care mi-a dat bani pentru orice pentru Martina și nu
pentru mine și am fost supărată". Mama m-a făcut mereu să trăiesc ca în basme, mereu protejată, dar apoi nu
m-a susţinut deloc ".
„Toate succesele și eșecurile și apoi toţi oamenii de care am fost aproape sau mai devreme sau mai târziu și-au
pus încrederea în mine”
MC 40, cu un trecut furtunos, împovărat de probleme
familiale, care au condus-o la probleme de devianţă și
Când a intrat în comunitate, copilul avea aproximativ
dependenţă de droguri, legate emoţional de un
trei ani și M. era deja într-un moment bun în călătoria
bărbat, care ulterior a devenit soţul ei, care a
ei. În ceea ce privește relaţia cu fiica ei, ea a trebuit
determinat-o să vândă, provocându-i probleme cu
totuși să se lupte pentru a compensa etapele lipsă. A
justiţia pe care avea să servească la nivel penal. M. a
fost rapid forţată să dobândească abilitatea de a fi un
rămas însărcinată, din cauza stării de rău, a trebuit să
punct de referinţă pentru fiica ei, o mamă autoritară,
intre într-o comunitate terapeutică cu separarea
afectivă și solidă în ceea ce privește abilităţile
consecventă de fiica ei (pentru o perioadă, fata a fost
parentale (datorită sentimentelor sale de vinovăţie, ea
încredinţată unei familii din apropiere). Abia într-un al
a avut tendinţa să o satisfacă în toate utilizările
doilea moment a reușit să-l aibă pe copil înapoi cu ea
necesare ...) .
și să-și termine prima parte a călătoriei încercând să
M. s-a încredinţat educatorilor structurii încet și cu
iasă din problemele sale.
greu, lăsându-se totuși să fie ajutată cu copilul
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În timpul activităţii noastre de cercetare, au fost
intervievate mame găzduite anterior în unitatea
noastră și care, de câţiva ani / câţiva ani, își
experimentează autonomia personală și parentală
liber.
Unele dintre mamele intervievate se aflau încă în
interiorul facilităţii la acel moment, dar cu un proiect
care le-ar vedea în curând ieșind și gata să-și
experimenteze autonomia.

29

reconstituind părţile din sine care nu-i plăceau și, în
cele din urmă, dobândind plăcerea de a se iubi.
Încetul cu încetul, fetiţa și-a găsit și propriul echilibru
emoţional și a început să aibă o relaţie bună și
sănătoasă cu mama ei.
În plus, experienţa de lucru la un restaurant tipic din
Genova i-a redat aceste stimulente pentru a-și
îmbunătăţi calitatea existenţei în fiecare zi.

Alocarea locuinţelor publice, sprijinul familiei NEAR,
care i-a rămas aproape, reconstrucţia unei relaţii cu
propria mamă, toate au contribuit la ajutarea lui M.
în părăsirea structurii. M., datorită resurselor
dobândite, cu abilităţi parentale, conștientă de rolul
ei de mamă și femeie, s-a trezit în condiţiile potrivite
pentru a-și gestiona și organiza viaţa de zi cu zi și
cea a micuţei M.

... „părăsirea comunităţii, de aici ... dacă ești singur trebuie să te descurci ... te găsești afară și ești
dezorientat ... a fi în lumea libertăţii nu este ușor”, „organizarea cu copilul, fără ajutor așa cum a făcut structura
…. tot ceea ce vi se spune la început, îl experimentaţi greșit ...

„Lucrul care m-a deranjat cel mai mult este că nu au venit să vadă cum era casa ... serviciile Municipalităţii la un
moment dat te lasă în pace ... toată această protecţie asupra copilului și apoi ... . dintr-o structură
supraprotectoare fiind într-o situaţie în care am dormit pe o saltea, pe podea ... toate acestea m-au adus înapoi
în loc să merg înainte ... "
... la un moment dat asistentul social mi-a spus: te văd stresată, evident că nu o poţi face singură, educatorii au
făcut treaba murdară înainte, dacă nu o poţi face, mă simt obligat să găsesc un plasament familie pentru a ta
fetiţă .... 'a fost greu, eram încă pe piaţa muncii, așteptând o ucenicie .... apoi cu un nou asistent social-
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Am avut o familie de susţinere, non-adoptivă pentru ea ... În sfârșit, am primit sprijin! "
... "când ești aici tot ce ţi-au spus să faci, o vezi într-un mod negativ, ești încă implicat emoţional, trebuie să
trăiești cu alte fete, de naţionalităţi diferite de ale tale ... cu o cultură diferită. .. nu este ușor "..." toată lumea de
aici are o situaţie grea pe umeri "
... "A fost traumatizant să vedem felurile în care copiii au fost luaţi de la mame de-a lungul anilor"
„Plecând de aici cu fetiţa mea, mai târziu ... m-ar fi ajutat să primesc un telefon din când în când să aud cum vă
simţiţi? Vrei să fii însoţit pentru o vizită? ... La început ai nevoie de ajutor ...
„La început am fost mai degrabă o persoană instinctivă, astăzi resursele pe care cred că le am ... nu mai sunt
persoana care eram atunci - acolo cu ani în urmă era normal ... eram o fetiţă) ... persoană care am devenit, îmi
place să cred, cine sunt acum ... este mult mai mult decât ceea ce am fost ...
Pentru mine, în viaţă, important este să fiu clar, responsabil, nu îi tolerez pe cei care nu sunt clari cu mine și pe
cei care nu arată să fie responsabili .... și în viaţă aș recomanda să primesc cu adevărat ajutor "...

J. este o tânără de aproape treizeci de ani, mama
unui adolescent și a altei fiice cu un nou partener. A
părăsit casa acum vreo nouă ani. La momentul
intrării sale în comunitate, ea avea cincisprezece ani,
era însărcinată și cu un trecut foarte dificil, marcat de
o istorie a migraţiei, a înstrăinării faţă de familia de
origine, cu o istorie de exploatare și maltratare de
către familie.
J. cu putere de caracter și hotărâre a părăsit structura
cu o slujbă pe care o menţine încă într-un magazin
stabilit în centrul Genovei, este coafor instruit, are o
casă închiriată cu partenerul ei, unde locuiește cu fiica
ei și cu cea mai mică fată avut de partenerul ei.

Chiar și din cuvintele sale reiese nevoia mai presus de
orice pentru relații, un punct de referință, un sentiment
de familie. Deși a ei poate fi considerată o poveste cu
un final fericit, în care a apărut rezistența acestei tinere,
puterea și hotărârea ei, atât în
ceea ce privește
persoana ei, cât și în ceea ce privește faptul că este
mamă, se poate totuși întrezări o tristețe subtilă, o un
sentiment al suferinței, probabil că nu a fost încă depășit
complet, în raport cu afecțiunile și cât de mult, în
momentele dificile din viața ei, a fost lipsită.
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„Cei cinci ani petrecuţi aici m-au făcut să cresc ... astăzi sunt mulţumit de munca mea, cu oamenii puţin
mai puţin, fac puţin efort ....
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Care sunt acțiunile care trebuie întreprinse pentru a depăși dificultățile:
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Bunăstarea familiei este reprezentată de rezultatele
unui schimb adecvat între generaţii și se manifestă în
tranziţia la părinţi.
Atunci când acest rezultat este atins într-un mod
disfuncţional, împiedicând asumarea abilităţilor și
îngrijirii, este necesar sprijinul părinţilor, ca factor de
protecţie pentru bunăstarea emoţională a copiilor și a
întregii familii.
Dezvoltarea abilităţilor de viaţă sau a abilităţilor de
viaţă vă permite să dobândiţi abilitatea de a lua
decizii, de a comunica eficient, de a gestiona
emoţiile, de a avea conștiinţă de sine ... aici se află
abilităţile parentale.

Cadrul descriptiv prezentat, însoţit și susţinut de
materiale de cercetare specifice, a fost considerat
necesar pentru înţelegerea căii activate pentru a însoţi
„după noi”.
Scopul nostru este de a scoate la iveală resursele
personale ale tinerilor, respectându-le abilităţile și
caracteristicile, astfel încât să le poată folosi pentru ași dezvolta abilităţi care să le permită o bună inserţie
în contextul social.

REFLECȚII CONCLUZIVE PRIVIND CALEA DE ACOMPANIERE A
„AUTONOMIEI ȘI PARENTALITĂŢII”
Comunitatea este locul în care oaspetele nu numai că
își găsește refugiu de o viaţă de suferinţă și
înșelăciune. Comunitatea nu este un mediu ostil, ci un
spaţiu disponibil în care să se experimenteze, să fie
ascultat, este o oportunitate de răscumpărare
relaţională și, prin urmare, socială.
În structură puteţi găsi afecţiune și vă puteţi elibera
emoţiile faţă de și în celălalt.
În comunitate, oaspetele intră în contact cu figuri
profesionale și cu persoane cu o încărcătură
emoţională ridicată, mame caracterizate adesea prin
povești anterioare de lipsuri, hărţuire, violenţă fizică
și psihologică, cu modele de părinţi incerte sau
complet inadecvate.

A ASCULTA
A fi ascultat produce în primul rând percepţia de a te
simţi viu pentru a exista. Ne simţim iubiţi, deoarece
percepem capacitatea de a transmite ceva, de a
putea stimula interesul pentru ceva de sine în celălalt.
Educatorul vede, la rândul său, ascultarea ca o mare
oportunitate de a fi un instrument profesional, cu un
coeficient empatic foarte puternic și, toate acestea,
constituit prin contactul.
În viaţa de zi cu zi a vieţii comunitare, verbul a
asculta poate fi declinat într-un spectru complex și
articulat de acţiuni semnificative, inclusiv:
- ascultaţi cu ochii, știind să înţelegeţi în celălalt
semnele unui disconfort ascuns, bucuria unui scop
atins, efortul cotidian, înţelegerea incertă a unei lumi
diferite de cea cunoscută în familia de origine;
- ascultarea cu mintea, garantarea celuilalt spaţiu
pentru a se putea exprima, a se spune și a se spune
fără teama de a fi judecat, dar sigur de a fi înţeles,
sfătuit, valorizat și, în cele din urmă, însoţit pe drumul
spre creștere interioară. ;
- ascultarea cu inima, fără ca aceasta să apară ca o
atitudine plină de compasiune, ci, dimpotrivă, ca
întâlnire între organe și sentimente complementare,
cuvântul și dragoste unul pentru celălalt.
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1) Dezvoltarea cunoașterii de sine, a propriilor nevoi, a nevoilor copiilor
2) Reflectaţi asupra relaţiei cu copiii
3) Înţelegeţi cât de importantă este educaţia familială pentru creșterea copiilor
4) Recunoaște-ţi propriile resurse și limitările ca părinte
5) Dezvoltă-ţi abilităţile de ascultare și înţelegerea celuilalt
6) Știind cum să-ţi spui experienţele și dificultăţile ca femeie (și bărbat) și ca mamă (și tată)
7) Știind să recunoaștem diferitele puncte de vedere, să le respectăm și să le luăm ca punct de plecare
pentru reflecţia personală
8) Să știţi cum să găsiţi soluţii la probleme prin dezvoltarea abilităţilor de rezolvare a problemelor
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Principala dificultate întâmpinată de oaspeţii comunităţii
este adesea înţelegerea și acceptarea unor reguli noi,
netestate sau puţin cunoscute. Este ca și cum structura ar
reprezenta o lume în sine și este ca și cum s-ar simţi
dezorientat în a fi nevoit să se deplaseze într-un teritoriu
pavat cu obligaţii, interdicţii, reguli și legi. A se adapta?
Cum să se comporte? Ce poţi face pentru a-ţi îndeplini
rolul de educator?
Toate întrebările legitime, dar în opinia mea limitative și
deseori înșelătoare!
REGULA ESTE AUTONOMIE?
Poate că această întrebare ne centrează raţionamentul,
poate o readuce la punctul conceptual din care poate
apărea devenirea unui individ fără referinţe identitare
- a fi mamă, dar a nu avea conștientizarea deplină a
acestuia sau a nu avea capacitatea deplină de exerciţiu
sau responsabilitate - în formare și educaţie.
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Trecerea la autonomia conștientă nu este posibilă dacă
nu este însoţită de asumarea responsabilităţii pe baza
r egulil or i nt er ne, î n deci ziil e c ar et r ebui el uat e pent r u
sine și, în cazul părinţilor, în exprimarea funcţiilor de
îngrijire și atenţie pentru copilul tău.
MODELUL PARENTAL ȘI COMUNITATEA
Când ne gândim la modelul parental, riscăm să-l
transformăm într-un fel de fetiș totemic, de parcă totul ar
depinde de un model de laborator unic și perfect.
Dimpotrivă, ar trebui să gândim și să ne imaginăm o
multitudine de modele parentale, complementare una
cu cealaltă, compozabile și decompozabile în funcţie
de contextul vieţii, nevoile familiei și multe altele.
Nu ar trebui să ne gândim la sarcina noastră educativă
ca la o acţiune distructivă a ceea ce aduce mama
gazdă ca zestre la intrarea ei în comunitate,
dimpotrivă, ar trebui să ne punem într-o atitudine de
ascultare, să fim receptori faţă de o lume nouă, confort
pentru o interpretare a funcţiei părintești, totuși, plină
de idei interesante. Persoana își spune și între timp ne
pune povestea la dispoziţia noastră, cu ea povestește
motivele dificultăţilor și incertitudinilor sale ca mamă.

CONSTRUIND DIN MOLOZ, CONSTRUIND DIN
CĂRĂMIZILE DISPONIBILE !
Comunitatea în ansamblu se oferă ca loc de
schimbare. Comparaţia, nu numai cu educatorii, ci și
cu alte mame, este un element fundamental în acest
procesa creșterii părintești. Constatarea (verificarea)
abilităţilor dobândite după o cale comunitară și, în
calea însăși, posibilitatea de a face propriile abilităţi
observate, ajută la întărirea ideii că este posibilă o
schimbare, că tuturor li se oferă posibilitatea de a-și
îmbunătăţi calităţi parentale.
Aici comunitatea devine un vehicul, un instrument
pentru a spori și a elimina de la oaspete convingerea
că nu este capabil să o facă.
Interacţiunea dintre mame dezvoltă capacitatea
mamei singure de a accepta învăţătura celeilalte din
interiorul ei, de a experimenta prin acţiunea maternă
a celorlalţi, permiţând transformarea, adaptând-o la
nevoile proprii, competenţa observată în alta.
CE ROL SĂ ALOCĂM EDUCATORULUI?
Educatorul are sarcina de a co-observa, împărtăși și
facilita învăţarea. Are sarcina de a ajuta la
înţelegerea sensurilor părintești, de a promova
îngrijirea copilului, de a respecta timpii și nevoile
mamei și ale copilului.
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EXPERIMENTAŢI ȘI CRESTEŢI PRIN REGULI
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5 - MUNCA ȘI IEȘIREA DIN SITUAŢIILE DE
MARGINALITATE ȘI DEVIANŢĂ
“Career opportunities are the ones that never knock
Every job they offer you is to keep you out the door
Career opportunities, the ones that never knock.”
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SISTEMUL GENERAL AL METODELOR DE INSERARE PROFESIONALĂ PENTRU
TINERII CARE IES DIN SISTEM
Abordarea proiectului pentru a ieși din șederile
aceasta din urmă se caracterizează adesea prin
rezidenţiale lungi vede tema identificării unei ocupaţii
precaritate și incertitudine. În faţa tuturor acestor
ca un aspect crucial care vizează autonomizarea
aspecte, este esenţial să se sistematizeze noi strategii
progresivă a copiilor. În contextul comunităţii, tema
și diferite reţele puternice de sprijin care să faciliteze
harniciei pătrunde în activitatea noastră educativă de
condiţiile de ucenicie facilitată. Ca parte a analizei
la o vârstă fragedă. În fiecare zi, invitaţia și educaţia
care a fost realizată prin proiectul Erasmus, au fost
pentru a vă face patul, pentru a vă păstra garderoba
evidenţiate cele mai importante aspecte, în special
în ordine, pentru a menţine medii de viaţă curate și
datorită instrumentului de interviuri, care permit
ordonate, colaborarea cu copiii pentru ca aceasta să
dezvoltarea schimbărilor și evoluţiilor în direcţia
devină o valoare în care să credeţi, este o condiţie
autonomiei și a nevoii progresive de a eliberare de
prealabilă importantă. În calitate de coordonator al
sine din experienţe îndelungate de rezidenţă. Detaliile
unui adăpost pentru minori, subliniază:
din acest cadru, așa cum s-a subliniat deja, problema
Propunerea săptămânală de a desfășura câteva ore
muncii sau, în orice caz, identificarea unei forme de
de muncă la sediul atelierului nostru intern de
angajare, este crucială pentru a face posibilă
fabricare a cabinetului, a cărui încasare din vânzarea
schimbarea.
artefactelor ne permite să autofinanţăm activităţi în
Mulţi dintre copiii intervievaţi provin din experienţe
favoarea copiilor înșiși, obiceiul de a lua îngrijirea
școlare slabe, au o imagine de sine înrăutăţită și sunt
spaţiilor din exteriorul casei care sunt foarte mari și
adesea legaţi de o stare de viaţă de familie
care asigură, de asemenea, gestionarea terenurilor
perturbată în comparaţie cu colegii lor.
împădurite, constituie condiţiile prealabile pentru ca,
Totuși, un element important pentru întărirea sinelui îl
odată atins pragul legal de 15 ani, să le oferim
reprezintă oferta (dar în realitate este o ofertă de
tuturor copiilor noștri posibilitatea de a experimenta
formare-vocaţional-muncă pe care o au toţi copiii de
în stagii de vară experienţe inerente înclinaţiilor și
la 15 ani în sus), de experimentat în perioada de
preferinţelor lor.
vară, în stagii potrivită cu studiile lor. Acest fapt le
Abordarea generală a procedurii de ieșire din casele
permite să înceapă să intre în lumea „celor mari”
rezidenţiale
implică
diverse
părţi:
copilul,
văzându-se recunoscuţi, respectaţi și apreciaţi în
comunitatea, serviciile sociale și familia de origine. În
comparaţie cu colegii lor care își petrec vacanţele
acest context, tema muncii este inserată ca unul dintre
școlare pe plajă.
elementele care trebuie să permită tinerilor, care au
părăsit un sistem de protecţie socială, să intre în
lumea activă. Succesul său este determinat de
numeroase
variabile
precum
abilităţile
și
competenţele specifice ale tânărului, tenacitatea și
rezistenţa sa în lumea muncii, respectul pentru reguli
și reglementări, dar și capacitatea de adaptare.
Cu toate acestea, toate aceste elemente ar fi
insuficiente, dacă educatorii nu l-ar urma cu at
atenţie în
procesul de începere a activității tânărului, atât în ceea
ce prive ște construc ția sinelui, cât și dezvoltarea unor
căi profesionale diferite de familia de origine, ca acest
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Ceea ce ar putea fi citit doar ca un sacrificiu, este în
schimb înţeles de tinerii comunităţilor, ca un moment
în care găsesc oportunitatea de a-și demonstra în
primul rând că sunt demni și de a putea sprijini
profesioniști în diverse sectoare, începând să
înţeleagă ce ar dori cel mai mult să facă în viitor.
Trebuie subliniat faptul că această oportunitate a fost
oferită, în cadrul comunităţilor pentru minori de către
educatori, cu mult înainte ca școala să propună
alternanţa dintre școală și muncă și, fără îndoială, s-a
dovedit a fi de succes. De fapt, copiii sunt „chemaţi”
participând cu cei mici la activităţile de vară ale
comunităţii, caracterizate prin excursii, jocuri în aer
liber și plajă, și trăiesc experienţa de lucru cu
mândria de a aparţine lumii celor mai în vârstă. .
Acest lucru se transformă apoi într-o oportunitate de
răscumpărare pentru ei. Este important să subliniem
că uneori aceste prime experienţe scurte de stagiu au
creat oportunităţi reale de angajare în cele mai
variate contexte: de la catering la instalaţii sanitare,
de la construcţii de clădiri la mecanici.
Istoria formativă educaţională pentru majoritatea
copiilor comunităţilor se încheie în curând. Foarte
puţini dintre ei aspiră să se înscrie la universitate sau
să urmeze cursuri de formare dincolo de pragul școlii
obligatorii. După ce au obţinut o calificare
profesională, a venit momentul ca aceștia să se uite la
emanciparea lor efectivă din anii lungi de ședere în
comunitate și, vectorul muncii este unul dintre factorii
majori de schimbare în această direcţie.

M spune: „Instalatorul a fost fericit cu mine, am fost
mândru să învăţ de la el și nu m-a deranjat să mă
ridic la 6 în fiecare dimineaţă pentru că trebuia să
fim pe șantier la 7.45”.
Sau spune S. „Nu credeam că este atât de distractiv
să lucrez într-un supermarket, mi-au arătat și cum să
folosesc stivuitorul și poate mă vor lăsa să îl
folosesc!”. Trei luni mai târziu: „Profesorii m-au rugat
la școală să conduc stivuitorul cu ocazia zilei în care
am fost prezenţi la salonul de orientare pentru că îl
învăţasem în timpul stagiului, m-au complimentat
pentru că am făcut o impresie bună asupra întregii
mele școli ".
O altă ocazie în care bucuria tinerilor de a participa
la aceste experienţe de stagiu este adunată în mod
clar poate fi înregistrată cu ocazia serii anuale în care
la sfârșitul verii toţi angajatorii care au găzduit tineri
în stagii. În general, cu câteva excepţii, impresia bună
pe care tinerii noștri o dau angajatorilor lor,
împărtășind câteva luni cu ei, este unanimă.

SCURTĂ PREZENTARE A COPIILOR INTERVIAȚI
Eșantionul de copii cărora le-a fost luat interviul
privind dimensiunea locuinţei, muncii și afectivului a
fost alcătuit din tineri care au trecut acum de perioade
mai mult sau mai puţin lungi de protecţie în formă
rezidenţială.
Atât băieţii, cât și fetele și persoanele primite anterior
în comunitatea mamă-copil au fost implicaţi în proiect.
Pentru a face eșantionul mai eterogen, au fost
implicaţi și oameni care părăsiseră comunităţile de
mult timp, pentru care efortul detașării iniţiale era
acum o amintire îndepărtată.
În colectarea și rezumarea sugestiilor practice și
psihologice utile pentru îmbunătăţirea muncii noastre,
au apărut observaţii, cum ar fi nevoia de a fi mai bine
pregătiţi pentru a gestiona plata facturilor sau sarcini
birocratice similare în viaţa de zi cu zi. La nivelul
celor mai semnificative amintiri, au apărut relaţii cu
unii educatori, cu religioșii sau voluntarii caselor cu
care au fost împărtășite cele mai frumoase momente
dar și cele mai dificile trăite și confruntate împreună.
Aspectul care pare mai mult decât oricare altul a fost
semnificativ în determinarea celor mai importante
puncte de cotitură dintre cele mai importante căi de
o însoţire mai puţin lungi ni s-au părut legate de
dimensiunea afectivă. Deși, în mod evident, definiţia
unei soluţii de locuinţe adecvate nevoilor lor este
decisivă și este la fel de delicată identificarea

unei ocupaţii suficient de stabile, ceea ce ni se pare
cel mai mult a constituit o valoare adăugată în
stabilirea stabilităţii pe termen lung, care a dus la
rezultate satisfăcătoare, a fost menţinerea unei
legături emoţionale cu oamenii dedicaţi acestora în
anii de creștere și permanenţă in comunităţi.
Dincolo de descrierea bunelor practici din viaţa de zi
cu zi, nu putem să nu menţionăm importanţa utilizării
unor instrumente concrete care susţin această delicată
tranziţie a tinerilor în lumea muncii; în acest sens,
atașăm o copie a acordului pe care Regiunea Liguria
l-a dezvoltat pentru a reglementa procedurile de
incluziune și plasare / orientare profesională.
Mai exact, metodele de funcţionare care ne permit să
creăm experienţe de lucru pe care să le oferim
tinerilor noștri fac uz de acorduri cu 2 organisme
publice regionale „Alfa” și „Aliseo” care lucrează
pentru a îndeplini funcţii de orientare și inserţie în
muncă. Active prin activarea stagiilor și a funcţionarea proiectelor de incluziune. Acestea sunt
practic similare cu cea clasică a pungilor de lucru din
trecut.
A se vedea atașamentul.Acest acord este instrumentul
concret care ne autorizează în numele sau în
colaborare cu cele 2 agenţii regionale Aliseo și Alfa
să implementăm locuri de muncă pentru
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STAGII
În Liguria, regulile care stau la baza plasării la locul
de muncă a copiilor prin instrucţiuni sunt de două
feluri. Primul este legislaţia naţională privind stagiile.
În special, se face trimitere la Acordul privind regiunile
de stat din 25 mai 2017, care a prezentat liniile
directoare privind stagiile de formare și orientare.
Legile-cadru de referinţă sunt numărul 92 din 28 iunie
2012, numărul 196 din 24 iunie 1997 și decretele
ministeriale din 25 martie 1998 și 22 martie 2006.
Stagiul este o perioadă de orientare și formare
desfășurată într-un context de lucru, care vizează
introducerea tinerilor în lumea muncii. Nu este
configurat ca o relaţie de muncă, prin urmare, toată
legislaţia care reglementează implementarea și
dezvoltarea acesteia nu poate fi trasată exclusiv în
legislaţia muncii. Din acest motiv, Ministerul Muncii și
Politicilor Sociale s-a ocupat de această problemă de
mai multe ori în cadrul conferinţei Stat-Regiuni, cu
unele intervenţii legislative și diferite circulare
ministeriale.
Stagiile sunt împărţite în stagii curriculare și
extracurriculare, primele se adresează tinerilor care
urmează studii secundare sau formare profesională.

să profite de o anumită formă de despăgubire, în
cazul în care gradul de handicap este apreciat ca
fiind grav în temeiul Legii 104/92, care la articolul 3
alineatul (3) prevede posibilitatea de a fi evaluat de
o comisie care determină nivelul subvenţiei de plătit.
Dacă gradul de handicap este evaluat ca fiind mai
puţin compromisor, există încă posibilitatea de a fi
inclus pe listele de plasament pentru persoanele cu
dizabilităţi în conformitate cu legea din '68. Acest
lucru implică posibilitatea de a fi plasat în contexte de
lucru care, datorită acestei certificări, sunt facilitate în
angajarea persoanelor cu acest diagnostic și pentru
lucrător posibilitatea de a identifica o soluţie de lucru
mai protejată decât cele care nu sunt diagnosticate.
Apoi, există C.E.L. Centre de educaţie pentru
ocuparea forţei de muncă din zona care oferă:
Orientare școlară și profesională;
Antrenament manual;
Realizarea de experienţe de stagiu;
Didactica locurilor de muncă;
Căutare activă de locuri de muncă.
Acestea sunt în principal centre private, care pot fi
contactate spontan sau trimise de educatori dacă
locuiesc în comunităţi de asistenţă educaţională.
„Practic, toate acestea sunt măsuri de sprijin ușor și,
în mod concret, problema identificării, întreţinerii și
continuării lucrărilor constituie un moment de mare
slăbiciune care face ca traseele lungi de sprijin
activate de ani de zile să fie fragile.”
intenţionată să integreze învăţarea cu experienţa de
lucru. Acest stagiu este guvernat de reglementări de
institut sau universitate și este promovat de organisme
de formare acreditate.
Stagiile extra-curriculare au ca scop facilitarea
alegerilor profesionale ale tinerilor printr-o perioadă
de formare într-un mediu productiv și, prin urmare, în
contact direct cu lumea muncii. Acest tip de stagiu
este guvernat de reglementările autorităţilor regionale
și locale: la nivel naţional, totuși, sunt definite
standarde minime comune referindu-se, de exemplu,
la elementele de calificare ale stagiului, la modurile în
care stagiarul își desfășoară activitatea, la alocaţie.
Aceste standarde sunt cuprinse în liniile directoare de
stagiu.
Stagiul sau stagiul, pe care îl folosim în principal
pentru a apropia tinerii de lumea muncii, este definit
mai corect de lege ca un stagiu de formare și constă
dintr-o perioadă de inserţie într-un context de lucru cu
scopul de a permite, către avantajul dobândirii
experienţei practice într-un anumit sector de
producţie. Vă permite să alternaţi momente de studiu
cu momente de muncă, facilitând alegerile
profesionale.
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toţi copiii noștri care părăsesc comunităţile. Cu toate
acestea, acest lucru implică necesitatea de a menţine
și de a găsi, prin contacte, cunoștinţe și din gură în
gură, o reţea de contexte de lucru disponibile pentru
a-i întâmpina pe minorii noștri, pentru a le permite să
încerce aceste noi experienţe. De asemenea, este
necesar să îi ajutăm pe acești angajatori, să
depășească limitele și rezistenţa în primirea acestora.
De asemenea, este necesară multă gândire pentru a
se asigura că tipul de activitate propus tânărului este
adecvat nevoilor și așteptărilor sale, precum și,
orientat cu prudenţă către sectorul cel mai potrivit
pentru el. De fapt, există riscul de a-l sprijini pe băiat
în efectuarea unui stagiu privind domeniul său de
studiu, care îl vede apoi „ars” atunci când este expus
la experienţa alternării activităţii școlare, ceea ce îl va
determina să se considere pe sine un „expert”,
anulând moșia în timp.
Se întâmplă adesea ca A.T.S. te găsești gestionând
un adolescent apropiat de vârsta majoratului, care a
absolvit școala obligatorie și care, neavând nici
intenţia și nici posibilitatea de a-și continua studiile,
trebuie să înceapă neapărat să lucreze. În acel
moment, serviciul public, neavând instrumente
concrete menite să ofere soluţii alternative adecvate,
nu poate decât să sprijine tânărul/tânăra și să-l ajute
să își completeze Curriculum Vitae și să depună cereri
pentru începerea căilor de plasare profesională.
Uneori, ei pot oferi ascultare cu interviuri de sprijin
pentru orientare, pot oferi soluţia pentru plasarea în
spaţii protejate, dar acest lucru se întâmplă numai
dacă sunt tineri care aderă la proiecte de incluziune
profesională.
În cazul persoanelor cu o anumită formă de handicap,
procesul de relevanţă pentru sănătate este activat.
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Rezoluţia regională identifică patru tipuri de cursuri:
a) căi integrate pentru incluziunea socială și
profesională
b) cursuri de formare integrate în situaţie
c) căi de socializare integrate
d) căile incluziunii sociale active

a) Căile integrate de incluziune socială și profesională
pot fi activate în favoarea acelor persoane pentru care
este previzibilă recuperarea abilităţilor de muncă,
astfel încât să permită angajarea lor ulterioară printr-o
cale protejată de dobândire a capacităţii de adaptare
la mediu și abordarea lumii de muncă.
b) Cursurile de formare integrate în situaţie pot fi în
schimb activate în favoarea acelor persoane pentru
care serviciile publice consideră utilă activarea
experienţelor de formare într-o situaţie cu scopul de a
dobândi abilităţi relaţionale și profesionale
pregătitoare pentru un curs ulterior de plasare
profesională. Acestea sunt instrumente deosebit de
flexibile în cazul subiecţilor cu nevoi de creștere
individuale încă parţial nedeterminate, deoarece le
permit să dobândească un rol și o identitate socială.
c) Căile integrate de socializare pot fi activate în
favoarea acelor persoane care, deși la începutul
cursului, prezintă condiţii personale care nu permit
realizarea cerinţelor minime pentru o plasare
profesională eficientă, demonstrează totuși o
capacitate adecvată de comportament și relaţionează
astfel încât să obţină un beneficiu concret dintr-o
activitate de socializare desfășurată în cadrul unei
companii sau a unui mediu de lucru.
d) Căile de incluziune socială active pot fi în schimb
activate în favoarea persoanelor aflate într-o stare de
dificultăţi sociale și cu risc de excludere din sfera
acestei căi; în faţa sprijinului financiar, persoana
trebuie să se angajeze să desfășoare o activitate de
utilitate publică, să participe la activităţi de socializare
și la cursuri de formare care să asigure recuperarea
autonomiei sociale și un nivel minim de subzistenţă.
Aceste patru tipuri de instrumente sunt destinate
subiecţilor defavorizaţi, astfel cum este reglementată
de legea 381 din 1991, inclusiv celor condamnaţi în
detenţie sau admis în detenţie alternativă, în limitele
stabilite de legislaţia actuală a penitenciarelor, pentru
persoanele cu dizabilităţi și în conformitate cu legea
nr. și tuturor celor care răspund de serviciile publice
sociale și de sănătate sociale teritoriale; această
categorie include și persoanele cu aceleași fragilităţi
pentru care a fost definită o cale educaţională sau
socio-terapeutică de inserţie reintegrare socială.
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În acest sens, în Liguria vorbim de stagiu de formare
sau orientare. Stagiul de orientare este destinat, în
general, tinerilor care fac un stagiu pentru prima dată
și care nu au făcut încă o alegere în carieră. Stagiul
este rezervat celor care au terminat deja școala
obligatorie
sau
și-au
îndeplinit
învăţământul
obligatoriu.
REGIUNEA LIGURIA intenţiona să reglementeze
subiectul stagiilor cu rezoluţia consiliului regional
numărul 1186 din 2017, care a intrat în vigoare la 1
ianuarie 2018. Această legislaţie reglementează
toate stagiile extrașcolare, cu excepţia celor de vară.
În timp ce stagiile extrașcolare sunt destinate și
limitate la tinerii care au împlinit vârsta de 16 ani sau
care au îndeplinit școlarizarea obligatorie, stagiile de
vară pot fi promovate în favoarea minorilor în vârstă
de muncă, adică care au împlinit 15 ani.
Un stagiu de orientare trebuie activat în termen de 12
luni de la obţinerea oricărei calificări și poate dura
maximum șase luni, reînnoibil o singură dată la
aceeași companie.
Stagiul de orientare de vară este un stagiu
extracurricular, care, totuși, se desfășoară în totalitate
în afara planurilor de studiu și formare și, ca atare,
diferă de stagiile curriculare, care sunt în schimb
prevăzute în planurile de studiu și formare. În acest
sens, nu poate fi numărat printre măsurile de
alternanţă școală-muncă prevăzute de legea 107 din
2005.
Stagiul de vară și orientare nu prevede o
indemnizaţie de participare. Este facultatea părţilor,
în contextul unui acord care este semnat la momentul
stagiului, să intre în meritul acestui aspect. Orice
indemnizaţie forfetară de participare nu poate fi în
niciun fel proporţională sau legată de activitatea
desfășurată.
Întrucât structura de stagiu este strict legată de o cale
de inserţie în muncă, a apărut imediat problema
utilizării instrumentului de lucru în cadrul proiectelor
care nu sunt neapărat orientate spre inserţia în
muncă. Regiunea Liguria cu Rezoluţia 283 din 2017 a
aprobat orientările regionale pentru căile care
vizează incluziunea socială, autonomia oamenilor și
reabilitarea.
Această legislaţie, specifică regiunii Liguria, are ca
scop definirea unor instrumente care să susţină
proiecte de integrare, reintegrare și autonomie pentru
persoanele defavorizate care, din diverse motive, nu
pot fi plasate permanent în momentul începerii unor
astfel de proiecte. în lumea muncii și, în schimb, au
nevoie de o serie întreagă de instrumente de sprijin și
protecţie la locul de muncă.
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de către adolescenţi și care nu dispun de resurse
familiale stabile la care se pot întoarce după ce au
împlinit 18 ani, vârsta la care organismele
încredinţate ar putea prevedea încheierea cursurilor
de asistenţă.
Proiectele și instrumentele, prevăzute de legislaţia
regională 283 din 2017, sunt de fapt foarte flexibile
și permit asistenţilor sociali ai comunităţii să poată
însoţi treptat tânărul în lumea muncii, permiţându-i să
se orienteze și să încerce o cale de însoţire a
autonomiei.
Stagiul, pe de altă parte, este un instrument mai util
pentru stimularea și verificarea abilităţilor de lucru ale
unui tânăr care este pregătit într-un fel să intre în
lumea muncii și pentru verificarea și, eventual,
evoluţia intenţiilor de angajare ale companiilor
gazdă.
Au existat numeroase și puternice controverse legate
de utilizarea muncii ca instrument educaţional și de
formare, deoarece există teama că compania ar
putea exploata și profita de prezenţa tânărului pentru
a-l putea folosi cu costuri reduse sau chiar
gratuite.
Din experienţa noastră, ar trebui subliniat faptul că,
dacă, pe de o parte, este adevărat că compania
caută întotdeauna forţă de muncă ieftină și este
stimulată de aceste instrumente care o eliberează de
multe sarcini și angajamente, pe de altă parte, este
important să subliniem că ei înșiși participă la
procesul de însoţire a autonomiei.
În acest sens, disponibilitatea companiei de a plăti
despăgubiri devine chiar secundară, deoarece
valoarea reală pe care compania o pune în funcţiune
este capacitatea sa de instruire și formare în zona de
producţie specifică în beneficiul beneficiarului. În plus,
compania poate oferi informaţii foarte importante
lucrătorilor sociali, cu privire la caracteristicile
tânărului, caracteristici care apar în contextul de lucru
și care nu sunt evidente în alte contexte. În ceea ce
privește experienţa cu tinerii, acesta este un element
foarte important, deoarece ajută la concentrarea
asupra strategiilor pedagogice și a obiectivelor de
formare individualizate pentru persoană.
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Rezoluţia 2831 este un instrument de reglementare
foarte interesant pentru cei care, ca și comunităţile,
trebuie să folosească munca ca element educaţional
pentru tinerii responsabili. Această legislaţie pune o
entitate publică responsabilă cu preluarea activităţii și
permite totuși acestor entităţi să utilizeze colaborarea
entităţilor din sectorul terţ pentru această funcţie, cu
un acord specific. Pe baza evaluării situaţiei sociale
sau socio-sanitare a persoanei, subiecţii desemnaţi să
preia conducerea trebuie să definească proiectul
personalizat prevăzut de legislaţie. De asemenea, li
se cere să desemneze un operator de referinţă care
urmărește dezvoltarea proiectului și să evalueze
rezultatul procesului pentru a certifica necesitatea
posibilă a unei prelungiri sau repetări.
Toate aceste căi nu prevăd neapărat recunoașterea
unei remuneraţii economice, deși, deoarece acestea
sunt căi care au scopul de a însoţi autonomia
beneficiarilor, este de dorit să se plătească o
subvenţie care, în orice caz, nu poate fi mai mare de
8000 EUR pe an.
Scutirea de la recunoașterea subvenţiei economice
trebuie motivată în mod corespunzător în contextul
proiectului personalizat. Toate instrumentele, atât
stagiile de practică, cât și căile de incluziune și
socializare sunt supuse obligaţiei de comunicări
obligatorii și acoperirea asigurării pentru
răspunderea civilă faţă de terţi și asigurarea INAIL.
În convenţia care guvernează relaţiile dintre diferitele
părţi implicate, se face referire la responsabilităţi
specifice, în raport cu această problemă foarte
delicată.
În regiunea Liguria au fost înfiinţate două agenţii care
reprezintă cu siguranţă structuri de referinţă pentru
utilizarea diferitelor instrumente care vizează
plasarea în locuri de muncă sau orientare, formare,
reabilitare. Acestea sunt agenţia „Aliseo” și agenţia
„Alfa”.
Din experienţa noastră, prima este o referinţă pentru
toate experienţele educaţionale și de orientare, a
doua la o specializare în gestionarea cursurilor de
formare și, prin urmare, a instrumentelor prevăzute
de reglementări specifice.
Trebuie spus că tinerii prezenţi într-o comunitate
trebuie adesea să se măsoare cu o anumită
precocitate faţă de ideea legiuitorului cu problema
muncii, pentru a înţelege mai bine și rapid care sunt
atitudinile lor faţă de muncă și abilităţile lor de tip
profesional.
De fapt, copiii care trăiesc în comunitate trebuie să
crească foarte des mai repede decât colegii lor și să
fie capabili, înainte de sfârșitul drumului comunităţii,
să își desfășoare abilităţile tehnice de lucru,
organizaţional, autonomie care poate face posibilă
devenirea autonomă și autosuficientă în jurul vârstei
majorităţii
De fapt, întotdeauna cei mai tineri intră în comunitate
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6 - ORGANIZAREA MODELULUI DE
INCLUZIUNE PENTRU CASA
Bariere, graniţe, frici, încuietori, porţi, obiceiuri și feţe
întunecate. Am ajuns aici printr-o mie de intersecţii
De bărbaţi, femei, ochi, voci.
vreau să mă duc acasă
Casa unde este.
Aceasta este casa mea
Casa unde este.
Casa unde pot fi în pace cu tine.

Nevoia de a trăi este o problemă transversală în
întreaga populaţie de tineri adulţi și mame cu copii
care au părăsit comunităţile. Este un punct de plecare
esenţial pentru orice cale de viaţă și este obiectivul
principal pentru o cale de autonomie.
Dacă, în copilărie și adolescenţă, primirea comunităţii
își asumă funcţia de protecţie și îngrijire, care
garantează un drept, la atingerea maturităţii, nevoia
de a trăi în tânăr atrage atenţia asupra mărimii
datoriei.

Dreptul și datoria de a trăi curg împreună în nevoia
de a realiza autonomia locativă.
„Capacitatea de a conduce un apartament este unul
dintre principalele obiective care trebuie atinse pentru
a însoţi un tânăr adult spre autonomie” (Proiectul
educaţional în comunităţi pentru minori ”Bastianoni și
Baiamonte, Erickson, 2014, p.95)

Municipiul Genova:
CARE SUNT SERVICIILE ACTIVE ȘI EFICIENTE

Pentru a solicita inserarea unui tânăr, serviciile
sociale contactează cooperativa care
administrează direct cazarea.
„Cazările protejate” sunt destinate tinerilor, care în
același timp:

CAZĂRILE PROTEJATE
În zonele teritoriale sociale ale municipiului Genova
sau în fostele districte sociale, asistenţii sociali folosesc
în principal plasarea adulţilor tineri în case definite ca
spaţii de cazare protejate.
Acestea sunt case pentru tineri, de obicei cu vârste
cuprinse între 18 și 21 de ani, care au nevoie de
sprijin pentru a obţine autonomie.
Cazările, până la maximum 6 locuri fiecare, sunt
gestionate de cooperative și sunt acreditate la
municipalitatea din Genova.
Oaspeţii trebuie să se ocupe de serviciile sociale
publice care plătesc o taxă zilnică pentru integrarea
tinerilor.
Oaspeţilor li se garantează:
- sprijin educaţional de cel puţin 10 ore pe săptămână
per invitat;
- un serviciu de gardă nonstop;
- un proiect educaţional individual care vizează
atingerea unui nivel suficient de autonomie personală,
de locuinţă și de muncă.

- prezintă probleme de natură personală, familială,
socială;
- au o autonomie limitată în materie de cazare, muncă
și economie; - sunt responsabili de serviciile sociale
publice.
După o perioadă de timp definită (maximum 2 luni)
în care se efectuează observaţia, se întocmește
definiţia proiectului educaţional individual (IEP).
În concordanţă cu IEP, oaspeţii sunt susţinuţi
progresiv în gestionarea autonomă și adecvată a:
- aspecte legate de sănătate, auto-îngrijire, stiluri de
viaţă;
- aspecte ale economiei interne, înţelese ca un set de
cunoștinţe și tehnici utilizate pentru desfășurarea
corectă a aspectelor practice ale vieţii de zi cu zi
(cheltuirea și gestionarea banilor, definirea meniurilor
și pregătirea autonomă a meselor, îndeplinirea
sarcinilor legate de „igienă” a incintelor, ...);
- metode de activare cu privire la lumea muncii /
instruirii;
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(“Questa è la mia casa” – JOVANOTTI)
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Tinerii sunt implicaţi în momente de discuţii colective
pe teme de interes deosebit (de exemplu, despre
educaţia alimentară și sexualitate, despre
dependenţa de droguri sau jocuri de noroc, ...). O
copie a IEP este livrată serviciului social care se
ocupă de situaţie și este păstrată în dosarul
individual al serviciului de trimitere.
Contribuţia economică a tânărului nu este prevăzută
în cazările protejate. În cazul în care tânărul
desfășoară o activitate de muncă, în strânsă legătură
cu ceea ce sa convenit în PEI, face parte din funcţiile
educaţionale de a sprijini tânărul în utilizarea unei
cote, proporţional cu venitul, pentru acţiuni
pregătitoare pentru realizarea autonomie deplină
(de exemplu: pentru plata taxei în avans pentru
chiria viitorului apartament al tânărului, un curs de
conducere pentru obţinerea unui permis, pentru
achiziţionarea unui vehicul etc.).
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CAZARE SOCIALĂ
„Locuinţele sociale” se adresează tinerilor care, în
ciuda faptului că au realizat un bun echilibru
personal, au nevoie totuși de o perioadă de
consolidare a rezultatelor obţinute pe parcursul lor.
Acestea oferă intervenţii însoţitoare pentru crearea
unor căi de autonomie personală, de lucru și de
locuinţă. Intervenţia educaţională pe oaspete este de
6 ore pe săptămână.
„Locuinţele sociale” sunt destinate adulţilor tineri, de
obicei între 18 și 21 de ani și, în orice caz, sub vârsta
de 25 de ani, care simultan:
- prezintă probleme personale, familiale și sociale;
- au nevoie de sprijin educaţional pentru a realiza o
autonomie definitivă, fiind în același timp autonom în
gestionarea vieţii de zi cu zi;
- sunt responsabili de serviciile sociale publice.
În locuinţele sociale într-o perioadă de timp definită
(maximum 2 luni), observaţia este condusă ca o
condiţie prealabilă pentru definirea proiectului
educaţional individual (IEP). În cazul în care tânărul
provine dintr-o unitate de cazare protejată acreditată
în cadrul municipiului Genova, IEP pentru locuinţe
sociale trebuie completat în continuitate cu IEP de
cazare protejată.
Prin IEP, oaspeţii sunt susţinuţi progresiv în
consolidarea abilităţilor deja parţial dobândite:
- în gestionarea timpurilor și spaţiilor din viaţa de zi
cu zi
- în gestionarea relaţiilor personale și sociale (cu alţi
oaspeţi, servicii locale, familie, prieteni,
angajator, ...), cu o atenţie deosebită diferenţierii
contextelor și rolurilor cu referire la sfera afectivităţii
și sexualităţii;

- în capacitatea lor de a lucra, economic și autonom
autonom. - în formare culturală și profesională,
- în dobândirea de competenţe pentru gestionarea
problemelor birocratice, cu o atenţie deosebită a
celor referitoare la statutul de străin în Italia,
- în abordarea lumii muncii și / sau în identificarea și
menţinerea unui loc de muncă stabil,
- în dobândirea abilităţilor de gestionare a banilor;
- în căutarea și identificarea unei activităţi de muncă
autonome și amenajarea locuinţelor.

O copie a IEP este livrată serviciului social care se
ocupă de situaţie, astfel încât să fie păstrată în
dosarul individual al serviciului de trimitere. În
locuinţele sociale, tânărul înscris participă la condiţiile
și cu suma prevăzute de Rezoluţia Consiliului
adoptată anual cu privire la tarife. Proiectele de
locuinţe sociale au de obicei o durată maximă de un
an.
Educatorii, întotdeauna în strânsă corelaţie cu ceea ce
a fost convenit în IEP, vor oferi sprijin pentru oaspete
astfel încât acesta să își rezerve și o parte din
veniturile sale pentru acţiuni legate de calea
autonomiei (de exemplu: plăţi pentru documente
precum pașaport și reședinţă permis, pentru plata
taxei
anticipate
pentru
închirierea
viitorului
apartament, cursuri de pregătire și perfecţionare,
achiziţionarea permisului auto etc.).
LOCALIZARE ȘI CARACTERISTICILE
CAZĂRILOR
Locuinţele protejate și locuinţele sociale sunt situate în
clădiri rezidenţiale, în zone ușor accesibile, adică
accesibile cu transportul public. Cazările prezintă
caracteristicile unui apartament rezidenţial, amenajat
într-un mod confortabil și primitor, pe cât posibil întrun mod personalizat și adaptat nevoilor oaspeţilor
(spaţii individuale - dormitoare - și zone comune bucătărie, toalete,. ..).
Cazările corespund standardelor structurale și de
servicii cerute de legislaţia actuală. Locurile de
cazare trebuie păstrate în condiţii igienice adecvate și
amenajate pentru a asigura sănătatea și ordinea
camerelor, întreţinerea corespunzătoare a acestora,
echipamentelor și mobilierului, asigurând înlocuirea
lor în caz de uzură.
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- relaţii personale și sociale (cu alţi oaspeţi, cu familia,
cu serviciile locale de referinţă, cu
prieteni, cu angajatorul, ...);
-metode de căutare pentru cazare personală.
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Unii profesioniști din asistenţa socială și-au împărtășit
experienţa profesională și punctul de vedere cu
privire la subiectul căminului pentru părăsirea
îngrijirii.
SOLITUDE ȘI AUTONOMIE
În zona Pra Pegli e Mele, cel mai utilizat instrument
este unitatea de cazare protejată. Pentru unii, după
vârsta de 21 de ani, este evaluată tranziţia la locuinţe
sociale, ceea ce prevede o contribuţie economică din
partea copilului.
Un asistent social care a practicat profesia de
nouăsprezece ani, a constatat că la băieţii care sunt
eliberaţi de pe calea comunităţii și apoi în cazarea
protejată, cea mai mare dificultate constă în a face
faţă singurătăţii, care este o dimensiune semnificativă
în libertate și autonomie. Mulţi tineri își exprimă
nevoia de a avea în continuare puncte de referinţă
pentru a înfrunta viaţa.
În această direcţie, pentru a rezolva problema
locuinţei ar putea fi util să ai case sau structuri pe
care copiii le pot închiria mai ușor. Ar fi nevoie de un
fel de agenţie pentru tineri care să-i ajute să își
găsească drumul în jurul lor, să găsească un loc sigur
în care să doarmă. Tinerii adulţi care reușesc să aibă
o casă de consiliu în municipiul Genova sunt capabili,
în ciuda noii condiţii de singurătate, să ia măsuri
pentru a gestiona economic casa.
„Din punct de vedere practic, ei se confruntă cu
problema cazării, deoarece soluţiile pe care le găsesc
sunt diverse, dar sunt întotdeauna o problemă. Uneori
au o casă în municipiu, apoi ajung în poziţia de a se
gestiona suficient: aproape toată lumea plătește
facturile, uneori au gestionarea economică
surprinzându-te ".
Din păcate, 70% din cazurile urmărite trebuie să
găsească soluţii intermediare și, prin urmare, precare,
cum ar fi o cameră închiriată:
„Dificultăţile de a trăi rezidă în faptul că, cel puţin
pentru 70% din cazurile noastre, trebuie să găsească
soluţii intermediare și, prin urmare, obositoare,
deoarece înseamnă a ieși dintr-un loc protejat și a
merge în altul temporar. Ma-gari găsesc o cameră,
apoi după un an o lasă pentru că nu le place ... "
FIGURA DE REFERINŢĂ PENTRU ÎNGRIJIREA LEAVERS: O NECESITATE LEGITIMĂ CARE NU MAI ESTE
UN DREPT RECUNOSCUT
În zona central-vestică a Genovei, situaţia este foarte
critică, deoarece necesitatea adulţilor tineri care
părăsesc structurile protejate depășește semnificativ
disponibilitatea de locuinţe publice. Asistentul social
intervievat (A. G.), cu mulţi ani de experienţă în zona
teritorială socială din Sampierdarena, oferă o

tmărturie:
„... cât mai curând posibil aplicăm pentru locuinţe
sociale acolo unde acestea au prioritate. Cu toate
acestea, eu, dintre mulţi minori pe care i-am urmărit
de-a lungul multor ani, pe unul pe care l-am putut
vedea cu casa atribuită, care avea toate cerinţele
pentru a putea intra și rămâne acolo cu succes fără a
fi în restanţă. Alţii nici măcar nu au ajuns acolo
pentru că cererile sunt atât de multe și casele sunt
puţine ... atunci dacă nu sunt îndeplinite cerinţele,
trebuie să vedeţi și dacă aveţi un loc de muncă
pentru că trebuie să vă asiguraţi că vă puteţi permite.
"
În construcţia autonomiei, chiar și în locuinţe, băieţii și
fetele care părăsesc casele de protecţie pot găsi
soluţii datorită relaţiilor personale existente în
prezentul vieţii lor, chiar și în acea fază prin care să
treacă pentru a atinge starea. a persoanelor adulte și
independente.
Cu toate acestea, după cum susţine asistentul social
A. G.:
„... Îi întrebăm pe mulţi dintre acești tipi care sunt
foarte tineri, nu au persoane de referinţă reale care
să-i îndrume. Uneori chiar și după vârsta de 21 de
ani, referinţa rămâne asistentul social sau educatorul
istoric ”.
Și, de asemenea, din acest motiv, ea însăși crede că:
„Ar trebui să existe servicii puse în aplicare pentru a
ne gândi la„ după noi ”nu numai pentru cei care șiau pierdut părinţii, ci și pentru cei ai căror părinţi nu
o pot face”.
AȘTEPTĂRILE SOCIETĂŢII
Un asistent social din zona teritorială socială
Valbisagno, LL, subliniază lipsa resurselor care ar
putea fi folosite de serviciul social pentru a ajuta
copiii în procesul de autonomie și exprimă necesitatea
unei reflecţii mai largi asupra autonomiei proceselor
pentru tineri.
„Trăim într-o ţară în care copiii din familiile care nu
apelează la servicii devin autonomi la vârsta de 30
de ani. Așadar, cererea unui tânăr care a trăit într-o
situaţie de dificultăţi familiale, sociale și relaţionale
să devină independent la 20 de ani este absolut o
cerere foarte mare, ceea ce nu are sens, într-adevăr
pentru ei sprijinul ar trebui să fie și mai durabil,
intens și mai lung. tocmai pentru că a ratat toate
piesele pe care le primim de la familiile noastre ”.
Asistentul L. L. descrie imposibilitatea de a susţine
plata unei chirii cu un salariu care poate varia de la
cinci sute la șapte sute de euro pe lună. Contribuţia
pe care o primește un ucenic (450/500 euro pe lună)
poate fi o resursă bună pentru tinerii care trăiesc în
familie, dar este prea slabă pentru un tânăr care
trebuie să devină independent sau o tânără mamă
care trebuie să ajungă la 'independenţă.
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INTERVIURI CU PROFESIONII DE BUNĂ ASISTENȚĂ SOCIALĂ
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INTERVIURI CU COPII
Interviurile cu băieţi și fete evidenţiază importanţa unei
căi educaţionale și relaţionale care îi face pe oameni
conștienţi de propriile resurse și de problemele critice
cu care vor trebui să se confrunte atunci când
părăsesc o cale de viaţă protejată de comunitate,
locuinţe protejate și educatori.
Gradualitatea proceselor de concediere din
Comunitate
E., în vârstă de 20 de ani, face parte din Comunitate
de zece ani, unde a fost inserată după trei ani de
participare la Centrul de zi. În prezent, petrece
weekendurile cu familia.
„Ca proiect”, spune E., „aș vrea să plec acasă, dar nu
definitiv, cel puţin pentru o vreme”.
Fata va merge în curând să viziteze apartamente
împărtășite de alte fete pentru a înţelege dacă aceasta
este o experienţă potrivită pentru ea.
„Dacă nu, există un proiect pentru care va trebui să
vizitez unele locuri în care există apartamente
comune, să vizitez și să văd dacă îmi plac sau dacă
mă simt confortabil. Aceasta este pentru a începe o
călătorie nu definitiv acasă, ci în alte locuri, unde
poate există și alţi oameni. Deci, sunt indecis, pentru
că trebuie să văd cum sunt aceste locuri. Chiar acum,
din moment ce nu am văzut încă aceste locuri, sunt
mai înclinat să plec acasă ”.

S. G. descrie o zonă dens populată, afectată de șomaj,
de dificultăţile legate de migranţii de diferite
naţionalităţi, de părăsirea timpurie a școlii și recent și
de izolarea în urma tragediei Podului Morandi.
Cu toate acestea, a fost întotdeauna un teritoriu primitor
și datorită asociaţiilor. A avea un loc de muncă și o
casă înseamnă să te poţi răscumpăra și să ai o viaţă
mai bună pentru mulţi oameni care au nevoie. Din
păcate, în ultimii ani, lipsa operatorilor și a resurselor
au făcut imposibilă continuarea procesului de intervenţii
menite să răspundă nevoilor comunităţii în ansamblu.
S. G. clarifică în continuare necesitatea resurselor
umane și economice pentru a implementa proiecte
privind autonomia:
„Deseori oamenii așteaptă o casă, atunci când le sună,
ori nu merg să o vadă, ori nu apar și, prin urmare,
doar în amonte nu aplică. Și în acest moment nu suntem
în măsură să le urmărim (...) Tot ceea ce este prevenire
ar trebui implementat "
E. păstrează o idee clară a nevoilor sale și a modului în
care educatorii îi pot oferi un sprijin eficient în legătură
cu cariera ei ca abandon de îngrijire:
„Educatorii din această perioadă mi-ar putea explica
ce este mai bine pentru mine, după cum pot să mă
comport și cum voi putea să fac faţă tuturor odată ce
voi ieși afară, sfătuiește-mă cu privire la alegeri
spunându-mi care ar fi cel mai bun sau ce ar face
pentru a se îmbunătăţi și pentru ce să
trăiești într-un mediu mai bun ”.
M. a ieșit din comunitate timp de trei ani, după o
inserţie de opt ani, s-a întors la familia ei alternând cu
tatăl și mama ei care sunt separaţi.
M. a început să lucreze ca patiser la șaisprezece ani la
sfârșit de săptămână și de sărbători. După absolvire a
fost angajată în aceeași patiserie.
Dorinţa ei este să devină independentă până la
închirierea sau cumpărarea unei case cu ipotecă. Visul
său este să plece la muncă în străinătate.
M. explică faptul că nu a fost ușor să se întoarcă acasă
după ce a locuit mulţi ani în comunitate, încă din
copilărie.
„Eu în viitor ... aș închiria propria casă, aș primi o
ipotecă, aș avea propriul meu apartament, aș fi mai
independentă”
Educatorii au ajutat-o foarte mult cu multe proiecte
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În zona teritorială socială Valpolcevera,
coordonatorul, S. G., descrie soluţiile adoptate de
asistenţii sociali pentru a satisface nevoia de locuinţe.
De exemplu, tinerilor inseraţi în Comunitate încearcă
să ofere o cale de însoţire, astfel încât de la 18 la 21
de ani să poată experimenta treptat ce înseamnă să fii
independent, în timp ce totuși se află într-o situaţie
protejată. În același timp, se face o cerere pentru
locuinţe publice care se adresează celor care trebuie
să fie total autonome.
Soluţiile intermediare posibile sunt cazarea tinerilor
cu acompaniament educaţional sau locuinţele sociale
puse la dispoziţie de Serviciul Social, adică o casă
situată într-un context popular, în care nu este oferit
niciun sprijin educaţional.
„Acordarea atenţiei atât acasă, cât și muncii este
fundamentală pentru mine. Pentru că este aproape o
muncă preventivă, pentru că dacă o persoană poate
avea o casă și poate lucra, chiar și minimul pentru a
se putea întreţine, i se oferă posibilitatea să se
răscumpere într-un fel și să aibă o viaţă mai bună.
Acesta ar trebui să fie scopul tuturor intervenţiilor și
bunăstarea trece puţin prin aceste două aspecte. Tot
de alţii dar mai presus de toate aceste două ”.
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Experimentaţi o casă proprie: farmec și dificultăţi de
adaptare
G. este un tânăr de 28 de ani care a beneficiat de
custodia serviciilor sociale până la vârsta de 21 de
ani. În ceea ce privește starea sa emoţională de
îngrijire, memoria sa este foarte semnificativă:
„(...) A fost dificil în sensul că pe de o parte a existat
dorinţa mea de autonomie, dar pe de altă parte a fost
conștientizarea faptului că, odată ce am părăsit
comunitatea, nu aș avea niciun fel de sprijin”.
G. recunoaște meritul de a-l fi pregătit, îndrumându-l să
aleagă o pregătire funcţională și o cale profesională
pentru a deveni autonom faţă de comunitatea în care a
trăit de la 14 la 21 de ani. Prima casă pe care a avut-o
se afla în comunitatea însăși, deși fusese externată și,
prin urmare, autonomă din toate punctele de vedere.
Este o mansardă pe care a împărtășit-o cu un alt băiat
externat din comunitate.
„Așadar, prima casă pe care am avut-o a fost în
interiorul comunităţii, mansarda. Și asta era deja o
bază excelentă, în sensul că mă aflam într-un context
complet protejat, deoarece, în orice caz, eram
întotdeauna în comunitate, dar aveam o autonomie
reală, reală. Este ceva ce nu fac acum și nu înţeleg de
ce. Am făcut cumpărăturile, mașina de spălat etc. Miam făcut totul. Nimeni nu a urcat la etaj, era casa mea
și aș putea chiar să o închid dacă aș vrea. Așa că mi-a
dat baza autonomiei.
Apoi, repet, am avut noroc, adică vrei un model care
să funcţioneze? Luaţi modelul Casa DellʼAngelo, nu
este o glumă. Mi l-au găsit, nu a trebuit să fac nimic
pentru prima dată ”.
Pentru G. a fost o experienţă de a împărţi casa cu un
alt băiat externat din comunitate. În urma acestei
experienţe de tranziţie, G. a căutat o casă singură, de
închiriat, fără a întâmpina dificultăţi.
„Cu A. am fost acolo un an și jumătate, mai mult sau
mai puţin. Apoi m-am dus la Cornigliano și am căutat o
casă singură, de închiriat, dar nu au existat dificultăţi ".
Pentru G., însă, singurătatea a fost o sursă de stres,
până la punctul în care prietenii săi aveau toţi cheile
casei și intrau în voie după dorinţă. Mai târziu, treptat,
s-a obișnuit să fie singur.
"Da! Singurătatea mult. În casa mea, a existat o vreme
când prietenii mei aveau toţi cheile casei, în vechea
mea casă. Ajungeam acasă când cineva era mereu
acolo și nici măcar nu mă avertizau, nu voiam să fiu
avertizat. Cu siguranţă trecerea de la o afecţiune în
care locuiţi cu 10 persoane, la una în care vă mutaţi să
locuiţi singuri este stresantă, dar nu pentru un băiat
comunitar, același lucru se vede și în familiile
numeroase în care băieţii care ies la școală
universităţile sunt în criză. Efectul normal al „ești
obișnuit cu o singură cale” de „a te schimba complet”.
La început este dificil, trebuie să te obișnuiești. Acum
sunt foarte singur, la început a fost complex: norocul a
fost că, având casa singură, am invitat prieteni, erau
întotdeauna oameni ”.
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pentru a experimenta o detașare treptată. În ciuda
acestui fapt, M. consideră că trecerea de la
Comunitate la acasă a fost prea rapidă.
S-a decis că atunci când va ajunge la vârsta majoratului
se va întoarce acasă și a făcut-o.
„În comunitate, pentru întoarcerea acasă, m-au ajutat
foarte mult, am făcut multe proiecte, am încercat să
facem o detașare între casă și comunitate, pentru că
dacă ești în ea de când ești mic nu este ușor să
întoarce-te acasă și începe totul din nou "
Și apoi descrie cum au procedat educatorii:
„Au căutat proiecte pentru muncă, pentru îngheţate și
în sectorul în care am studiat, (...) apoi încet mi-au lăsat
zilele de plecare acasă, sărbătorile, nu-mi amintesc să
fiu sincer, da pentru că a fost un pic de detașare
rapidă, nu a fost foarte încet, ei bine te-ai dus acasă în
ziua aceea, în ziua în care ai 18 ani, este suficient, ai
terminat cu experienţa ta "
Potrivit lui M., pentru ca copiii să fie gata să trăiască în
afara comunităţii, ar fi necesar să începem de la vârsta
de doisprezece ani prin a-i ajuta mai puţin în viaţa de zi
cu zi. Ar fi indicat să îi faceţi mai independenţi în
spălarea hainelor, curăţarea camerei. În acest fel,
copiii s-ar putea obișnui să desfășoare multe activităţi
zilnice. Aceleași activităţi nu se învaţă în mod egal
dacă începeţi de la șaisprezece ani. Acesta este modul
în care M își exprimă gândul:
„Cred că la o anumită vârstă, chiar dacă au 12 ani,
trebuie să înceapă să ţină pasul cu el mai puţin, să-l
înveţe mai multe cum să spele hainele, să fie în spatele
unei camere, să ţină pasul cu curăţenia, nu să începe
de la 17-18 ani, pentru că de atunci nu mai au chef,
cel puţin dacă încep la o anumită vârstă de acest fel ...
de obicei se obișnuiesc cu curăţenia. Se vor supăra
puţin, dar apoi ... "
M. susţine că, pentru a facilita trecerea de la
comunitate la casă, este necesar să ne uităm cu atenţie
la situaţia familiei, să vedem dacă părinţii sunt bine,
altfel băiatul, chiar dacă are 18 ani, se întoarce la
aceeași situaţie din care a ieșit când era mic.
Toată munca făcută pentru a readuce o persoană în
familie, dacă familia nu reușește să o ajute, pune
persoana înapoi în disconfortul iniţial. Acest lucru
poate duce la dorinţa de a scăpa și de a lua o altă
cale.
„Trebuie să analizăm bine situaţia din familie, în toate
cazurile, să vedem dacă băiatul, chiar dacă are 18 ani
și trebuie să părăsească comunitatea, trebuie să vadă
întotdeauna bine, dacă părinţii sunt bine, dacă situaţia
este Ei bine, altfel se întoarce din nou, fiind mic,
situaţia dinainte se repetă, până la urmă începe din
nou. Chiar și toată detașarea pe care au reușit să o
facă, să se întoarcă de la comunitate la casă, până la
urmă familia nu ajută, persoana începe de la capăt și
o ajută, de asemenea, să dorească să scape și să ia o
altă cale ”.
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Elementele critice

Existenţa unui proiect personal care vizează bunăstarea
Îngrijirea hiper-educatoare faţă de minori care vor
globală a celor care părăsesc îngrijirea (sănătate, relaţii
trebui să facă faţă vieţii adulte fără sprijin eficient
educaţionale, studiu, muncă, socializare) este principala
a familiei de origine, împiedicându-i să-și structureze
condiţie pentru obţinerea autonomiei în viaţă.
abilităţi funcţionale pentru urmărirea autonomiei și a
Existenţa unui proiect specific în comunitate pentru
bunăstării locuinţelor, la care trebuie să ajungă în faţa
minori care include obiective, metodă și bune practici
colegilor lor care au o familie adecvată.
pentru o cale eficientă către autonomia copiilor.
Disproporţia economică dintre costul locuinţelor în
Atenţia crescândă la nivel teritorial, naţional și european
sens larg și remuneraţia insuficientă oferită de
către problema bunăstării locuinţelor.
subvenţiile de muncă sau munca precară.
Lipsa unui standard de referinţă universal, care să
UN MODEL DE INCLUZIE REGIONALĂ
ofere metode operaţionale pentru colaborarea interprofesională între diferite servicii de reţea.
În prezent, în Italia, doar Regiunea Sardinia a adoptat o
lege care prevede sprijin pentru cei care ies din sistem și
Finanţarea oferită de programul „Take Flight” este,
la nivel economic. Acesta este programul de incluziune
prin
urmare, configurată ca o contribuţie care vizează
socială „Take Flight”, prevăzut în conformitate cu art. 17
susţinerea
școlii și a cursului de formare, incluzând
din L.R. n. 4 din 2006, a fost creat pentru a răspunde
toate
tipurile
de formare profesională, inclusiv stagii
unei nevoi concrete: la vârsta de 18 ani, tinerii oaspeţi
atipice.
Această
contribuţie îi va permite tânărului care
din comunităţile rezidenţiale pentru minori nu au adesea
este
angajat
în
acest
proces să plătească pentru
încă maturitatea necesară pentru o viaţă complet
cazare,
hrană
și
cheltuieli
personale.
independentă sau nu au încă formarea încheiată.
În plus, atenţia crescândă a cetăţenilor europeni este
demonstrată de
„... o iniţiativă populară la nivel european pentru a
cere case mai accesibile (ref. Www.housingforall.eu)”
De asemenea, în articolul menţionat mai sus, autorul,
concentrându-se pe problema lacunelor sociale,
raportează că:
„... în ultimii ani, problema accesului la locuinţe a fost
O PRIVIRE LA DATELE EUROPENE
deseori exploatată de mișcările populiste și antiimigraţie, care au atribuit lipsa locuinţelor disponibile
Necesitatea unei referinţe de reglementare, dacă nu la
sosirii imigranţilor, ajungând în multe cazuri să
nivel european, cel puţin la nivel naţional, care este
dedicată exclusiv părăsirii îngrijirii în faza de viaţă, care, influenţeze agenda publică”
Și, în ceea ce privește situaţia italiană, raportul bienal
în această cercetare, este definită „După noi”. Este
vorba de prevenirea derivei condiţiilor de viaţă ale celor a constatat acest lucru
care ies din sistem, de asemenea, în lumina condiţiilor de "Doar 4% din populaţia italiană are acces la locuinţe
locuinţă din Europa, bine fotografiată în raportul bienal cu chirie controlată, în timp ce rata privării de locuinţe
rămâne la 11%, faţă de media UE de 5,6%."
editat de Observatorul Locuinţei Europa, publicat în
Analiza datelor evidenţiate este foarte semnificativă
octombrie 2019.
pentru a contextualiza starea nevoilor și posibilităţilor
„Accesul la locuinţe este încă o problemă pentru mulţi
concrete ale lumii în care părăsesc îngrijirea sunt
cetăţeni europeni. În 2017, 10,2% din gospodării au
cheltuit mai mult de 40% din veniturile lor pentru costurile cetăţeni:
de locuinţă, un procent care crește la 37,8% în rândul
celor cu risc de sărăcie. O problemă la care, potrivit
raportului, guvernele au dat răspunsuri fragmentate, mai
ales sub formă de stimulente pentru actorii privaţi și
subvenţii. " („Condiţiile de locuinţă în Europa au publicat
Raportul 2019, de Chiara Lodi Rizzini, 15 octombrie
2019”, www.secon-dowelfare.it) Articolul menţionat
anterior explică speranţa că guvernele vor aborda
problema într-un mod structural pentru a permite, de
asemenea, economii semnificative pe termen lung.
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Punctele forte
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REFLECŢII FINALE
Cercetările în desfășurare arată atât nevoia de ajutor
din partea părăsitorilor de îngrijiri care vizează
proiectarea unei case, cât și nevoia de resurse din
partea operatorilor pentru a răspunde acestei nevoi.
Printre principalele recomandări colectate de la
operatori în 2019
„Este necesar să se asigure resurse și volum de muncă
adecvate pentru operatorii de servicii sociale și să se
apropie timpul serviciilor de vremurile oamenilor
(...)” (Tratto da Vita, septembrie 2019 Abandonaţi de
îngrijire, Provocarea după primire, de Samantha
Tedesco)
Un gând programatic la nivel european care ar putea
apărea, în faţa unei cereri univoce exprimate de
părăsirea îngrijirii și de toţi operatorii care se ocupă
de ei în fiecare zi.
Ei sunt protagoniștii unei relaţii educaţionale bazate
pe ascultare reciprocă și co-planificare.

Potrivit raportului, ar fi necesare investiţii publice mai
mari, susţinute și de guvernul central, pentru a
îmbunătăţi calitatea și a crește stocul de locuinţe
disponibile. În plus, rezultatele pozitive obţinute în
sectorul privat al locuinţelor sociale ar putea fi
îmbunătăţite
prin
promovarea
integrării
și
coordonării între actorii implicaţi. Din acest punct de
vedere, lansarea recentă a unui comitet naţional
pentru locuinţe sociale cu scopul de a sugera politici
de locuinţă pe termen lung pare promiţătoare. "

Este vorba de a da voce unei părţi a viitoarei
cetăţenii europene, care se pregătește să
construiască societatea viitorului, în conformitate cu
principiile consacrate în articolul 25 din Declaraţia
universală a drepturilor omului (1948):
„Orice persoană are dreptul la un nivel de trai
suficient pentru a garanta sănătatea și bunăstarea sa
și a familiei sale, în special în ceea ce privește hrana,
îmbrăcămintea, locuinţa și serviciile medicale și
sociale necesare; are dreptul la siguranţă în caz de
șomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrâneţe, într-un
alt caz de pierdere a mijloacelor de subzistenţă din
cauza circumstanţelor care nu-i stăpânesc ".
Calea pare încă lungă, dar este o datorie să urmărim
obiectivele menţionate mai sus pentru a contribui la
umanizarea societăţii noastre.
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„Sectorul locuinţelor publice continuă să sufere din
cauza lipsei de finanţare și a problemelor de
întreţinere și gestionare a locuinţelor. Fenomenele
care, combinate cu dezafectarea locuinţelor publice
au început în anii 1990, duc la o scădere constantă a
locuinţelor disponibile. Astăzi există aproximativ
700.000 de locuinţe publice în Italia, în timp ce există
650.000 de cereri, deja aprobate, în listele de
așteptare municipale: ceea ce înseamnă că numărul
celor înscriși pe liste este aproape egal cu numărul de
locuinţe existente.
Cu toate acestea, nu lipsesc iniţiativele interesante,
mai ales la nivel local. La fel ca la Bologna, unde
municipalitatea a alocat 61 de milioane de euro
pentru a pune la dispoziţie 1000 de locuinţe până în
2020 în colaborare cu A-CER.
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7 - AUTONOMIA AFECTIVA ȘI RELAŢIONALĂ
I hear youʼre feeling down
Well I can ease your pain
Get you on your feet again
Can you show me where it hurts?

Foarte des, când ne gândim la copiii care părăsesc
calea protecţiei, atenţia se concentrează asupra
elementelor tangibile și obiective, cum ar fi să ai un
loc de muncă și o casă. Copiii înșiși își leagă în
principal posibilitatea de a „reuși” de a avea un loc
de muncă care să le permită să se întreţină și o casă
care îi întâmpină atunci când sunt în afara
comunităţii / cazării.

Cu siguranţă aceste elemente sunt fundamentale și
esenţiale pentru o viaţă independentă și autonomă,
dar nu sunt suficiente.
Bagajul de autonomie pe care copiii trebuie să îl
deţină în momentul „ieșirii” lor, pentru o creștere
completă și integrată, este un set compus de abilităţi
pe care calea de protecţie încearcă să le ofere.
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STIMĂ DE SINE
Autonomie personală, economică, de locuinţă, dar și
autonomie emoţională și relaţională, care este acea
autonomie care îţi permite să depășești frica de tine și
de celălalt, să vezi realitatea ca ceva ce poate fi
controlat și modificat în funcţie de nevoile tale, să poţi
construi relaţii pozitive și sănătoase cu ceilalţi. Cu alte
cuvinte, a deveni oameni caracterizaţi în principal de
un Locus de control intern (Rotter, 1966) care îi
determină pe indivizi să fie responsabili pentru
acţiunile lor și capabili să atingă obiective bazate pe
abilităţile și abilităţile lor.
Conceptul Locus of Control este strâns legat de cel al
stimei de sine. Tinerii care intră în comunitate au o
stimă de sine scăzută care îi determină să nu aibă
încredere în alţii și nici măcar în ei înșiși. Rănile pe
care le-au suferit nu numai că îngreunează trăirea în
prezent, dar conduc la sentimentul de suferinţă pentru
viitor.
Modelul familial din care provin este adesea
disfuncţional, dar pentru mulţi copii este singurul pe
care l-au experimentat până în acel moment.
În acest sens, este interesantă observarea unui tânăr
invitat al comunităţilor, în vârstă de 20 de ani:
„O educatoare prin poveștile despre familia ei,
prezentându-mi-o, a reușit să-mi ofere un model de
familie normală și acest lucru mi-a deschis o lume și ma ajutat foarte mult pentru că nu aveam referinţe”.
Tinerii care se confruntă cu o ședere în comunitate,

în afara contextului lor familial, sunt copii care au
suferit traume în copilărie și adolescenţă. În general,
credem de obicei că un traumatism este exclusiv ceva
ce s-a întâmplat, un eveniment sau o serie de
evenimente care au avut consecinţe grave asupra
dezvoltării, dar un traumatism este și ceva care nu a
avut loc: acel loc a încetat să mai existe la nivel
mental, ceea ce este indispensabil pentru o sănătoasă
dezvoltare psihică a fiinţei umane.
Toţi psihologii intervievaţi consideră că activitatea
educatorilor în relaţii este fundamentală:
„Trebuie să lucrăm la relaţii, deoarece acești tineri au
fost răniţi și încrederea în ei este foarte dificilă” (V.,
psihoterapeut care lucrează cu tineri incluși în
comunitate).
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În comunitate, lucrul la relaţii trece prin fiecare
activitate zilnică, de la a face temele, la pregătirea
cinei, la studiu. În spatele apariţiei unei simple
colaborări interne există o conexiune a minţilor, o
împărtășire a semnificaţiilor.
Dialogul eficient nu se realizează numai cu
comunicarea verbală, care reprezintă cea mai mică
parte a comunicării, aproximativ 7%, ci cu acea
comunicare posibilă de către neuronii oglindă
(Rizzolatti, 1992).
Neuronii oglindă se activează atunci când efectuăm
un act motor cu scop și se activează în același mod
atunci când observăm că un alt subiect efectuează
același act. Chiar și emoţiile celor pe care îi observăm
sunt reproduse la nivel experienţial: observ chipul
unei persoane și emoţiile sale „rezonează” în mine,
deoarece într-un fel mă reflect în sinea mea. Neuronii
oglindă sunt baza neuronală a empatiei, făcându-ne
să experimentăm în noi emoţiile pe care le simte unul
similar (Rizzolatti și Sinigaglia, 2006). Teoria
sistemului oglinzii este importantă pentru cei care
doresc să stabilească o comunicare eficientă cu
adolescenţii, cu care schimbul verbal devine uneori
dificil, dacă nu imposibil.
„Este important să te simţi înţeles, înţeles ... nu este
ușor să știu, dar educatorii care înţeleg ceea ce simţi
în acel moment sunt cei care te ajută cel mai mult” (J.,
28).
S., 22 de ani: „Trebuie să vorbești cu o persoană care
te înţelege și te ascultă”.
Educatorul nu este doar cel care iubește copiii, ci cel
care are grijă de ei și de rănile lor. Relaţia
educaţională este o relaţie care se vindecă, care se
regenerează deoarece numai prin repararea rănilor
din trecut este posibil să se ajungă la o autonomie
emoţională și relaţională.
„Spălarea și îmbrăcarea mai bună este un proces
care a trecut prin îngrijire și cineva care a avut grijă
de ele. De la a simţi gunoaie la a-ţi da o valoare ”(V.,
psihoterapeut).
E., 20 de ani: „educatoarele m-au ajutat, m-au
încurajat să fac anumite lucruri de care nu-mi păsau,
lucruri de care aveam nevoie pentru mine. De
exemplu, având grijă de mine într-un mod mai
detaliat pentru că poate mă las să plec ”.
A avea grijă implică, prin urmare, acordarea de
valoare copilului, ajutându-l să înţeleagă că are
abilităţi, abilităţi și că cu acestea poate atinge scopuri
și obiective.
„Așadar, avem nevoie de educatori care trebuie să
vindece rănile. Pentru că toţi sunt tineri sau copii cu
o stimă de sine foarte scăzută, există sentimentul că
merită puţin pentru că asta îţi dă părintele care te
neglijează. Educatori cu

abilitatea de a vedea în spate și de a nu se opri la
respectarea regulilor, ceea ce este foarte important,
dar necesită și mai mult. Și având capacitatea de a-i
oferi tânărului un sentiment al valorii sale. Pentru că
nu o are. Și se dovedește că primul prost care îi
acordă puţină atenţie îl influenţează. Sau au copii, cu
nevoia de a iubi copilul care sunt, prin copilul pe
care îl fac, dar apoi nu sunt capabili de asta pentru
că nu au primit dragoste și, prin urmare, acest lucru
este un cerc care continuă "(E., psihoterapeut și
judecător de onoare al Tribunalului pentru minori din
Genova).
A avea grijă înseamnă, de asemenea, să îi faci pe
copii să simtă că există cineva care îi are în minte,
care are un spaţiu mental dedicat lor.
Adesea pentru tineri, după cum reiese din interviuri,
este important să credem că educatorii își fac treaba
nu „ca funcţionari care scriu pe computer” (G., 20 de
ani), ci cu pasiune și interes pentru ei și viaţa lor .
Credinţa lor este că în educatorii pe care-i văd ca
referinţă și sprijin există ceva mai mult decât un
simplu loc de muncă, ceva reprezentat de legătura
emoţională. N., 20 de ani referindu-se la ascultare:
„Nu o fac pentru muncă, dar fac ceva pentru tine.
Acest lucru te face să te simţi important pentru cineva
”.
„Deși mi s-a spus că educatorul este angajatul,
salariat, pentru mine nu este așa, pentru că există
participare, implicare emoţională” (E., 19 ani).
Legătura cu educatorii și ideea de a putea apela la
ei în momente de dificultate, chiar și după părăsirea
casei, este liniștitoare. Nu o fac întotdeauna, dar
știind că o pot face și găsesc „ușa mereu
deschisă” (E., 19) îi împinge să facă faţă provocărilor
autonomiei cu o mai mare seninătate.
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RECUPERAREA LEGĂTURII CU FAMILIA ORIGINALĂ
Exprimarea negativităţii cu cineva pe care percep ca
un aliat, elaborarea trecutului cuiva și a relaţiilor
disfuncţionale care l-au caracterizat, precum și
creșterea stimei de sine și a bunăstării psihologice,
deschide posibilitatea restabilirii legăturilor de familie
care au intrat întrerupt în comunitate.
N, 20 de ani: „După comunitatea pentru adolescenţi
și comunitatea mamă-copil, am învăţat să am o relaţie
cu tatăl meu, ne vedem, îmi duc fiica la el ... Vreau să
fac lucrurile de unul singur, dar eu pot avea o relaţie
uniformă doar cu el ".

A face pace cu trecutul tău nu înseamnă să uiţi,
o să ștergi trecutul, dar învaţă să construiești, acolo
unde este posibil, noi relaţii cu conștientizarea
limitărilor și neajunsurilor persoanelor care te-au rănit.
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O temă apare în mod general în toate interviurile cu
tineri care au început o cale de autonomie:
singurătatea.
G., 20 de ani: „Lucrul dificil la cazare este atunci
când te duci acasă, conștiinţa de a fi singur”.
M., 21 de ani: „Să mă regăsesc singur a fost ceva ce
nu mi s-a întâmplat ...”
Și din nou B., 24 de ani: „Când m-am dus la cazare mam neliniștit puţin pentru că eram singur și trebuia să
pregătesc totul singur. Am aprins televizorul chiar
dacă nu l-am vizionat, mi s-a părut că este cineva
acolo ”.

S., 30 de ani: „Mama a văzut calea pe care am
făcut-o în comunitate ... apoi a început să înţeleagă”.
Singurătatea, sau mai degrabă capacitatea de a fi
singur, joacă un rol esenţial în procesul delicat de
separare-identificare de figurile părintești, deoarece
creează un spaţiu fizic și mental în care să-și croiască
o autonomie de gândire și acţiune.
Dar „Când eviţi să fii singur cu orice preţ, renunţi la
ocazia de a experimenta singurătatea: acea stare
sublimă în care poţi să-ţi aduni ideile, să meditezi, să
creezi și, în cele din urmă, să-ţi faci sens și substanţă.
Za comunicării” (Z. Bauman, 2012).
Prin urmare, este necesar să se lucreze pentru a
pregăti copiii să suporte singurătatea: cu alte cuvinte,
să devină autonomi și responsabili pentru ei înșiși.

AUTO-EFICACITATE
Factorii personali interni fiecărui individ,
comportamentul lor și mediul în care aparţin sunt
influenţaţi reciproc. Educatorul îi încurajează pe copii
să acţioneze, să „facă”, astfel încât graţie acţiunilor
lor să poată înţelege că pot urmări și atinge
obiectivele prestabilite. Simţul autoeficienţei care
„corespunde credinţelor despre capacitatea cuiva de
a organiza și executa secvenţa de acţiuni necesare
pentru a produce anumite rezultate.
Convingerile pe care oamenii le au despre abilităţile
lor au un efect profund asupra lor. Cei cu
autoeficacitate se recuperează după eșecuri;
abordează situaţiile gândindu-se cum să le gestioneze,
fără să se îngrijoreze de ceea ce ar putea merge prost
”(A. Bandura, 2000).
G., 21 de ani: „Educatoarele m-au împins să
interacţionez cu ceilalţi. Pusesem o încuietoare care să
nu ofere altora ocazia să mă cunoască. Am fost închis
în toate și am crezut că este întotdeauna vina altora,
dar nu mi-am dat seama ... am rupt barierele pentru a
ajunge să se deschidă mai mult și când am făcut-o am
avut implicaţii nebunești care m-au ajutat să cresc".

Lucrul asupra simţului autoeficacităţii, asupra stimei de
sine și, prin urmare, asupra autonomiei necesită
experimentarea unor experienţe directe de gestionare
eficientă: lăsarea copiilor să încerce să o facă singuri,
fără a le înlocui, ceea ce este mult mai simplu și
adesea pentru un succes sigur.
Spune B., în vârstă de 24 de ani: „Ne-au împins să
devenim autonomi și să reușim fără ei”.
Este necesar să conducem cu exemplul, deoarece
observarea oamenilor și a modelelor care își ating
obiectivele este o experienţă secundară care crește
sentimentul de eficacitate personală. M., 27 de ani:
„Mi-a dat un exemplu. S-ar ridica cu mine ca să mă
facă să merg la muncă ”.
Și în cele din urmă să transmită încredere în abilităţile
lor, să creadă că o pot face chiar și fără noi pentru că
„Când ai pe cineva care crede în tine, ajungi peste
tot” (G., 20 de ani).
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Tinerii cer să fie pregătiţi, este important pentru ei să
știe ce vor întâlni atât la ieșirea din comunitate, cât și
pe calea de cazare și trebuie să știe acest lucru de la
oamenii care au fost referinţa lor educaţională și
emoţională de ani de zile.
Dacă sunt însoţiţi și pregătiţi, copiii vor face faţă
provocărilor care li se vor prezenta cu mai mare
încredere.
Grupurile de copii plecaţi s-au dovedit a fi utile, în
cadrul lor își pot exprima temerile, temerile pentru
viitor și pot împărtăși diferite strategii și puncte de
vedere. În același mod, este eficient să ascultaţi
poveștile și căile pozitive ale celor care au părăsit
deja circuitul Serviciilor.
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Împărtășirea experienţelor și emoţiilor legate de un
moment atât de particular precum tranziţia la
autonomie, pe de o parte, slăbește sentimentul de
singurătate și, pe de altă parte, întărește încrederea
în abilităţile lor, hrănind convingerea că un viitor în
autonomie, în ciuda dificultăţilor, este posibil .
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CONCLUZIE
Ieșirea din calea de protecţie este un pas delicat și
necesită o confruntare treptată și conștientizată.
Pentru copii, așa cum am văzut, este dificil să treci de
la comunitatea care îi găzduiește până la vârsta de
18 ani la Cazarea care îi primește până la vârsta de
21 de ani.
La 18 ani se trezesc nevoiţi să-și asume responsabilităţi
și obligaţii, spre deosebire de colegii lor care locuiesc
cu familiile lor: cumpărături peste cumpărături, trezire
pentru a merge la școală sau muncă independentă,
pregătirea prânzului și a cinei, organizarea majorităţii
timpului liber. Comunităţile pentru minori încearcă să
pregătească adolescenţii plecaţi pentru această
tranziţie cu o cale treptată care face mai fluidă și mai
o
acceptabilă.
Educatorii trebuie să poată face un pas înapoi și să
treacă de la îngrijirea axată pe îngrijire pentru a
sprijini proiectat spre viitor și autonomie.
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8 - BUNE PRACTICI IN EUROPA

În timpul activităţii de cercetare de teren la nivel european, am avut ocazia, în cadrul întâlnirilor
internaţionale, să efectuăm numeroase vizite de studiu. Aceste momente s-au dovedit nepreţuite pentru
studierea și înţelegerea diferitelor sisteme publice și private de integrare socială destinate persoanelor
defavorizate.
Prin urmare, diferitele echipe internaţionale au identificat bune practici, care pot îmbogăţi sistemele și
practicile de protecţie, menite să susţină procesul de autonomie a subiecţilor fragili.
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FRANŢA
AUTONOMIE
În Franţa, calea autonomiei începe încă de la 16/17
ani: începând de la această vârstă, de fapt, copiii sunt
proiectaţi să iasă din casa de protecţie prin acţiuni
specifice și clare pentru a elibera copiii de sprijinul
educaţional constant și absolut. Obiectivul central este
formarea profesională, o condiţie indispensabilă
pentru ca copiii să-și atingă autonomia de lucru și, în
consecinţă, economică.
TRASEU ADMINISTRATIV
În Italia, copiii sunt monitorizaţi de serviciile sociale
până la vârsta majoră. În cazul în care există un
proiect care necesită mai mult timp pentru a se
materializa, în funcţie de disponibilitatea atât a
serviciilor sociale, cât și a copilului, este posibil să se
solicite Curţii pentru minori continuarea administrativă,
adică prelungirea termenilor de atribuire la Servicii
Sociale până la 21 de ani. În Franţa, suporturile
economice / de muncă / de formare sunt oferite
pentru o perioadă mai lungă, până la 25/26 de ani.
Bugetul acordat poate fi cheltuit atât pentru locuinţe,
cât și pentru formare. Această extindere a asistenţei
face posibilă calibrarea mai bună a resurselor
disponibile și a etapelor procesului către autonomie.
Această formă de protecţie, care se exprimă prin
suporturi concrete, până la vârsta de 25 de ani,
permite setatare unui program către o autonomie mai
puţin strânsă, care să respecte timpii de creștere a
individului și să consolideze în continuare abilităţile
dobândite.
STIMULENTE PENTRU A FI AUTONOM
Persoanele aflate într-o stare rezidenţială trebuie să
contribuie la chirie într-un procent variabil în funcţie de
câștigurile lor. Această participare îi încurajează pe
oameni să părăsească circuitul de asistenţă socială,
stimulând oamenii să devină autonomi și să iasă din
reţeaua de asistenţă socială, recâștigând posesia
abilităţii de a acţiona după propria lor voinţă.
NU SEPARATI FRATII
Serviciile sociale, în conformitate cu legile în vigoare,
consideră fundamentală posibilitatea creșterii minorilor

cu membrii familiei. Alegerea de a nu separa fraţii, ci
plasarea lor în aceeași structură de primire pentru a
proteja legăturile de familie este, așadar, privilegiată.
DURATA ȘEDERII ÎN COMUNITATE
Dacă condiţiile familiale o permit și nu există
impedimente pentru protecţia minorilor, copiii rămân în
comunitatea rezidenţială pentru o perioadă care nu
depășește 2 ani.
LUCRU CU FAMILIILE
Reintegrarea în familia de origine este un moment
foarte delicat care necesită atenţie și sprijin: se oferă
suporturi psihologice și pedagogice în pregătirea
acestui moment, precum și spaţii amenajate pentru a-i
întâmpina pe copil și familia sa de origine în weekend
sau zi monitorizează și observă dinamica familiei.
PROTECŢIA EDUCATORULUI
Educatorul este văzut ca un profesionist în sine. Există
o recunoaștere, chiar și la nivel economic, a abilităţilor
sale specifice, care diferă de ceilalţi profesioniști care
colaborează cu el. Specificul muncii sale și delimitarea
clară a limitelor muncii sale sunt o protecţie pentru
bunăstarea sa psihologică.
ECHIPA MULTIDISCIPLINARA
Pregătirea echipei este strâns legată de punctul
anterior: fiecare profesionist are o anumită zonă de
intervenţie și lucrează îndeaproape cu alte profesii din
domeniile socio-sănătate și educaţional.
ATENŢIE LA MIGRANŢI ȘI PESTE 65 DE ANI
În Franţa am observat o atenţie deosebită atât pentru
migranţi, cât și pentru integrarea acestora și pentru
vârstnici, în special pentru bunăstarea lor psihofizică și
pentru calitatea vieţii lor.
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Familiile adoptive primesc o rambursare zilnică de
100 de euro pe zi. Li se oferă sprijin psihologic și
pregătire specifică (înainte și în timpul asistenţei
maternale). Contribuţia economică oferită permite, de
asemenea, familiilor mai puţin înstărite să se ofere ca
familii de primire (asistenţa maternală).
De asemenea, din acest motiv, în Franţa asistenţa
maternală este o instituţie foarte comună, care, pe
lângă faptul că are repercusiuni pozitive asupra
sistemului de asistenţă socială, oferă o alternativă
validă la plasarea extra-familială a minorilor.

STRUCTURI CARE BINE AȘTEVĂ ÎNTREGUL NUCLE
În Franţa există structuri care primesc întreaga familie,
părinţi și copii. În Italia, însă, tatăl este exclus din
această cale: comunităţile prezente găzduiesc doar
mame cu copiii lor.
CASE POPULARE INSERATE ÎN CONTEXTE
REZIDENŢIALE
În regiunea Franţei pe care am vizitat-o, locuinţele
sociale și centrele de primire au fost construite în
contexte rezidenţiale și nu în cartiere specifice și
izolate. Scopul principal este promovarea incluziunii
sociale.

EVALUARE PREVENTIVĂ
Băieţii sunt plasaţi în comunitatea rezidenţială după o
evaluare preventivă de 3 luni. Includerea într-o
comunitate rezidenţială este deci rezultatul unei
analize atente la finalul căreia includerea în structură
reprezintă soluţia cea mai potrivită.
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SPANIA
ECHIPA MULTIDISCIPLINARA
Lucrul cu tinerii, indiferent dacă sunt primiţi în
comunitate sau incluși în alte proiecte educaţionale /
de formare, este realizat de o echipă multidisciplinară
în care diverse figuri profesionale lucrează în sinergie
pentru a oferi cel mai bun proiect copilului individual.
PARCURS ADMINISTRATIV
Programele de autonomie din regiunea Castilia / La
Mancha sunt destinate tinerilor cu vârste cuprinse între
16 și 24 de ani și prevăd un buget specific care să fie
utilizat pentru autonomia locuinţelor și formarea
,
profesională. Beneficiarii acestor programe sunt copiii
care se găsesc în situaţii de risc de excluziune socială
din diferite motive (încredinţarea serviciilor sociale, cu
măsuri judiciare).
ATENŢIE LA INDIVID ȘI LA RESURSELE LUI
Multe programe sunt realizate concentrându-se mai
degrabă pe individ decât pe grup, valorificând
resursele și motivaţia copilului. În loc să identifice
deficienţele și limitările copiilor, a fost mai eficient să le
recunoaștem și să le identificăm abilităţile și să lucrăm
la ele. Chiar și în cadrul „Projecto Hombre”, care se
ocupă de tulburările legate de dependenţă, este
preferat un tratament individualizat.
LUCRUL CU FAMILIILE
Munca cu familiile își asumă o mare importanţă. În
programe precum AlCa (Alternativa a la Calle, de
exemplu, sprijinul și opinia favorabilă a familiei permit
o mai mare adeziune a copiilor la proiect. Pentru a
încuraja participarea copiilor, ajutoarele, inclusiv cele
economice, sunt, de asemenea, oferite familiilor.
În programul Soporte, un program de prevenire a
toxicomaniei destinat adolescenţilor cu familiile lor,
familia este o resursă care trebuie să fie activă pentru
reușita. Numai în cazurile în care familia nu este o
resursă, ci un obstacol, munca se face doar cu
tânărul.

PROGRAM POST-ADOPŢIE
Este un proiect public început în 2016 care se ocupă de
părinţii care au adoptat un copil. Suportul psihologic
este oferit și garantat, cu o durată de aproximativ 5/6
luni, ceea ce îi ajută pe părinţi să facă faţă problemelor
legate de adopţie și dinamica familiei. În Italia există
mulţi copii inserţi în comunitate care provin dintr-o
experienţă de adopţie eșuată: de fapt, fricţiunile din
aceste familii ajung frecvent la un nivel atât de ridicat
de conflict încât să necesite o plasare extra-familială.
Un centru specializat este cu siguranţă o alternativă
posibilă pentru a susţine
familiile și copiii.
DELEGAŢIE
Dacă în Italia Curtea pentru minori este cea care ia
decizii cu privire la minori și proiectele nu pot fi
modificate fără autorizarea judecătorului și a camerei
Consiliului, în Spania există un sistem de delegare mai
mare la serviciile sociale care se ocupă de bunăstarea
socială a familiilor și a minorilor. Acest mandat permite,
fără îndoială, o simplificare a procesului.
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ALFABETIZARE
În timpul uneia dintre vizitele noastre la una dintre
taberele de romi din zona Baia Mare, voluntarii
Fundaţiei Somaschi lucrează pentru a da speranţă și
viitor unei realităţi a vieţii pe care am putea-o defini ca
subrealitate și care se naște și trăiește pe marginile
unei căi ferate-rutiere dezafectate, în periferia orașului.
Aici, „copiii noștri de stradă” sunt copii de la care nu
se poate lua nimic, ci doar donaţi!
Utilizarea lipiciului (un medicament, compus din
solvenţi chimici, care trebuie inhalat) este, pentru cei
mici, un refugiu împotriva frigului, foametei și
abandonului. Un „prieten” pe care să te bazezi pentru
a amorţi și confunda temerile cuiva.
Pentru a contracara acest fenomen și alte probleme
sociale, Fundaţia a înfiinţat un Centru de zi, dedicat
locuitorilor minori din tabăra de romi. Aici,
alfabetizarea, recuperarea școlii și începerea locului
de muncă sunt efectuate pentru adulţi.
Voluntarii se străduiesc în permanenţă să ofere copiilor
și tinerilor educaţie, socializare și nutriţie. Pentru că,
numai prin educaţie și oferta unei alternative pentru
acești copii, emanciparea lor de la degradare poate
lua o cale spre viitorul lor mai bun.
„Cultura generează cunoștinţe, cunoașterea produce
cunoștinţe într-un lanţ virtuos care vă permite să ieșiţi
din circuitele negative pentru a vă deschide către noi
oportunităţi.”
CARTIER
Fundaţia Somaschi, în zona Baia Mare, este un punct
de referinţă esenţial pentru această parte a ţării,
oferind: ospitalitate, dezvoltare și incluziune socială
pentru construirea unui proiect de viaţă mai larg în
favoarea minorităţilor etnice și grupuri defavorizate ale
populaţiei din Baia Mare.
Părintele Albano este la conducerea Fundaţiei
(prezentă în zonă de mai bine de 10 ani), care trebuie
amintită dacă vorbim despre asistenţa socială pentru
această zonă a României. „Sunt convins că în domeniul
solidarităţii trebuie să facem întreprinderi sociale”,
spune părintele Albano, considerând dezvoltarea
cartierului lor ca una dintre resursele esenţiale pentru
acești oameni.
Scopul este de a implementa intervenţii sociale pe mai
multe niveluri, cum ar fi, atenţia la integrare, crearea
de oportunităţi de primire și dezvoltare. Din acest
motiv, o reţea comercială numită „Missione Speranza”
a fost creată de Fundaţie și plasată direct în unul dintre
cartierele degradate și defavorizate din Baia Mare,
oferind astfel rezidenţilor posibilitatea de a cumpăra
materiale și bunuri de calitate la un cost redus și toate
care provin din Italia.
Printr-o reţea densă de organizaţii caritabile create în
ţara noastră, diferitele bunuri de consum „secondhand” sunt colectate și destinate Fundaţiei Somaschi
din România.
Aici, la Baia Mare, ceea ce am putea defini ca
„deșeuri” devine un bun de consum, vândut în cele trei
magazine ale Fundaţiei.
Magazinul Fundaţiei Somaschi din Baia Mare

Cumpărarea are loc prin schimbul unei figuri pe care
am putea o defini ca simbolică, permiţând acestor
oameni să poată da valoare deţinerii unui bun. Acesta
este unul dintre cele 3 magazine pentru vânzarea de
îmbrăcăminte, jucării, mobilier și articole de cadou.
și poate oferi o experienţă semnificativă de educare a
cetăţeniei pentru rezidenţii locali; devenind
o formă de capital moral comun. Această experienţă
ar trebui să ofere informaţii valoroase menite să
îmbunătăţească condiţiile sociale ale populaţiei rome
care trăiesc în mahalale, printr-o abordare a
interculturalităţii și demnităţii umane.
MUNCĂ
Includerea în muncă a adulţilor are loc prin
educaţional, declinat în acţiuni didactice pentru
formarea acestor subiecţi. Angajarea la locul de muncă
distrage atenţia adulţilor de la alternativa cerșetoriei
sau furtului, oferindu-le posibilitatea de a se angaja întrun loc de muncă dezvoltându-și abilităţile și resursele
personale. Răscumpărarea socială a adulţilor se
realizează printr-o reţea densă de oportunităţi,
facilitată de schimbul de „cuvânt din gură” chiar și între
diferitele companii prezente în zona Baia Mare. Printre
ei să luăm, de exemplu, unele realităţi care se mișcă în
jurul teritoriului și care au o influenţă mai mare asupra
vieţii de zi cu zi: în primul rând, contribuţia e-normelor
date de angajamentul părintelui Albano, care a început
un proiect de import-export de cherestea între România
și Italia să finanţeze piaţa Misiunii Speranţa. Proiectul
prevede, de asemenea, recuperarea utilajelor de
diferite utilizări - utilaje agricole, de tâmplărie etc. pentru vanzare. Actorii acestei iniţiative sunt tineri luaţi
de pe stradă, cărora li se oferă posibilitatea de a
experimenta lumea muncii și satisfacţia de a câștiga
bani în mod onest. Un fel de educaţie profesională
pentru cei care altfel s-ar angaja în furt sau cerșetorie și
care vizează incluziunea socială și profesională a
indivizilor care sunt în mod constant marginalizaţi de
lumea din jur.
O altă realitate care acţionează în domeniul social este
patiseria „Cuore - Inimă de Copil”, un proiect al
Asociaţiei Fundaţia Sacro Cuore, născut în cadrul unei
comunităţi mamă-copil și care vede, ca o caracteristică
cheie, participarea activă a comunităţii în lanţul de
producţie. În interiorul structurii există de fapt o
patiserie unde, în schimburi, fetele se dedică creaţiei de
produse de patiserie care vor fi apoi vândute în
patiseria proprie. Scopul este finanţarea activităţilor
educaţionale și oferirea lucrătorilor cu experienţă și
formare în sector, în vederea unei autonomii viitoare
dorite.
Un ultim exemplu de iniţiativă sociala si de muncă stă,
fără îndoială, în acţiunea asociaţiei „ASSOC”. Se
angajează să creeze programe economice pe termen
lung care să permită persoanelor cu dizabilităţi să
devină independente, mai degrabă decât dependente
de serviciile sociale. Ca o consecinţă naturală a acestor
acţiuni, ei au creat până acum trei întreprinderi sociale
ca mijloc de integrare și susţinere a persoanelor cu
dizabilităţi și a persoanelor vulnerabile.
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ca un ajutor altruist și util pentru recuperarea, deși
lungă și dificilă, a celor care încă, din fericire, cred că
au dreptul la o existenţă mai bună.
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Aceste întreprinderi sociale se concentrează pe
principiile solidarităţii, egalităţii de șanse și dezvoltării
personale
și
profesionale
pentru
grupurile
marginalizate. Profitul generat de cele trei întreprinderi
sociale este utilizat exclusiv pentru autosuficienţa
organizaţiei și pentru crearea de programe sociale.
OBIECTIVE, PUNCTE TARI SI PUNCTE SLABE
Setul de activităţi și practici enumerate mai sus se
adresează unor obiective comune de importanţă
capitală. Punctul de plecare fundamental pentru
scopurile ulterioare este reducerea numărului de copii și
tineri reduși la viaţa pe stradă și care vede în activitatea
Centrului de zi vârful de lance al acestei acţiuni socioeducaţionale: munca de alfabetizare și socială,
incluziunea în muncă are de fapt obiectivul de a
reintroduce în circuitul social pe cei care, din diverse
motive, au părăsit sau sunt excluși; acest lucru se
reflectă în acţiunea de alfabetizare pentru copii și
adolescenţi și în formarea profesională pentru adulţi
tineri și adulţi.
În ceea ce privește primul, obiectivul principal și stabilit
este să participe cât mai mult posibil la Centrul de
alfabetizare și să îmbunătăţească performanţele
școlare, pentru a le reintroduce în sistemul școlar și a
evita situaţiile nefericite de segregare și excludere.În
interiorul clasei. Pentru a face acest lucru, este însă
necesar să se îmbunătăţească condiţiile de viaţă materiale și sociale - ale copiilor și familiilor, astfel încât
să se garanteze simultan reintegrarea, cu familia, a
acelor copii care au fost înlăturaţi. Apartenenţa la
familiile cu venituri mici - în special la cultura romilor este de fapt unul dintre motivele pentru ghetozarea
copiilor de către colegi.
Pe de altă parte, pentru adulţi, se speră că constanţa în
muncă va produce un obicei progresiv al acestuia și
asimilarea unui stil de viaţă independent și auto-numit.
Cu toate acestea, acest lucru este, fără îndoială,
subordonat realizării unei acceptări a regulilor de
disciplină și comportament în societate, care nu este
întotdeauna ușor de implementat datorită elementelor
externe, cum ar fi sărăcia generală a unei părţi mari a
populaţiei și a elementelor interne, ca refuzul de a se
conforma normelor sociale comune, precum și reticenţa
de a-și abandona stilul de viaţă. Cu toate acestea, este
de netăgăduit că multe persoane sunt dornice să-și
îmbunătăţească condiţiile de viaţă și văd munca și
participarea socială ca fiind motive de mândrie și
respectabilitate.
În ceea ce privește comunităţile de romi care trăiesc în
mahalale, în special, există o încercare de a pune în
aplicare acţiuni de îmbunătăţire a condiţiei sociale
printr-o abordare interculturală care arată posibilitatea
unui alt model de viaţă despre care, din păcate, mulţi
indivizi nu au mărturie. Puţinele perspective de
îmbunătăţire în aceste comunităţi duc la o pierdere
colectivă a speranţei, care alimentează inevitabil cercul
vicios de decădere și abandon în care trăiesc și din
care cred că nu mai pot scăpa. La aceasta se adaugă
încrederea aproape inexistentă în instituţii și sistemul
stabilit: acest lucru duce la o agravare suplimentară a
situaţiei, deoarece este aproape imposibil ca orice
funcţionar să poată interveni diplomatic în cadrul
acestor comunităţi. În acest cadru intervin activităţile de
mai sus, acceptate de majoritatea oamenilor așa cum
sunt percepute
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REŢEAUA LEAVERS DE ÎNGRIJIRE
https://www.careleaversnetwork.eu/it/
Reţeaua Care Leavers este o reţea europeană de
tineri cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani care au
crescut în afara familiilor lor de origine, în
comunităţile gazdă, în case de plasament sau în
plasament, care au decis să se unească pentru a-și
face părinţii să se simtă mai puternici. către instituţii,
îmbunătăţirea sistemului de primire și ajutor reciproc.
Care Leavers Network Europe reunește, în prezent,
părăsirea îngrijirilor italiene, irlandeze, engleze,
române și croate.
Proiectul a fost lansat într-o fază experimentală în
2014 în regiunea Emilia-Romagna.
Prima conferinţă regională a avut loc la 13 decembrie
2014 la Bologna și a prezentat în public 10
recomandări elaborate de studenţi.
A doua conferinţă regională a avut loc la 18
decembrie 2015 la Bologna, în care elevii și-au
prezentat reflecţiile asupra prejudecăţilor, ascultării,
cetăţeniei active.
Pornind de la experienţa Emilia-Romagna, Agevolando (Asociaţia Voluntarilor care lucrează cu copii
care au ieșit din cursurile de protecţie) a promovat
nașterea unei reţele naţionale, prima din Italia, iniţial
și datorită colaborării cu Autoritatea pentru Copilărie
și Adolescenţă și cu Departamentul Fisppa al
Universităţii din Padova. Prima conferinţă naţională a
celor care au abandonat îngrijirea italiană a avut loc
la Roma la 17 iulie 2017.
Ca parte a conferinţei, au fost prezentate
următoarele:
- o publicaţie cu rezumatul rezultatelor lucrărilor
conferinţelor regionale: „Călătorind spre viitorul
nostru”,
- un document cu „Recomandările” formulate de copii
către instituţii,
- un raport de cercetare privind rezultatele
abandonului de îngrijire ale activităţii Agevolando și a
Universităţii din Padova.
După prima conferinţă naţională, a fost semnat un
protocol cu Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor
Sociali pentru a desfășura acţiuni de sprijin și activităţi
comune de formare utile pentru asistenţă socială. Între
2018 și 2019, graţie unei finanţări din partea
Ministerului Muncii și Politicilor Sociale și colaborării
cu CNCA - Coordonarea Naţională a Comunităţii de
Primire, reţeaua a fost dezvoltată și în regiunile Alto
Adige, Lombardia, Liguria, Lazio, Sicilia și ulterior
Umbria și Puglia.

FACILITAREA - ANCORAREA
https://www.agevolando.org/
Când, la împlinirea vârstei de majoritate, căile de
protecţie sunt întrerupte, este chemat prea devreme
pentru a deveni adult: se întâmplă frecvent, atunci
când ai o istorie personală complexă, să pierzi din
vedere resursele, precum și simţul de a nu putea face
asta singur.
Facevolando este o organizaţie voluntară care
lucrează cu și pentru tinerii care părăsesc programele
de ospitalitate „în afara familiei” pentru a le promova
autonomia, bunăstarea psihofizică și participarea
activă.
Asociaţia sprijină părăsirea îngrijirilor în construirea
viitorului lor:
- crearea de oportunităţi relaţionale, de formare, de
muncă și de locuinţă și stimularea simţului
responsabilităţii;
- încurajarea oportunităţilor de întâlnire, dialog și
ajutor reciproc;
- acţionarea la diferitele niveluri instituţionale pentru a
promova drepturile și oportunităţile egale ale celor
care abandonează îngrijirea, inclusiv prin construirea
de reţele stabile cu subiecţi publici, privaţi și din
sectorul al treilea;
- colaborarea cu asistenţii sociali, comunităţile
educaţionale, casele de plasament și familiile de
plasament, astfel încât calea către autonomia copiilor
care părăsesc îngrijirea să fie treptată și participativă;
- îmbunătăţirea poveștilor și a rolului tinerilor ca
„experţi prin experienţă”.

Pe baza experienţei facilitării „Consiliului Eparhial
pentru activităţi în favoarea minorilor și familiilor” din
Genova, a lansat proiectul „Tineri rezistenţi”, axânduse pe conducerea tinerilor băieţilor și fetelor care au
experimentat protecţia în comunitate în favoarea altor
copii încă aflaţi în circuitul de recepţie.
Este un grup de tineri care au reușit să facă faţă
dificultăţilor lor într-un mod pozitiv, rezistent de fapt,
care pot fi un exemplu pentru alţi copii ca ei. Scopul
general este de a promova momente de întâlnire și
activităţi, conștientizând că apropierea de tinerii din
comunităţi, realizată de alţi tineri care au trăit
experienţe similare, poate fi o valoare adăugată și un
preţios act de solidaritate.
Grupul își propune nu numai să ofere acţiuni de
sprijin și acompaniament pentru cei care se confruntă
cu momentul delicat al plecării, dar își dorește să fie și
o oportunitate de a-i ajuta pe cei care fac parte din
același proiect în funcţie de nevoile și nevoile lor
personale.
De aici, Asociaţia de Ancorare: un punct de aterizare
în care puteţi arunca ancora și puteţi pleca împreună
mai puternici și mai încrezători, deoarece simţirea
însoţită vă oferă încredere și curaj pentru a face faţă
dificultăţilor vieţii.
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ESTE BINE!
https://www.ebuono.org
Cooperativa È Buono s-a născut în 2015 din
colaborarea dintre Asociaţia Consulta Diocesana din
Genova și Agevolando, prima asociaţie din Italia
promovată de tineri care și-au trăit o parte din viaţă în
plasament sau în comunitate.
Facilitarea a început în 2010 la Bologna de la o
intuiţie de Federico Zullo, actualul director al È Buono,
și de un grup de prieteni și oameni care, ca și el, au
trăit o experienţă de ospitalitate „în afara familiei”.
Din experienţa asociaţiilor implicate în proiect a apărut
urgenţa de a oferi acestor tineri oportunităţi de muncă
care să le permită să înveţe o meserie într-un context
care este încă parţial însoţit și să dobândească abilităţi
semnificative pentru viitorul lor. Obiectivul cooperativei
este crearea de ateliere de producţie de îngheţată și
puncte de vânzare în fiecare oraș al Italiei.
Proiectul a început cu o pregătire robustă care a
implicat implicarea Universităţii Carpigiani Gelato,
prima școală de îngheţată din lume și un maestru
expert în îngheţată, apoi a continuat cu stagii /
activităţi de formare pentru copiii implicaţi.
Din 2016 până astăzi, È Buono a deschis patru
îngheţate: două în Liguria, în Genova și Nervi, una în
Bologna și una în Verona.
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PUNCTAJ MAI MARE PENTRU CASE POPULARE
Copiii care răspund la cererea de alocare a
locuinţelor publice și se află într-o cale de protecţie, au
un scor mai mare rezultat din situaţia de fragilitate
legată de atribuirea serviciilor sociale.
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SPRE AUTONOMIE - UN
STUDIU PRIVIND BUNE
PRACTICI SOCIALE DE
AUTONOMIE
ȘI
INCLUZIUNE SOCIALĂ ÎN
FRANŢA (ANGERS)

FRANŢA

Grupul nostru francez, care participă la proiectul „ErasmusAfter Us”, a încercat în această parte a raportului să
formalizeze întrebările și să colecteze informații, pentru a
descrie și a înțelege mai bine atât autonomia sistemului social
din Franța, cât investigarea nevoilor utilizatorilor și a
competențelor de care au nevoie educatorii pentru a ajuta o
parte deosebit de fragilă a populației să întreprindă o cale de
autonomie.
Reflecția a început în jurul „împuternicirii/empowerment”.
Ce favorizează dezvoltarea autonomiei oamenilor? Care este
contribuția unei instituții sau a unui grup de oameni la o
dezvoltare atât de intimă și personală?
Marie, Carole, Vanessa, Annabelle și William încearcă să
răspundă la această întrebare în documentul pe care îl
dețineți. Susținut de colegii lor, acest grup oferă rezultatele
acestor trei ani de cercetare!
Acestea sunt rezultatul unei cercetări începute la începutul
programului „După noi” și susținută în ultimii trei ani.
Metoda de cercetare face obiectul paragrafului următor.
Această explicație a metodei este urmată de o prezentare a
organizației și a semnificației acestei producții colective, a
planului și a rațiunii sale de a fi. Vorbim despre dezvoltarea
abilităților și îmbunătățirea practicilor, dar și despre
partajare.
Odată cu introducerea, cititorul poate începe să descopere
rezultatele căutării.

METODĂ DE CERCETARE
Ca o primă experiență de cercetare în cadrul unui program
ERASMUS +, profesioniștii implicați în proiect au „căutat”,
în acești trei ani, cele mai bune practici pentru promovarea
autonomiei persoanelor.
În Franța, au fost activate diferite metode de observare:
- studiu documentar
- întâlniri individuale
- întâlniri colective
- observarea practicilor
- studiu aprofundat pentru analize practice cu un expert
- întâlniri de echipă care au reunit profesioniști
Toate acestea au completat și au confirmat adesea observațiile
făcute în timpul vizitelor în cele trei țări partenere.
Următoarele rezultate sunt rodul tuturor acestor informații
colectate. Au fost puse în comun. Foarte des sunt ilustrate cu
cuvintele celor interesați; bogăția acestor expresii care dau
corp acestei scrieri. Această lucrare finală este, prin urmare, o
reflectare a ceea ce a fost experimentat în trei ani: o experiență
colectivă în serviciul îmbunătățirii practicilor noastre
profesionale.
Autorii cred că au făcut progrese pe tema dezvoltării
autonomiei, au și ambiția de a crede că au rafinat și simțul
observației, sursa oricărei practici sociale profesionale care
trebuie să-și ia timpul să observe înainte de a acționa. ;
conștient că activitatea educațională are o pondere, consecințe
și responsabilități în timpul acompaniamentului și „după noi”.
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Scrierea împreună ne invită să dăm sens poveștii pe care
vrem să o spunem. Această producție constă din patru părți.
Primul descrie și definește subiectul. La fel ca și poeții,
autorii au încercat deci mai întâi să raporteze și să spună clar
despre ce vorbeau 2.
Prin urmare, definiția autonomiei care stă la baza cercetării
este prima parte a acestei lucrări. În special, autorii încearcă
să clarifice ce elemente împiedică autonomia deplină a
indivizilor. Au fost identificate șapte elemente.
A doua parte prezintă persoanele pe care organizația Bon
Pasteur îi găzduiește. Ele sunt în centrul gândurilor lor și
pentru ei încearcă să îmbunătățească sistemul de recepție. Ele
sunt sursa și obiectul acestei cercetări. Această prezentare
este îmbogățită cu date regionale și naționale pentru a da
profunzime acestei prezentări.
Apoi, în a treia parte a prezentării sunt abordate diferitele
sisteme de sprijin din Franța, în raport cu cele trei subiecte
tratate: integrarea profesională, accesul la locuințe și relațiile
emoționale. Franța este considerată o țară „bogată” în ceea ce
privește măsurile sociale de către celelalte trei țări
participante. Editorii acestei secțiuni doresc să explice întrun mod simplu ceea ce se organizează în această parte a
Europei.
A patra parte se referă apoi la practica autorilor, ceea ce au
observat. Observația le-a permis să plaseze șase condiții
prealabile (a se vedea termenul) pentru acompaniamentul
către autonomie.
În cele din urmă, ultima parte a acestei lucrări abordează
bunele practici pe care profesioniștii francezi le-au vizitat în
celelalte trei țări: România, Italia și Spania.
Încercarea este de a ajunge la formalizarea unei practici și a
unei observații într-o singură mișcare. Aceasta dă sensul
acestei lucrări, încercând apoi să expună în maniera unui
călător, care la sfârșitul unei călătorii lungi „expune” (forma
latină de expoziție), adică își descarcă încărcătura pe malul
de deasupra și e văzut de toată lumea, fericit ca Ulise!

Binecuvântat, ca și Ulise, este cel care a făcut o
călătorie drăguță sau ca celălalt care a cucerit lâna și
s-a întors, plin de experiență și înțelepciune, pentru
a-și trăi restul vieții printre ai lui!
Vai, când, în micul meu sat, voi vedea din nou coșul
fumegând și în ce anotimp
Voi vedea gardul conacului meu sărac, care este o
provincie pentru mine, și mult, mult mai mult?
Prefer casa construită de strămoșii mei,
la palatele romane cu frontul lor puternic,
și iubesc ardezia fină mai mult decât marmura tare:
plus Loara Gallică a Tibului latin,
plus modestul meu Liré, de pe Muntele Palatin, mai
multă dulceață angevină decât aerul de mare3.
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STRUCTURA ȘI SEMNIFICAȚIA LUCRĂRII DE REELABORARE

2. Nicolas Boileau
3. Du Bellay, Joachim- “Heureux qui comme Ulysse”
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Într-adevăr, definiția autonomiei pare necesară înainte de a
continua prezentarea noastră. Este potrivit, așa cum am
împărtășit cu alți profesioniști din alte țări europene, să ne
definim în mod clar „lumea conceptuală”. Lucrarea asupra
RMI efectuată de Cahiers de la Recherche în 2003 ne
avertizează că noțiunea este „complexă și, de asemenea,
largă”: această noțiune de autonomie își asumă sensuri
multiple, nu numai în funcție de diferitele discipline ale
științelor sociale, ci și în cadrul diverselor discipline. Astfel,
dicționarul critic al acțiunii sociale subliniază faptul că „în
afara câmpului politic, noțiunea de autonomie [este] adesea
considerată că nu are un conținut conceptual real”.
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Armat, prin urmare, cu entuziasmul participării la o
experiență colectivă și europeană, am căutat acea definiție
care ne va uni cel mai mult și Bettelheim a fost cea care a
propus-o formulând că „autonomia este condiția vieții și
supraviețuirii: supraviețuirea depinde adesea de capacitatea
individului de a menține o anumită inițiativă, de a deține în
permanență controlul asupra unor aspecte importante ale
vieții, în ciuda unui mediu destul de copleșitor ”. Veți
observa că această definiție ne invită să ne gândim la
autonomie în vecinătatea rezistenței. Acest lucru ne
interesează și vom reveni la această reflecție în cursul
prezentării noastre.
PIERDEREA SAU ABSENȚA AUTONOMIEI REZULTĂ
DINTR- O DIFICULTATE COMPLEXĂ
Dificultatea accesului la autonomie pentru persoanele pe care
le însoțim în fiecare zi este un set de limite și alte variabile.
Adesea ele apar una din cealaltă și interferează una cu
cealaltă. Luate individual, dificultățile pe care le vom
enumera mai jos nu implică, prin urmare, neapărat o
pierdere de autonomie sau un obstacol în accesarea
autonomiei. De cele mai multe ori, acumularea de diverși
factori determină oamenii să aibă nevoie de ajutorul
asistenților sociali.
În ansamblu, acumularea acestor dificultăți duce la o
dobândire slabă a abilităților psihosociale, definite de OMS
ca „capacitatea unei persoane de a răspunde în mod eficient
cererilor și provocărilor din viața de zi cu zi (...) și de a
menține o stare de subiectiv bunăstare care îi permite să
adopte comportamente adecvate și pozitive în interacțiunile
cu ceilalți, cultura și mediul înconjurător ”.
Autorii au identificat șase blocuri sau impedimente. Toată
lumea susține că nu totul depinde de persoană, că voința
persoanei singure nu este suficientă.
SĂNĂTATE ȘI BOLI CAUZABILE
Un alt factor observabil este cel al problemelor de sănătate,
atât fizice (dizabilități, boli, incapacitatea de a lucra ...), cât și
psihice (tulburări mentale, depresie, dizabilități
intelectuale ...) care duc la o puternică inadaptare socială și
nu permit accesul la muncă și, prin urmare, la locuințe, dar
care limitează și rețea socială și / sau prietenoasă.

Doamna F, de exemplu, pe lângă alte dificultăți emoționale,
suferă de scleroză multiplă care o face să nu poată lucra. Alții,
precum doamna A, au o puternică dependență de alcool și
probleme de memorie care îi împiedică să creeze un mediu
stabil care să favorizeze independența. Doamna S ne vorbește
despre probleme psihologice, depresie severă („am fost
mereu consumată de droguri și, prin urmare, nu am putut să
am grijă de copiii mei”), care a determinat-o să încerce să se
sinucidă acum câțiva ani.
Este clar că dificultățile legate de sănătate, combinate cu alte
elemente complicate, elimină aceste femei din mediul
înconjurător și din mediul social și le împiedică să se
integreze sau să se integreze în mod adecvat.
CALEA IMIGRAȚIEI
De asemenea, observăm câteva dificultăți specifice legate de
noțiunea de „extraneitate”: bariera lingvistică, lipsa de
cunoaștere a codurilor sociale ale societății franceze.
o lipsa cunoașterii unui alt sistem social și administrativ.
o am menționat deja complexitatea sistemului administrativ
francez, care face absolut imposibilă înțelegerea de către
străini și nu le permite accesul la locuri de muncă sau locuințe
(în special lipsa documentelor).

În același mod o găsim pe doamna Y care nu vorbește franceza
când ajunge și nu știe nimic despre Franța și sistemul său
social. Este complet pierdută și nu înțelege unde ar trebui să
meargă după ajutor (locuri diferite pentru fiecare dosar
administrativ). Ea și copiii ei au avut dificultăți să integreze
codurile sociale franceze, atât de diferite de cele din țara lor de
origine (mâncarea cu mâinile tale, de exemplu, este ceea ce
poți face „privat”, dar este o problemă pentru integrarea
copiilor, de exemplu).
SUFERINȚA SPIRITUALĂ: IZOLARE
/ EMARGINAREA SOCIALĂ
O altă noțiune, și nu mai puțin importantă, este aceea de
izolare și excludere socială care derivă adesea din diferitele
elemente menționate mai sus și care generează o pierdere de
sens în viață, o angoasă spirituală, o pierdere de identitate
(Cine sunt eu? Ce este sensul vieții mele? De ce să continui?).
Această izolare ne pare a fi unul dintre principalii factori care
împiedică dezvoltarea rezistenței.
Multe femei ne-au spus, în timpul interviurilor, sentimentul
de singurătate pe care l-au simțit, nevoia de contact,
dificultatea de a fi singure: „Trebuie să vorbesc cu cineva, să
fiu ascultată”; „Am înnebunit pentru că eram singură”. „Mi-a
fost frică să nu fiu singură” (doamna F); „Nu eram pregătită
să trăiesc singură”; „Când ești singură, este greu să te
descurci” (doamna S). Doamna S.
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Vrem cu adevărat să împuternicim oamenii?
La toți acești factori putem adăuga problema sistemului de
protecție socială francez, care nu invită neapărat utilizatorii
să se descurce singuri și care poate menține o anumită
„dependență de sistem”.
Un profesionist dintr-un sistem educațional de însoțire (în
afara facilităților de primire) subliniază că sistemul nostru se
bazează foarte mult pe asistență: „facem multe cu oamenii și
pentru oameni și atunci când nu mai suntem acolo, riscul
este că oamenii nu sunt capabili să o faci singur ”.
PRIVAREA EMOȚIONALĂ / AFECTIVĂ
Fără ca acest lucru să fie sistematic, observațiile noastre de-a
lungul proiectului Erasmus și ascultarea profesioniștilor pe
care i-am întâlnit confirmă faptul că greșelile emoționale nu
facilitează „o bună autonomie”. Pentru unii indivizi, putem
observa deficiențe emoționale sau o pauză familială „inițială”
care nu permite o construcție stabilă și pozitivă a
personalității și care, pe termen lung, generează o inadaptare
socială mai mult sau mai puțin importantă în funcție de
indivizi.
Doamna F., plasată într-o casă de bătrâni timp de 5 ani (de la
13 la 18 ani) exprimă această fractură emoțională a copilăriei
sale: „Nu am avut dragoste mai ales în copilăria mea”. Acest
lucru a dus la o construcție instabilă și, ca adultă, încearcă în
mod constant să compenseze această lipsă: „Vreau mai multă
dragoste, dau mult, dar primesc puțin”.
Doamna S, al cărei tată a fost adesea absent și care a trăit
într-un context de violență în familie, se descrie ca „o fetiță la
mijloc, deseori exclusă, bătută” și care a trebuit să se
îngrijească.
Această lipsă emoțională creează adesea o mare lipsă de
încredere în sine. Când le întrebăm pe aceste două femei
dacă au încredere una în alta, răspund-

nu: „Încă îmi este greu să am încredere în mine” și „Da, cred
în mine însă sunt în gardă”.
Doamna S cu privire la divorț / violență domestică: „fostul
meu m-a lăsat jos”, „nu poți să nu faci asta”.

LIPSA RESURSELOR
Există, de asemenea, dificultăți de natură mai materială,
precum probleme de îngrijire a copiilor, lipsa resurselor
financiare, probleme de mobilitate, acces digital complicat
sau imposibil, dar și dificultăți în accesarea locuințelor legate
de lipsa unei oferte inadecvate de locuințe pe piață. Toate
aceste probleme „materiale” nu le permit acestor oameni să
avanseze în viața lor.
În cursul diferitelor interviuri, doamna E și doamna D au
vorbit despre acest cerc vicios de dificultăți materiale: o
situație de îndatorare care face imposibilă găsirea locuințelor
și, prin urmare, accesul la locuri de muncă sau lipsa
documentelor care fac imposibilă acces la locuri de muncă și,
prin urmare, și acces la locuințe.
COMPLEXITATEA SISTEMULUI ADMINISTRATIV ȘI
SOCIAL FRANȚESC
Pentru multe dintre persoanele pe care le însoțim, există o
lipsă de cunoaștere a sistemelor administrative (adesea
descrise ca fiind complexe de un număr mare de
profesioniști care însoțesc Franc și MAME); acest lucru face
ca accesul la drepturi să fie și mai complicat.
Dna D, de origine străină, a explicat complexitatea
cunoașterii documentelor pe care trebuie să le furnizați
pentru obținerea documentelor. Spune că aude diferite
discursuri în funcție de cine vorbește. Doamna Y, de origine
chadiană, și-a exprimat, de asemenea, neînțelegerea
sistemului, nu înțelege de ce trebuie să meargă în diferite
locuri în funcție de ajutorul de care are nevoie, nici de ce
trebuie să își justifice situația, să-și spună povestea etc.
pretutindeni.
Un profesionist care provine dintr-o structură de reintegrare
subliniază că această complexitate a sistemului administrativ
francez poate fi agravată de lipsa de ascultare a asistenților
sociali care pot monitoriza mult oamenii și, prin urmare,
lipsa de timp.
Învățarea digitală lipsește, de asemenea, instrumentul
predominant în toate procedurile administrative.
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A suferit de asemenea de depresie severă și a încercat să se
sinucidă când a rămas singură fără copiii ei după divorț.
De asemenea, vorbesc despre dificultatea de a recrea singuri
o rețea socială.
Doamna F. vorbește și despre sentimentul de inferioritate
care poate duce la excluderea socială. Ea ne spune cât de
inferioară se simte atunci când, în timpul antrenamentului,
trebuie să se mulțumească să mănânce un sandviș pentru că
nu are bani, în timp ce toți colegii săi merg la restaurant.
Doamna E exprimă această angoasă cu cuvintele „Nu am
curajul” de a părăsi casa și de a găsi un loc unde să locuiesc.
Doamna N. folosește, de asemenea, cuvinte puternice pentru
a exprima acest lucru: „M-am simțit ca un om mort între cei
vii sau un viu între cei morți, m-am simțit deplasată”.
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La Bon Pasteur al CHRS „Béthanie” (inserție parțială),
primim familiile, femeile singure sau cele cu copii.
Cercetările s-au bazat foarte mult pe această structură.
Întâlnirile din cadrul acestui program și dincolo de acesta neau permis să colectăm multe elemente de analiză.
După o prezentare a structurii și a numerelor care ne ajută să
înțelegem sfera cercetării, autorii prezintă profilul
persoanelor primite și diferitele probleme abordate în
raportul educațional.
„Bon Pasteur 49” este fuziunea între CHRS Bthanie din Angers și CHRS Pelletier din Cholet, la data decretului din 6
august 2012. Organul de conducere este Congregația
Surorilor Maicii Domnului Carității Bine. Masă. Proiectul
fundației, revizuit în 2016, preia liniile directoare ale
proiectului social al Congregației.

CHRS rămâne inima misiunii surorilor Congregației Bunului
Păstor.
Orientările transmise prin această acțiune primitoare și
însoțitoare pentru femeile aflate în dificultate sunt clare. De
fapt, în statutele sale, Congregația „își propune să contribuie
la bunăstarea societății prin slujirea oamenilor aflați în
dificultăți morale, familiale sau sociale, pentru a promova
dezvoltarea lor umană și spirituală”.
În 2013, surorile din Franța, Belgia, Olanda și Ungaria au
dorit să aibă un proiect social.
Principalele linii ale acestui proiect sunt următoarele:
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- Dezvoltarea unei culturi a vieții care să permită persoanei
umane, în special celor mai vulnerabile, să își dezvolte întregul
potențial,
- Afirmarea demnității esențiale și inalienabile a fiecărei
persoane,
- Afirmarea, de asemenea, că ființa umană se realizează
numai în raport cu ceilalți și, prin urmare, că reconcilierea, cu
sine și cu ceilalți, este cu adevărat o prioritate.

Orientările Congregației
Congregația Religioasă a Bunului Păstor a fost fondată de
Maica Euphrasie Pelletier în 1835. Este alcătuită din
aproximativ o sută de case catolice împrăștiate pe cele cinci
continente. Principala misiune a călugărițelor de atunci era
aceea de a ajuta și de a întâmpina femeile și fetele „rănite de
viață” (Extras din proiectul instituțional CHRS din 1999).
Aceasta este o referință biblică legată de ideea de a readuce
oile pierdute, de a vindeca răniții și de a vindeca bolnavii etc.
Astăzi, în Franța, congregația se adresează în esență fetelor și
femeilor tinere, cu sau fără copii, care se află într-o mare
dificultate. Ca urmare a diferitelor sale lupte pentru
respectarea drepturilor femeilor, copiilor și drepturilor
omului în general, în întreaga lume (prezentă în 73 de țări),
este recunoscută ca organizație neguvernamentală și cu
capacitate consultativă de către Organizația Națiunilor Unite.
Misiunea congregației se adresează în principal fetelor și
femeilor tinere, cu sau fără copii, aflate în mare dificultate și
face parte dintr-un serviciu social. Obiectivul său este același
cu politicile sociale actuale ale căror programe de acțiune
vizează reducerea excluziunii sub toate formele sale.

Predomină mai multe valori: dreptul la o a doua șansă,
importanța proiectului de viață, reconstrucția, a fi actor în
propriul proiect, respectul, revenirea la demnitate, învățarea
libertății, reaproprierea statutului de mamă prin părinți (vezi
proiectul școlar 2016-2021).
Bunul Păstor 49 primește, prin urmare, femeile cu copii,
femeile singure, cuplurile cu sau fără copii, în dificultăți
familiale, sociale și economice.
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DATE EMBLEMATICE ALE PERSOANELOR
PRIMITE ȘI / SAU ÎNSOȚITE ÎN 2019 (4)
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Următoarele date sunt destinate să ofere cititorului ceva de
gândit asupra persoanelor întâmpinate și însoțite de autorii
acestei cercetări.

•

numărul de unități familiale primite în plasament și
stabilizare:

•

59 de unități familiale primite în 2019 (28 în Béthanie, 28
în Pelletier și 3 în stabilizare).

•

• Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani primiți în
integrare și stabilizare:

•

68 de adulți au fost întâmpinați în 2019 (dintre care 3 sunt
în faza de stabilizare și 5 copii adulți au fost întâmpinați
împreună cu mamele lor).

•

• Numărul de persoane evacuate din CHRS de integrare și
stabilizare:

•

75 de persoane externate (adulți și copii) sau 32 de familii.

•

• Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani care au
plecat la muncă:

•

10 persoane au obținut un contract pe durată determinată
de peste 6 luni sau un contract reziliat independent (9 în
integrare și 1 în stabilizare)

•

• Numărul de familii care se mută în spații de cazare
independente:

•

14 familii s-au mutat în locuințe independente, inclusiv 10
în fondul de locuințe publice și 2 în subînchiriere și 2 Iin
fondul de locuinte private

• femeile cu suferință psihologică, uneori cu boli
diagnosticate (depresie, psihoză etc.), sau tulburări de
comportament sau tulburări alimentare. Boli sub control
regulat (tratament medical și urmărire medicală regulată) sau
nestabilizate (negarea bolii, încetarea tratamentului ...).
Femeile cu probleme de dependență: droguri, alcool,
stabilizate sau nu.
• femeile care cresc copii singuri (familii monoparentale): vin
în special sugari, copii și adolescenți. Au trăit situații dificile:
scene de violență, dependență de substanțe de către un
părinte, înstrăinare, deficiențe educaționale, mediu familial
dificil, cale migratorie. Unii copii au dificultăți la școală (nivel
scolar scăzut, absenteism, abandon școlar, dificultăți
lingvistice). Poate avea tulburări de comportament sau
consecințe psihologice (CMPP)
• femei cu dificultăți parentale și, prin urmare, uneori și femei
fără copilul lor (copii) zilnic: copii încredințați de ESA sau în
custodia tatălui și pentru care au doar dreptul de a vizita, cu
măsuri de asistență juridică ca AEMO
• femei izolate: femei fără familii, cu puține prietenii, fără pe
cine să se bazeze. Femeile cu o separare maritală continuă
• femeile cu o cale de viață dificilă: o cale migratoare în care
au fost forțate să fugă și să părăsească totul, adesea într-un
context de violență. Au avut, de asemenea, o copilărie dificilă
în care au fost plasați în comunitate sau într-o casă de
plasament ...

CALEA FAMILIILOR ACCEPTATE (5)
Trebuie remarcat faptul că majoritatea familiilor au cursuri de viață
dificile, cu experiență și cunoștințe ale asistenților sociali, atât în
•
copilărie, cât și în viața adultă. Doamna F, de exemplu, a reușit să-și
amintească în timpul unui interviu că a fost plasată la vârsta de 13
ani, timp de 5 ani și în 4 instituții diferite.
Interviurile noastre arată că, în ansamblu, acestea sunt femei care •
suferă mult, din cauza diverselor și adesea multiplelor probleme:

• femei fără locuințe: în special în urma evacuărilor pentru
chirie, de exemplu, din cauza dificultăților economice sau de
sănătate (depresie, boli mintale)
• femeile care sunt victime ale violenței domestice sau intrafamiliale. Atât în copilărie, cât și în viața de căsătorie. Ei vin
cu semne de violență și fără încredere în sine.
• femeile aflate într-o mare dificultate financiară: multe se află
într-o situație de îndatorare sau supra-îndatorare, ceea ce
poate duce la măsuri de protecție, cum ar fi măsuri legale
pentru a ajuta la gestionarea bugetului

•

• femei vulnerabile: în situații de mare solicitare
emoțională, în special în relațiile lor amoroase sau
în relația lor între ele
• femei fără muncă și necalificate: multe au
abandonat școala foarte devreme, altele au avut
copii mici și sunt mame care stau acasă,
o nu puteau lucra pentru că soții le interziceau ... Au
avut probleme cu menținerea autorității părintești.
Pentru alții, există o barieră lingvistică sau există
probleme de sănătate, care împiedică integrarea
profesională

a femeilor de origine străină. Acestea pot veni după ce
părăsesc CADA (Centrul de recepție pentru solicitanții
de azil) deoarece nu au o soluție de cazare. Sau din cauza
dificultăților de resurse sau a lipsei de cunoștințe a
procedurilor administrative, ceea ce împiedică accesul la
locuințe.
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familiale (MJAGBF), tutelă îmbunătățită sau măsuri
personalizate de sprijin social (MASP). Unii nu au
resurse deoarece nu au dreptul la RSA și nu au un
permis de ședere de cinci ani pe numele lor.

4. În anexa 8.1 elemente statistice mai detaliate
5. Unele mărturii, de asemenea, în următorul videoclip : https://www.youtube.com/watch?v=_cdVmJfCPrc
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Negarea îngrijirii, chiar negarea bolii.
Femeile care nu își acceptă boala și sunt în negare. Prin
urmare, nu se efectuează niciun tratament sau contact cu
medicii. În aceste situații, apar dificultăți în definirea
obiectivelor, cum ar fi inserarea profesională sau
eliberarea din CHRS. În realitate, toți pașii sunt
împiedicați de boală: uitarea programărilor, pașii
administrativi care nu au fost finalizați (de exemplu,
cererea de cazare, refacerea cărții de identitate,
actualizarea centrului de muncă uitat în mod regulat ...),
regulile operaționale nerespectate cu absențele
nocturne, punerea pe sine și alții în pericol cu consumul
de alcool, tentative de sinucidere ... Sfârșitul preluării
conducerii poate fi discutat și ales în grupuri și acest
lucru pune limite pentru sprijinul social.
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Dificultate în aderarea la acompaniamentul propus.
Deși oamenii trebuie să participe la recepția CHRS, unele
femei sunt obligate să vină (de exemplu, doamna I).Acest
lucru se poate întâmpla și în cazul evacuării spre închiriere.
Femeia nu are adesea o altă cazare pentru ea și copiii ei.
Uneori nu vrea să fie însoțită, mai ales pentru că știe de mulți
ani poziția asistenților sociali. Provocarea se strecoară,
adăugată la frica de locația copilului lor. Prin urmare, poate că
îi este greu să aibă încredere în noi și să se teamă de
înstrăinarea copiilor săi. Termenul „casa Betaniei” este încă
folosit uneori cu o conotație foarte negativă. Prin urmare, este
important în bune practici să construiești treptat o relație de
încredere, cu răbdare și empatie, și să te adaptezi la ritmul
utilizatorului.
Subiecte dificile de discutat, cum ar fi părinții.
Într-adevăr, întrebările și / sau sfaturile noastre educaționale
sunt uneori experimentate prost de femeile care se simt
devalorizate în rolul lor de mamă. Mai mult, comentariile
noastre pot fi de neînțeles, deoarece reprezentările noastre
despre părinți sunt foarte diferite.
Dificultate în relație.
Datorită parcursului lor dificil de viață, femeile se pot
construi într-un mod relațional bazat pe un sistem de
protecție și apărare care este adesea complex de identificat.
Dificultăți în gestionarea bugetului.
Străinii care nu au un permis de ședere pe numele lor timp de
5 ani nu au dreptul la venitul minim (RSA) și, în afară de
unele prestații familiale, cum ar fi indemnizațiile familiale
pentru doi sau mai mulți copii, nu au resurse. Este de aceea

dificil să găsești soluții de cazare. Munca este singura
posibilitate de a avea resurse.
CONTEXTUL SOSIRII LA CHRS ȘI ISTORIA
FEMEILOR INTERVIATE
Mai jos sunt nouă povești despre femei găzduite la CHRS
Bethanie. Au participat activ la această cercetare, oferindu-și
mărturiile și punându-se la dispoziție pentru a căuta
împreună cu autorii originea lipsei lor de autonomie.
Doamna MB (30 de ani): o fiică de 3 ani și jumătate și un
fiu de 1 an și jumătate
Dna MB a ajuns la Angers în octombrie 2017, însoțită de fiica
ei și locuiește cu o prietenă. Înainte de sosirea sa la Angers,
MB stătea la Paris. În Congo-ul natal, doamna locuia cu
familia ei. Când a ajuns prima dată în Franța în 2013/2014,
doamna stătea cu un unchi cu care nu are niciun contact
astăzi. Doamna nu are în prezent permis de ședere, dar cu fiul
ei poate solicita titlul de „părinte al unui copil francez” și se
va întâlni cu fiul ei în noiembrie în prefectură. Nu primește
resurse. Tatăl fiului ei poate ajuta ocazional din punct de
vedere financiar.
Doamna S. (28 de ani): o fiică de 7 ani și jumătate și un fiu
de 5 ani și jumătate
Doamna S s-a născut la 07/02/1992 în România. A ajuns în
Franța în 2015. A părăsit România pentru a scăpa de violența
soțului ei, tatăl copiilor: A (născut la 21.07.2012 în România)
și Al (născut la 31.07.2014 în România). Dar soțul ei i s-a
alăturat rapid acasă la el din Angers. Încă o dată, doamna a
suferit violență. A trebuit să-l susțină pe domnul D și familia
sa. Doamna a fost însoțită de SOS Fem-mes, apoi a sosit în
Béthanie pentru primirea de urgență cu cei 2 copii ai ei pe
13/08/2018 și a fost apoi primită la CHRS pe 04/11/2018.
Doamna I (35 de ani): 2 copii (13 și 10 ani la sosire; astăzi
au 15 și 12 ani).
Istorie. Familia este originară din Rusia, mai exact din
Ingushetia. Această regiune rusă a fost scena unei mari
tensiuni din 1992, data exploziei blocului sovietic. În 2004,
armata cecenă a invadat orașul Nazran (locul de naștere al lui
A, fiul lor cel mare) și a ucis 90 de oameni. Domnul I a fost
forțat să se ascundă, a fost victimă și martor al violenței; frații
lui sunt morți. În acest context de violență și tensiuni intense,
familia a trebuit să-și părăsească țara și în acest context,
domnul I a obținut documentele în Franța (= permis de
ședere din motive de sănătate).
Au ajuns în Franța în 2006. În 2007 s-a născut M (al doilea
copil). La început familia a fost găzduită într-un hotel (plătit
de Consiliul General) și apoi câteva luni în Le Bon Pasteur și
Jarzé. În septembrie 2011, aceștia au fost întâmpinați la
CECR din Angers.
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implementează o conviețuire. Familia are probleme grave de
sănătate fizică și psihologică, necesitând asistență medicală și
urmărire psihologică din cauza violenței domestice.
Doamna T face tot posibilul să se ocupe de toate procedurile
administrative, dar este epuizată, la fel și copiii. ASS (doamna
Ch) și în colaborare cu SOS Femmes consideră că ar fi
important ca familia să se stabilească într-un loc de cazare
sigur, cu sprijin regulat din partea profesioniștilor, și să
însoțească în continuare familia în cartierul Belle Beille. Din
acest motiv, în ianuarie 2018 se face o orientare către CHRS
Béthanie, iar familia este binevenită în data de 08.08.2018.
Obiectivele contractului de recepție sunt următoarele:

- Continuați să lucrați la proiectul dvs. profesional
- au un loc de cazare pentru sora și mama sa care locuiesc la
Paris.
- Continuați să vedeți psihiatrul și psihologul CE-SAME
pentru a primi tratament.
- Permiterea familiei sale să se stabilească și să se
reconstruiască
Doamna B: 49 de ani, 4 copii care sunt 2 adulți, dintre care
unul locuiește în Algeria și unul cu tatăl, două fete de 20 de
ani (care sunt cu tatăl lor și în mod regulat cu Ms -ra We) și
un tânăr de 17 ani care locuiește cu doamna B
Doamna este algeriană. A ajuns în Franța cu cele două fiice
ale sale în august 2014 sub constrângerea soțului ei care
locuiește în Franța de mulți ani. Soțul ei amenință să nu-i
trimită mai multe resurse dacă nu ajunge la el. La sosirea lor,
el blochează procedurile administrative ale soției și fiicelor sale
care nu au documente administrative (pașaport sau permis de
ședere). Doamna B a fost victima violenței domestice de la
începutul căsătoriei sale și această violență începe foarte
repede la sosirea ei în Franța. La 14/01/2017, domnul B.
divorțează de soția sa, care se opune să nu părăsească casa
conjugală. Cu toate acestea, în urma deciziei judecătorului
minor de a efectua o măsură educativă motivată de informații
îngrijorătoare (în special din cauza violenței suferite de fete),
doamna B părăsește casa cu fiica ei de 17 ani. Pe 15 februarie
2017 au fost întâmpinați în centrul de primire a urgențelor
CHRS. După o orientare a SIAO, în data de 25.09.2017 s-au
alăturat CHRS cu scopul de a „reflecta și organiza integrarea
profesională a doamnei B, ajutând-o să se protejeze și
învățând să spună nu”.
Doamna Q: 47 de ani (a murit astăzi la 50 de ani, ucisă de
fostul ei soț). Doamna Q are 4 copii, cu vârste cuprinse între
11 și 23 de ani
Doamna Q locuiește singură în locuințe publice (T4) de la
plecarea celor două fiice mai mici ale ei în decembrie 2013,
încredințată tatălui lor prin decizie judecătorească. Are puțin
contact cu bătrânii săi. Un ordin de evacuare este în curs. Ea
este cunoscută de serviciile sociale de mulți ani. A beneficiat de
diferite măsuri de sprijin social.
O măsură de sprijin social pentru locuințe în perioada
29/04/2011 - 28/05/2013.
O măsură de sprijin bugetar judiciar (MJAGBF) în perioada
28/05/2013 - 30/04/2014.
O prevedere administrativă bugetară însoțitoare (ABAM) în
perioada 04/05/2015 - 04/05/2016.
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Am putut să-ți exprim dificultățile conjugale și violența
domnului I împotriva ei. În martie 2012, a depus o primă
plângere împotriva domnului I și s-a separat de soțul ei din
cauza violenței, dar și a neglijenței soțului ei. De fapt, ea a
putut vorbi despre infidelitățile domnului I, experiențe care
erau foarte greu de trăit.
Ulterior, a fost internată pentru o lună de urgență cu copiii la
CHRS Pelletier din Cholet. După această perioadă, a reluat
viața împreună cu CECR. În lumina contextului, asistenții
sociali ai CECR au scris un raport îngrijorător, care nu a fost
urmărit.
La sfârșitul anului 2012, domnul I a fost condamnat pentru
agresarea soției sale. Aceasta din urmă a acceptat treptat
ideea separării de soțul ei și în decembrie 2012 a fost depusă o
cerere de divorț. La începutul lunii februarie 2013, a avut loc o
nouă scenă de violență și doamna I a prezentat o nouă
plângere.
În 2012 a fost condamnat, cu sentință imediată, la o amendă
de 300 de euro și interdicția de a se apropia de doamna I.
Închisoarea nu a fost decisă, deoarece doamna nu o dorea.
Începând cu această dată, tratamentul domnului la CEFR a
încetat și a fost informat cu privire la cererea de divorț. CECR
i-a propus doamnei I o orientare către CHRS Bon Pasteur
pentru a proteja familia.
Context la sosire. Doamna I nu a vrut să se alăture CHRS, în
timpul primului interviu de pre-admitere a refuzat o cazare în
incinta noastră, așa că am exprimat o opinie nefavorabilă.
Dna nu a vrut să intre în institut, mai ales că a trebuit să se
mute de multe ori (de aproape zece ori) de la sosirea ei în
Franța și acest nou pas i-a fost greu de acceptat. Cu toate
acestea, doamna își dorea cazare. Cu toate acestea, deoarece
sprijinul său s-a încheiat la CERF, ea a fost de acord în cele din
urmă. Astfel, pe 21 mai 2013 s-a alăturat CHRS împreună cu
cei 2 copii ai săi din două motive, pe de o parte pentru a o
proteja de soțul de care divorțează și, pe de altă parte, pentru
că se află la sfârșitul contractului cu CEFR.
Cei doi copii locuiesc cu ea și își văd tatăl în fiecare weekend.
NB: Există o problemă din cauza separării, adică doamna I
este fără resurse și fără documente cu permis de ședere în
calitate de soț al domnului I care avea permis din motive de
sănătate.
Doamna T. (46): O fiică de 20 de ani și un fiu de 13 ani
Dna T s-a născut în Coasta de Fildeș. În urma frământărilor
politice, în 1995 a plecat să locuiască în Congo pentru a studia
și s-a întors în Coasta de Fildeș. Acolo l-a cunoscut pe tatăl
celor doi copii ai săi. În iulie 2015, a ajuns în Franța din
motive de sănătate și a fost însoțită de copiii ei. Găzduită
inițial în regiunea Parisului, unde locuiește întreaga ei familie,
vine să locuiască la Angers în 2017. Așteptă permisul de ședere
pentru tratament atunci când se căsătorește cu domnul M,
care este francez. Dar violența în familie și abuzul asupra
copiilor au apărut în curând. În iulie 2017, o orientare este
efectuată la SOS Femmes. Familia este îngrijită de această
asociație e
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Doamna M: 36 de ani și cei doi copii ai ei, o fiică de 10 ani și
un fiu de 13 ani când au ajuns la CHRS (în prezent, 43, 17 și
20 de ani)
Familia a fost întâmpinată la CHRS Béthanie la 13 iulie 2013.
Recepția a fost efectuată prin intermediul domnului H, care
gestionează o măsură AEMO pentru cei doi copii. Locuiesc cu
tatăl lor după despărțirea cuplului în aprilie 2011. De la această
dată, doamna M a stat cu un prieten în așteptarea unei alte
soluții de cazare.
Nu există o organizare precisă a drepturilor de vizitare, potrivit
doamnei M. Ea a menționat, în timpul vizitei de pre-admitere,
o audiere a JAF în mai 2011 care ar decide asupra reședinței
principale a copiilor cu tatăl lor. În mai, de fapt, a avut loc o
audiere a JAF, cu reînnoirea prevederii AEMO pentru un an.
Judecătorul a luat act de separarea cuplului cu, la momentul
respectiv, un proiect de locuințe în ADOMA.
Prevederea AEMO este în vigoare din 2003.
Unele elemente ale poveștii. Părinții doamnei M au divorțat la 6
ani, doamna M are o soră geamănă. Fetele sunt încredințate
custodiei mamei lor care locuiește cu un bărbat care, conform a
ceea ce spune despre doamna M, este amabil cu ele. Asta până la
căsătorie, când apoi devine foarte violent cu mama și fiicele sale.
Ea menționează termenul de „calvar” pe care l-a trăit de cinci
ani. Mama doamnei M. a încercat să se sinucidă prin
defenestrare după ce acest bărbat a încercat să o abuzeze sexual
pe doamna M. Se produce un al doilea divorț, iar acest tată
vitreg moare câțiva ani mai târziu (2006).
În urma acestui al doilea divorț, fiicele sunt plasate într-o
instituție (la vârsta de 14 ani). Sora geamănă a doamnei M va
rămâne acolo un an, dar va rămâne acolo până va ajunge la
vârsta majoratului. Ea spune că nu înțelege de ce și exprimă un
puternic sentiment de nedreptate.
Ea începe un CAP de restaurare pe care îl întrerupe după un an
pentru că pretinde că este țapul ispășitor al șefului.
Se duce înainte și înapoi la casa mamei sale, dar asta nu este
întotdeauna bine. Este aruncată în mod regulat din casă. La 18
ani a petrecut ceva timp pe stradă ca o persoană fără adăpost și
apoi s-a întors la casa mamei sale. O măsură importantă pentru
tineri este pusă în aplicare până la vârsta de 21 de ani, măsură
care se ocupă cu serviciile administrative și comerciale
(secretariat) din octombrie 1995 până în 1996.
După această perioadă, a trecut printr-o perioadă de mare
depresie și a făcut mai multe încercări de sinucidere (prin
ingerarea de droguri sau înălbitor). L-a cunoscut pe domnul G
în 1999. A născut fiul său în septembrie 2000. Ea descrie
violența acestei prime sarcini. Domnul G este cu 12 ani mai
mare decât tine.
O primă separare are loc, doamna M se întoarce la casa mamei
sale. Este însărcinată și în acel moment face avort. Ea se întoarce
să locuiască cu domnul G și cuplul ajunge la Angers (în 2001),
unde domnul își are familia. Domnul G este șofer de autobuz.
Cuplul se stabilește apoi în Angers. În 2003, doamna M a rămas
însărcinată cu fiica ei și l-a părăsit pe domnul G în timpul
sarcinii din cauza violenței sale. Asistenții sociali o îndreaptă
către un centru matern, dar ea refuză și se întoarce să locuiască
cu domnul G. Măsura AEMO este implementată și continuă
astăzi.
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Cu toate acestea, dificultățile sale erau încă prezente și situația
sa se agrava din ce în ce mai rău. Doamna Q a fost copleșită de
problemele sale de sănătate și de procedurile administrative. Îi
era foarte greu să efectueze singură procedurile și se
acumulaseră mai multe datorii. Nu a putut fi pus în aplicare
niciun sprijin bugetar.
Istorie. Doamna Q a experimentat multe episoade de violență
domestică care au făcut-o din ce în ce mai fragilă. Victima unui
atac violent din iunie 2012, doamna Q este traumatizată și are
efecte secundare majore. Doamna Q nu a putut să-și termine
tratamentul, are probleme de memorie și are nevoie de sprijin
zilnic pentru a-și aminti întâlnirile. Incapabilă să se protejeze, a
suferit în continuare violență din partea persoanelor
răuvoitoare din jurul ei. În 2014, în urma unui nou atac,
autorului i s-a interzis să o contacteze. În decembrie 2015 și din
nou în ianuarie 2016, a fost din nou atacată de un alt bărbat și
a depus o plângere.
Q suferă de dependență de alcool de mulți ani. Poate avea
comportamente ciclice cu perioade de abstinență, fără a fi în
tratament.
Se solicită apoi o măsură de protecție civilă, cum ar fi
consolidarea protecției, pentru a asigura protecția acesteia și se
solicită apoi trimiterea către CHRS Béthanie.
Doamna D: 30 de ani și fiul ei M 8 ani. În prezent, are 33 și
11 ani
Doamna D este de naționalitate română și vorbește maghiară.
Doamna D s-a căsătorit în România. Este însoțită de fiul ei M,
născut la 23 martie 2009. Se află în Franța din 2011. Deține un
permis de ședere în calitate de cetățean european valabil până
la 06.06.2018. Din 2011 până în 2013, doamna se află într-o
casă independentă cu tatăl lui M. Se separă într-un context de
violență domestică. Doamna a divorțat în 2013. Din 2013 până
la mijlocul lunii septembrie 2016, doamna a locuit cu un alt soț
și s-a despărțit din cauza violenței domestice în continuare.
Doamna D îl părăsește de urgență pe acest tovarăș și se duce la
casa unui prieten.
În acest context, doamna D vine la CHRS. Este însoțită de un
avocat din România în ceea ce privește procedura de divorț.
Doamna D are mama și sora ei în Germania, tatăl este decedat.
Doamna nu a lucrat niciodată.
Dna Bo: 44 de ani și 3 copii (16, 10 și 8 ani).
Doamna Bo este căsătorită și locuiește într-o casă (deținută)
într-un sat din Maine și Loire împreună cu soțul ei. Victimă a
violenței, a părăsit casa conjugală în noiembrie 2017 împreună
cu copiii ei pentru a veni la Angers și a se apropia de mama ei.
Merge la asociația SOS Femmes, pentru a fi însoțită pentru a
găsi o soluție de locuință. Familia a fost găzduită inițial într-un
hotel și apoi la recepția de urgență a CHRS Béthanie în martie
2018.
Doamna Bo a depus o plângere cu privire la violența pe care a
suferit-o și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la îngrijirea
tatălui ei de copii din cauza dependenței sale de jocuri video. Se
organizează o audiere de urgență, iar copiii sunt încredințați
mamei lor. Doamna Bo a început procedura de divorț.
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După cum s-a menționat mai devreme, Franța este
considerată, pe bună dreptate sau pe nedrept, ca o țară
bogată în sisteme de sprijin social. În ceea ce privește ceea ce
gândesc francezii, li se pare complex, deoarece totul depinde
de situația specifică în discuție!
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MODALITĂȚI DE CAZARE6
În 2007, legea nr. 2007-290 din 5 martie 2007 privind
„dreptul la locuințe executive”. Acesta impune statului o
obligație de a asigura locuințe și, prin urmare, autorizează
persoanele „prost adăpostite” să solicite acestuia (statul
francez) să obțină locuințe pe baza unei proceduri în doi
pași, a unei proceduri de conciliere amiabilă, apoi a unei
proceduri de litigiu. Ca urmare a acestei legi, politica de
finanțare a sectorului a făcut din accesul la locuințe pentru
persoanele găzduite în structuri un obiectiv important și un
obiectiv împărtășit de toate părțile interesate. Implementarea
legii DALO a făcut din familiile acceptate structural o
categorie prioritară pentru depunerea unui recurs în fața
comisiilor de mediere înființate în fiecare departament.
Contractul colectiv departamental în sine contribuie în mare
măsură la relocarea familiilor care părăsesc locuința. În plus,
această legătură dintre sectorul locuințelor și locuințe a primit
expresie instituțională odată cu introducerea, prin legea din
24 martie 2014 privind accesul la locuințe și planificarea
urbană reînnoită (ALUR), un plan departamental unic pentru
locuințe și locuințe pentru persoanele defavorizate.
Prin urmare, politica de locuință pentru persoanele
defavorizate trebuie să ia în considerare acum preocupările
legate de primire, unul dintre obiectivele prioritare al acestora
fiind accesul la locuințe. Aceeași lege ALUR recunoaște în
mod legal Serviciul de recepție și orientare integrat (SIAO) și
își propune să faciliteze călătoria de la recepția în structură la
cazare, garantând un tratament mai bun al cererilor de
primire și al celor de locuințe pentru persoanele sau familiile
care sunt fără adăpost sau dificultăți în găsirea de cazare
Stabilește Planul de acțiune departamental pentru locuințe și
locuințe pentru persoane defavorizate (PDALHPD), definind
într-un mod teritorial măsurile care vizează satisfacerea
nevoilor de locuințe și cazare ale persoanelor acoperite de
primire, cazare și sprijin pentru integrare și locuință.

Planul de acțiune departamental pentru cazarea persoanelor
defavorizate (PDALPD), stabilit prin legea nr. 90-449 din 31
mai 1990 (legea Besson), definește nevoile și resursele
necesare și coordonează acțiunile pentru abordarea
problemelor persoanelor fără adăpost, cu ce trebuie să se
confrunte persoanele defavorizate.
În PDALPD (2013-2018) pentru Maine și Loire, citim: „Întrun context de criză economică în care precaritatea crește și
resursele financiare pentru canalizarea acesteia sunt din ce în
ce mai puține, apar patru linii principale de acțiune, astfel
încât casa să fie primul vector de integrare socială și
economică și rămân un baluar-do împotriva marii precarități
"
1. Elaborați o ofertă de locuințe adaptată diversității nevoilor
persoanelor defavorizate și îmbunătățiți coerența
mecanismelor de mobilizare a acestei oferte.
2. Consolidarea acțiunilor în favoarea locuinței pentru
persoanele defavorizate în vederea prevenirii, în special prin
îmbunătățirea calității orientării familiilor defavorizate către
diferite soluții de locuință, cazare și sprijin.
3. Întărirea luptei împotriva locuinței necorespunzătoare și a
sărăciei în energie
4. Consolidarea guvernanței PDALPD

DIFERITE MĂSURI DE ASISTENȚĂ SPRE ȘI ÎN
LOCUINȚE E-DILIZIA
Măsuri administrative7
• Măsuri de însoțire și cazare (toate publice) AVDL
• Măsură de sprijin social pentru locuințe (toate publice)
ASLL (ex: dna Q înainte de sosirea ei la CHRS)
• Măsură de însoțire educațională bugetară AEB (toate
publice)
• Măsură de sprijin social personalizată fără management
bugetar (toate publice) MASP fără management
• Măsură de sprijin social personalizată cu managementul
performanței (toate publice) MASP cu manager
• Serviciul de asistență medico-socială SAMSAH pentru
adulți cu dizabilități mintale (persoane cu dizabilități)

6. Sursă = Guide des mesures d'accompagnement "access and maintien in the logement": Plan Départemental d'Action for the Logement et l'Hébergem-ent des
Personnes Défavorisées (PDALHPH) de la Nièvre (Planul de acțiune departamental pentru locuințe și cazare) pentru cei defavorizați).
7. A se vedea anexa 8.2 pentru detalii
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Măsuri judiciare 8
• Furnizarea de însoțire judiciară (toate publice) MAJ
• Protejarea justiției (toate publice)
• Curatoriat (toate publice)
• Protecție (toate publice)

Cazări generice
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• CHRS (Centrul de Reintegrare Socială și Locuință)
• CHU (adăpost de urgență)
• Stabilizarea locuinței
• Nopți în hotel
• Cazare și camere în acord cu ALT (asistență temporară
pentru locuințe)
• Cazări specifice
• CADA (centru de primire pentru solicitanții de azil)
• Cazare de urgență pentru solicitanții de azil
• CPH (Centru de recepție temporară)
• Centrul maternal
• LHSS (pentru îngrijirea sănătății)

DIFERITE TIPURI DE CAZARE10
Locuințe - pensiuni / reședințe sociale
(Reședință socială „clasică”; Maison relais; Résidence accueil)
Alte cazări

• YWF (Casa Tinerilor Muncitori)
• FTM (Casa lucrătorilor imigranți)
• Casa de batrani
• Cazare pentru persoane cu dizabilități
Cazare obișnuită
•
Apartament de inchiriat
• Managementul apartamentului închiriat adaptat țintei (cu
intermediere pentru chirie)
• Apartament afiliat - clădire publică
• Apartament aprobat de ANAH - clădire privată
Facilități pentru persoane cu dizabilități
• Case de primire
• Căminele de pensionare sau de muncă
•
Azile
• Adăposturi specializate

8. A se vedea anexa 8.3 pentru detalii
9. Surse: Guide des dispositifs d’hébergement et de logement adapté "reply to besoins des personnes sans domicile ou mal logés" Chantier natio-nal prioritaire 2008 2012
10. și anexa 8.4 pentru detalii
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MĂSURI PENTRU MUNCĂ, CARE PERMIT REABILITAREA
PROFESIONALĂ
Este important să subliniem în acest paragraf că oamenii pe
care îi însoțim ajung în acest stadiu deoarece au dobândit deja
o primă autonomie: recâștigarea încrederii și luarea inițiativei.
Pentru alte persoane, găsirea unui loc de muncă este esențială
pentru a se întreține, de exemplu, străinii, așa cum sa
menționat deja mai sus, care nu au resurse posibile înainte de
cei cinci ani de permis de ședere, dacă nu îndeplinesc
condițiile pentru venituri minime sau indemnizații membrii
familiei . Cum să găsiți un loc de muncă în Franța astăzi?
Nu există rețete miraculoase, dar putem ajuta oamenii să vă
activeze prin diferite moduri.
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CENTRUL DE MUNCĂ
centrul de ocupare a forței de muncă este o structură
administrativă publică creată la 20 decembrie 2008 din
fuziunea a două entități: Agenția Națională pentru Ocuparea
Forței de Muncă (ANPE) și ASSE-DIC. El este responsabil
pentru angajarea în Franța. Centrul de ocupare a forței de
muncă poate permite accesul la cursuri de calificare și formare
profesională, orientate pe baza proiectului profesional al
fiecărei persoane implicate. Ofertele acoperă toate sectoarele
de activitate și se referă la diferite tipuri de contracte (pe
durată nedeterminată, pe durată determinată, ucenicie etc.).
Cei care caută muncă folosesc un consultant referent, un
interlocutor privilegiat, care îi ajută să dezvolte proiectul
profesional.
În timp ce centrul de ocupare a forței de muncă rămâne un
interlocutor privilegiat în căutarea unui loc de muncă (toți
respondenții cu permis de ședere și care nu au un loc de
muncă permanent cu normă întreagă sunt înregistrați la
centrul de ocupare a forței de muncă), există multe alte
oportunități cu mulți alți actori de reintegrare. Fiecare dintre
ele oferă un sprijin diferit.
AGENȚII TEMPORARE
Este posibil să consultați multe site-uri de locuri de muncă,
precum și rețele sociale ale căror funcții de recrutare online sau dezvoltat în ultimii ani. Înscrierea într-o agenție de
angajare temporară (2) (de exemplu, doamna L înainte de
sosirea ei la CHRS) vă poate permite să câștigați experiență și
să dezvoltați abilități profesionale.
Agențiile de angajare temporară sunt companii de angajare
temporară care se ocupă cu recrutarea lucrătorilor pentru alte
companii / afaceri. În acest fel, sunteți angajat de agenția de
angajare temporară și lucrați într-o altă companie / companie.
Contractul care ne leagă de agenție este un contract
administrativ. Unele agenții se pot specializa în anumite
sectoare, cum ar fi construcțiile,

transport ... Contractul temporar este avantajos financiar,
deoarece oamenii primesc un bonus la sfârșitul contractului
temporar. Acest mod de lucru permite multiplicarea
experiențelor și permite dobândirea de competențe și va fi o
resursă pentru căutările de locuri de muncă viitoare.
Contractul poate duce la un contract suplimentar pe durată
determinată sau permanent. Dar locul de muncă temporar
este încă un loc de muncă precar.
MISIUNEA LOCALĂ
Dacă persoana are sub 26 de ani, misiunea locală vă va ajuta
cu căutarea unui loc de muncă (de ex. Doamna S, înainte de
sosirea ei la CHRS, care i-a permis să lucreze pentru
integrare timp de 2 ani).Misiunea locală îi ajută pe tineri să
își găsească un loc de muncă.
Misiunile locale există din 1982 și sunt prezente în toată
Franța. Acestea au fost create pentru a permite tinerilor cu
vârste cuprinse între 16 și 25 de ani să fie auziți de
profesioniști care îi ajută să găsească soluții pentru progresul
în viața profesională (angajare / formare) și / sau în viața de
zi cu zi: locuințe, sănătate, voluntariat., Permis de
conducere ... Tinerii beneficiază de sprijin personalizat și
acțiune colectivă. Aceasta este o recepție locală, situată în
diferite cartiere ale unui oraș.
CAP EMPLOI
Cap Emploi vă poate sfătui dacă sunteți invalid.
Cap emploi este o structură finanțată din fondurile AGEFIPH (Asociația pentru gestionarea Fondului pentru
integrarea persoanelor cu dizabilități) și care își propune să
ajute lucrătorii cu dizabilități orientați către mediul obișnuit
al căror principal obstacol este dizabilitatea lor. Este un
serviciu local și complet individualizat, cu stabilirea unei
singure persoane de contact.
ATELIERE ȘI LOCURI DE INTEGRARE
Dacă sunt îndeplinite condițiile, este posibilă reluarea unei
activități profesionale într-un atelier și într-un loc de
integrare (de exemplu, doamna L sau doamna T) pentru a-și
relua cariera profesională. Atelierele de integrare și taberele
de lucru sunt scheme aprobate de stat. Acestea pot fi create și
gestionate de asociații non-profit, autorități locale, un CCAS,
un institut de formare profesională. Oferă asistență
personalizată persoanelor îndepărtate de lumea muncii
pentru a le promova integrarea socială și profesională.
Această inserție se numește „inserție prin activitate
economică” (IAE). Beneficiarii contractelor de muncă sunt
solicitanții de locuri de muncă pe termen lung, tinerii sub 26
de ani, beneficiarii RSA și
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• aplicații spontane: este o modalitate de a încerca noroc cu
companiile chiar dacă nu există reclame. Profilul persoanei
poate fi interesant (doamna C este un exemplu)
• site-uri web corporative, reclame în ziare, precum și siteurile web ale diferitelor ziare
• târguri sau forumuri de locuri de muncă: aceste zone
reunesc mulți recrutori care caută candidați. Prin urmare,
acestea reprezintă o oportunitate de a vă prezenta CV-ul.
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muncitori recunoscuți cu handicap. Durata contractului de
muncă este de cel puțin 4 luni, reînnoibilă până la o durată
totală de 24 de luni. De asemenea, este posibil să beneficiați
de integrare prin activitate economică lucrând într-o
companie de integrare (EI), într-o companie de integrare
temporară în muncă (ETTI) sau într-o asociație intermediară
(AI). Beneficiarii beneficiază de sprijin sporit (evaluarea
competențelor, ateliere de căutare de locuri de muncă).
Există și alte modalități de a găsi de lucru:
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CENTRE SOCIALE
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Peste tot în Franța, centrele sociale sunt structuri locale care
stimulează dezbaterea democratică, susțin mobilizările și
proiectele locuitorilor locali și construiesc condiții de viață mai
bune, pentru azi și mâine. Acestea oferă activități sociale,
educaționale, culturale și familiale pentru a satisface nevoile
teritoriului. Mai presus de toate, toate acestea sunt construite
și susținute de locuitori.
A merge la centrul social înseamnă a descoperi locuri pentru
copilăria timpurie, ateliere culturale, sprijin pentru școlarizare,
ateliere pentru învățarea limbii franceze, spații de schimb între
părinți, ajutor pentru accesul la drepturi, locuri pentru
proiecte pentru tineri, un laborator digital intergenerațional ...
Centrul social oferă răspunsuri la nevoile teritoriului său cu
locuitorii locali. Multe familii participă prin mentorat
(doamna D), activități pentru mamă și copii (doamna MB),
activități pentru copii (doamna T, doamna I), activități pentru
adulți (doamna Q) sau voluntariat (doamna B).

de paturi de spital în psihiatrie, 95% dintre ei locuiesc în oraș
”, își amintește Jean Canneva, președintele Uniunii Prietenilor
și Familiei Bolilor Mintali (Unafam). Sursa: lien-social.com
PLANIFICARE FAMILIALA
Planificarea familială, al cărei nume real este „Mouve-ment
français pour le planning familial” (MFPF), conduce multe
centre în Franța. Acestea au un rol de educație, informare și
acompaniament în domeniul sexualității. În special, pot ajuta
oamenii să aleagă contracepția.
Centrele de planificare familială, răspândite pe întreg teritoriul
național, permit tuturor - chiar și minorilor - să obțină
informații anonime despre sexualitate, despre întreruperea
voluntară a sarcinii (avort), despre contracepție, despre
infecții cu transmitere sexuală etc.
Sursa: www.medisite.fr

Sursa: www.centres-sociaux.fr

Vorbim despre o mișcare feministă și educație populară,
campanii de planificare familială pentru educație sexuală,
contracepție, avort, egalitate de gen și combate toate formele
de violență și discriminare. Sursa: www.planning-familial.org

GRUPUL DE AUTO AJUTOR RECIPROC

SERVICII DE MEDIERE FAMILIALĂ

Născute din inițiativa asociațiilor familiale și a utilizatorilor de
psihiatrie, grupurile de ajutor reciproc permit persoanelor cu
tulburări mintale să-și rupă izolarea, să se ajute reciproc și săși recapete un loc în oraș. Dacă a fost posibil să se observe
abateri, cum ar fi comportamentul excesiv de directiv față de
utilizatori sau lipsa de instruire pentru unii facilitatori, aceste
grupuri răspund la o așteptare și evită multe spitalizări.
Un sistem inovator, grupul de auto-ajutor (Gem) trebuie să fie
gestionat de și pentru utilizatori. Este un loc în care persoanele
cu dizabilități mintale, adesea izolate și slăbite de boală, se pot
întâlni și împărtăși activități. Participă în ritmul lor și în
funcție de dorințele lor în viața instalației și funcționarea
acesteia. Utilizatorii, membrii Gemului, se ajută reciproc,
construiesc proiecte, recâștigă încrederea în sine, recreează
legături sociale și se deschid către lumea exterioară datorită
unei rețele de parteneri sociali, asociativi și artistici ... Într-o
Gemă nu există îngrijitori ci coordonatori sau animatori care
însoțesc utilizatorii în călătoria lor către autonomie. Bijuteria
nu este o unitate de sănătate și nu înlocuiește îngrijirea care
rămâne necesară. „În Franța, cel puțin 600.000 de oameni
suferă de o tulburare psihologică gravă. Odată cu apariția
neurolepticelor și a închiderii

„Un proces de construire sau reconstrucție a legăturii familiale
bazat pe autonomia și responsabilitatea persoanelor afectate
de situații de ruptură sau separare în care un terț imparțial,
independent, calificat și fără putere de decizie, mediatorul
familiei promovează, prin intermediul organizarea
interviurilor confidențiale, comunicarea lor, gestionarea
conflictului lor în contextul familial înțeles în diversitatea și
evoluția sa.
În mod regulat, familiile CHRS pot utiliza acest serviciu în
contextul separării lor conjugale (de exemplu, doamna Bo).
Scopul medierii familiale este să păstreze o legătură familială
atunci când un eveniment sau situație a slăbit-o, cum ar fi
divorțurile, despărțirile, restructurarea familiei, conflictele
familiale pentru menținerea legăturilor dintre bunicii și
nepoții, la fel ca cele dintre adulții tineri și părinții lor .
Oferă o alternativă la recurgerea la instanță pentru
soluționarea litigiilor uneori dificile.
Medierea familială vă permite să restabiliți legătura familială
slăbită de aceste situații, promovând ascultarea și dialogul
într-un spațiu neutru printr-un terț imparțial și calificat:
mediatorul familial. Rolul mediatorilor familiali este de a
însoți
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SPAȚII PENTRU VIAȚA SOCIALĂ1
Spațiul de viață socială este o structură asociativă de
proximitate care ajunge la toți cetățenii, în special familiile,
copiii și tinerii.
Dezvoltă în principal acțiuni colective care permit:

•
•

consolidarea legăturilor sociale și familiale și a
solidarității de vecinătate;
coordonarea inițiativelor de promovare a vieții colective
și asumarea responsabilității de către utilizatori.
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Prin proiectul și acțiunile sale, spațiul de viață social
urmărește trei obiective concurente:
• incluziunea socială și socializarea oamenilor, pentru a
combate izolarea;
• dezvoltarea legăturilor sociale și a coeziunii sociale în zonă,
pentru a promova „o mai bună conviețuire”;
• asumarea responsabilității de către utilizatori și dezvoltarea
cetățeniei locale, pentru dezvoltarea abilităților oamenilor și
implicarea lor în viața socială.

Alte caracteristici ale unui spațiu de locuit social:
• este administrat exclusiv de o asociație;
• câmpurile sale de acțiune trebuie să fie multiple și adaptate
nevoilor zonei; activitatea sa se desfășoară pe tot parcursul
anului.
Sursa: www.caf.fr

UNELE MĂSURI LEGATE DE DEZVOLTAREA
AUTONOMIEI AFECTIVE ÎN ANGERS

să aibă grijă de ei înșiși, să preia controlul asupra vieții lor ".
Încredere și timp
Dar fiecare persoană este diferită și de multe ori durează
mult. „În primul rând, nimic nu se poate întâmpla fără
încredere. Unor oameni le ia ani de zile pentru a ajunge la
alții, pentru a se reconecta. Foarte des, asistenții sociali din
domeniu, medicii, profesioniștii Cesame sunt cei care îi
întâlnesc mai întâi și ne avertizează.12 "Asociația ATLAS ajută
persoanele izolate și / sau fragile într-o situație socială
vulnerabilă; însoțește accesul la locuințe și întreținere,
previne evacuările, organizează activități de rețele sociale și,
în general, susține tot ceea ce promovează persoana în
mediul său13.
Ca parte a însoțirii lor, personalul CHRS recomandă în mod
regulat rezidenții CHRS.
ASOCIAȚIA "RESTO TROC" 14:
Resto Troc vrea să fie un restaurant deschis tuturor în spirit
de solidaritate.
Resto Troc dorește, de asemenea, să fie un loc de convingere,
astfel încât ușile sale se deschid de la ora 11.30 pentru o
întâlnire în sala de recepție, urmată de prânz, care este servit
de la 12.00 la 13.00, înainte de a încheia cu o pauză de cafea și
divertisment. Conform programului stabilit în fiecare lună. .
Asociația RESTO TROC dorește, de asemenea, să fie un loc
de ștafetă și își invită în mod regulat membrii să participe la
viața asociativă a districtului.
Doamna B a fost angajată cu un contract de plasament la
Resto Troc. A reușit să învețe diferite sarcini în sectorul
catering: primirea clienților, spălarea vaselor, gătitul,
servirea .....
IDe asemenea, personalul CHRS mănâncă la timp și poate
aduce rezidenți CHRS acolo.
ASOCIAȚIA PASSERELLE, FURII15
Ateliere de viață socială și alte activități rezervate celor care
primesc minime sociale.
Doamna S mergea regulat la laboratorul de asistență
medicală al asociației Passerelle. Acolo a întâlnit mai mulți
oameni și avea la dispoziție echipamente de cusut.

ASSOCIAZIONE ATLAS:
Atlas recreează legătura.
Defalcarea, fragilitatea psihologică, dependența, pierderea
muncii, ușile care se închid ... Și aceasta este excluderea.
„Beneficiarii de beneficii sociale minime, cu dizabilități, acești
oameni se izolează și se pun în marja societății. „Șeful
Atlasului (Accueil-temps libre-animation-social), lucrează cu
educatori specializați, consultanți și animatori ai economiei
sociale și familiale. „Îi ajutăm să-și rupă singurătatea, să se ia
singuri

11. Sursa: justice.fr/mediation.familiale
12. Sursa: angers.maville.com
13. Sursa: gralon.net/mairies-France
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membrii familiei într-o abordare constructivă. Soluția la care
au ajuns părțile la sfârșitul procesului se dovedește adesea a fi
mai acceptabilă și adaptată nevoilor lor decât cea pe care
judecătorul ar putea să o dea, ca urmare a discuțiilor lor. În
unele cazuri, utilizarea medierii familiale preventive este
obligatorie pentru părți. Dacă nu justifică o încercare de
mediere, judecătorul nu va putea să se pronunțe asupra
cererii lor.

14. Sursa: resto-troc.fr
15. Sursa: angers.roseraie.chez.com
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ASIGURAREA / ASIGURAREA SIGURANȚEI
Dacă ne referim la piramida lui Maslow (din 1954), fiecare
individ trebuie, pentru a fi pe deplin realizat, să aibă un
anumit număr de nevoi satisfăcute.
Nevoile fiziologice și apoi cele de siguranță vor fi primele.
Prin urmare, baza muncii noastre va fi aceea de a pune acești
oameni într-o anumită securitate materială, oferindu-le un
loc sigur unde pot fi protejați. Simplul fapt de a avea cazare îi
face deja să se simtă mai protejați.
În plus, la CHRS Béthanie, de exemplu, se asigură o prezență
constantă în plantă sub forma unei prezențe permanente, zi
și noapte. Femeile primite în acest loc spun: „Mă simt
protejată,
există
o
prezență
constantă,
este
liniștitoare” (doamna F): „chiar dacă persoana nu face mare
lucru, singurul lucru care contează este prezența. ... știm că,
dacă ceva nu merge bine aici, va exista cineva cu care putem
vorbi, un număr de urgență ... acesta este singurul lucru care
contează "(doamna D):" suntem sub aripa ta "(doamna E).
Mai mult, doamna S. a putut spune: „Mă simt protejată. Știu
că este cineva acolo. Există poarta care se închide: nu intră
nimeni. Și pe deasupra, avem un paznic noaptea, deși știu că
oboseste noaptea: există un paznic care stă toată noaptea
pentru a proteja doamnele. Chiar dacă știm foarte bine că el
rămâne în birou, știm că este acolo ”.
De asemenea, trăirea într-un loc guvernat de regulile vieții te
face să te simți în siguranță. Doamna F ne spune: „există
reguli, este liniștitor”. În ceea ce privește aceleași reguli de
viață la CHRS și când a fost întrebată dacă nu s-a simțit
lipsită de libertate, doamna MB a răspuns: „Nu, am fost
întotdeauna obișnuită cu mediul înconjurător când locuiam
cu părinții mei. Deci această setare nu mă deranjează, parcă
aș fi un pic acasă ”.
Această primă fază a securității materiale ne va permite să
lucrăm încetul cu încetul la securitatea emoțională, în special
prin crearea de legături pe care le vom dezvolta mai târziu.

ASCULTARE / BONDING
Toate femeile intervievate, în timpul diferitelor interviuri,
subliniază importanța acestei legături pe care au (sau au pututo) dezvolta cu profesioniști, dar și cu alți rezidenți ai locului de
reședință.
Un profesionist DISMO a spus: „Cimentul muncii
educaționale este relația”.
În crearea acestei conexiuni, noțiunea de referent ni se pare de
primă importanță. De fapt, după cum subliniază Guy
Dréano16: „persoana care„ este bolnavă (...) mai întâi trebuie să
întâlnească pe cineva pe care să se sprijine, deci poate că restul
se poate întâmpla ... ”.
Vorbind despre CHRS, dna MB a putut spune: „Mă simt ca acasă.
Am sprijin, mă simt bine, sunt ajutată în toate eforturile mele și mă
simt bine moral. Mă simt ca într-o familie și scot foarte mult din ea ”;
„Când voi pleca de aici, mă va răni foarte mult pentru că sunt
obișnuită să fiu cu toată lumea. Și copiii mei sunt fericiți aici ”.
Vorbind despre prezența unui educator, doamna S. a putut spune:
„Știu că nu a fost întotdeauna acolo
(din cauza orelor și a tuturor celorlalte), dar uneori a fost
acolo. Chiar dacă persoana nu face mult, singurul lucru care
contează este prezența. (Spune asta de mai multe ori). Știm că,
dacă este ceva în neregulă aici, va exista cineva cu care putem
vorbi. Un număr de urgență ... este singurul lucru care
contează ". Când femeile intervievate vorbesc despre
„referentul lor”, ei folosesc termeni puternici. Doamna A:
„persoana mea de contact a fost totul pentru mine, la fel ca
mama, ne-am înțeles, era o problemă serioasă”.
Doamna N. a persoanei sale de contact spune că „este ca
nașterea unui copil care își vede mama”. De fapt, referentul
este persoana care acționează ca model, ca punct de referință
într-o anumită situație sau acțiune. Este resursa care poate fi
solicitată într-un mod privilegiat atunci când ești pierdut, când
nu mai știi ce să faci.
Doamna N. spune: „ca o familie” (vorbind despre echipă) „o
legătură foarte puternică care s-a dezvoltat cu Betania” „un zid
pe care să ne sprijinim”, „un suport moral foarte important”.
Doamna C și-a exprimat gândurile cu următoarele cuvinte:
„Am avut o relație foarte strânsă cu persoana mea de contact
(pe care o numește pe numele ei„ J ”) sau cu întreaga echipă,
dar mai presus de toate„ J ”pentru că era el care m-a însoțit.
Uneori, dacă nu aș fi de bună dispoziție, aș țipa la el, dar el era
mereu acolo să-mi spună că va fi bine ... El a fost mereu acolo
și i-am spus totul. Chiar și când era timpul să merg la tribunal
și tatăl copiilor mei m-a încurcat ”. Ea adaugă: „Mi-a dat sfaturi
și asta m-a făcut să simt
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În diferitele structuri care se ocupă de reintegrarea oamenilor
în mare precaritate și dificultăți sociale, sunt puse în aplicare
diverse și numeroase instrumente de lucru. Vom încerca mai
jos să menționăm câteva teme prin care asistenții sociali pot
lucra la autonomie.

16. Ghid pentru educația de specialitate
72

( a recâștiga) o anumită siguranță emoțională, de care
majoritatea acestor femei nu au. Stabilirea unei relații de
calitate ne va permite, odată cu progresul
acompaniamentului, să conducem treptat persoana să-și
mobilizeze resursele („și tu, cum poți avea grijă de tine?”).
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În acompaniamentul nostru, noțiunea de „timp” este, prin
urmare, absolut esențială, deoarece nu este posibilă stabilirea
unei relații reale de la o zi la alta.
În această relație de ascultare activă, importanța unei echipe
atente și unite cu valori ale umanității și respectului este, de
asemenea, un factor de succes! „Trebuie să„ te ud ”vorbind
despre tine fără să intri în detalii pentru a construi poduri și a
te pune pe picior de egalitate”, spune un profesionist
DISMO.
RUPE IZOLAREA
Una dintre primele sarcini ale asistentului social va fi, prin
urmare, să creeze legături și să rupă izolarea. Instrumentul
nostru de cazare colectivă ajută la lucrul la sociabilitate,
deoarece femeile sunt conduse să trăiască împreună cel puțin
în spații colective. În funcție de cultură, vârstă, compoziția
familiei (copii / fără copii) este mai mult sau mai puțin ușor
pentru ei. Dna MB a putut să spună: „e cam ca în Africa.
Cunoașteți spațiile comune? Există mai multe terenuri și te
poți vedea în curte. Unii pregătesc mâncarea, alții zdrobesc
porumbul. Deci, din moment ce sunt african, sunt obișnuit și
nu mă deranjează deloc ”. Organizarea unor momente
informale de grup (o cafea împreună în zona convivială de
exemplu sau o plimbare împreună în parc) sau mai formale
(ateliere de gătit, petreceri comune pentru diferite
evenimente ...) pot încuraja capacitatea femeilor de a „fi cu
”și legătură cu profesioniști, precum și cu alți rezidenți.
Important este mai presus de toate să lucrăm împreună și să
trăim experiențe comune.

Un facilitator socio-cultural care a lucrat la Bethany ne-a
spus despre „nevoia de a-ți lua timp în fiecare zi pentru a
merge să batem la ușile fiecărei case, pentru a merge și a
cunoaște femei, dar și despre importanța organizării
ritualurilor precum o cafea colectivă în fiecare luni dimineață
”.
Când creați această primă legătură de încredere reciprocă,
este important să vă asigurați că persoana creează sau
recreează o rețea mai largă, o rețea externă instituției care
durează în timp, mai ales după părăsirea instituției. Rolul
nostru va fi să împingem spre exterior, spre celălalt. După
cum spune doamna F, „este dificil să creezi singură această
rețea”. Prin urmare, sarcina noastră este să punem oamenii
în contact, lucrând cu o rețea externă (de exemplu, asociații
de cartier, care organizează activități cu oameni din cartier),
să le lăsăm să experimenteze ce înseamnă a cunoaște oameni
prin activități externe., Cu scopul de a permițându-le să
„îmblânzească necunoscutul” pentru a nu-i destabiliza.
Acesta este și modul în care funcționează asociația ATLAS, de
exemplu: unul dintre profesioniști ne-a explicat într-un
interviu care propune inițial activități în cadrul structurii (de
exemplu, partajarea meselor, ateliere de informatică) „Care
sunt o piatră de temelie spre care să mergem ”. Apoi lucrează
în colaborare cu celelalte structuri ale orașului Angers,
însoțind participanții astfel încât, „de la necunoscut la
cunoscut”, să înceapă activități în cartier care pot continua
chiar și după șederea lor în asociație (de exemplu, ateliere de
teatru, sport ...).
Doamna S. vorbește despre o altă asociație care o ajută în
căutarea unui loc de muncă: „datorită persoanei mele de
contact, fără el nu aș ști”. Putem vedea în acest exemplu
importanța rolului de referent în această „ieșire” către
exterior.
În același spirit, CHRS lansează un proiect global în jurul
culturii. De fapt, legea din 29 iulie 1998 reafirmă și stabilește
„accesul la cultură pentru toată lumea în condiții egale
pentru viață”. Acest proiect are mai multe virtuți: crearea
unui grup, posibilitatea de a împărtăși emoții împreună
pentru a promova legătura.
Pe de o parte, acest proiect oferă femeilor posibilitatea de a
participa la excursii culturale accesibile din punct de vedere
economic, datorită parteneriatului cu Carta culturii și
solidarității. Aceste excursii satisfac diferite nevoi:
împărtășirea emoțiilor cu ceilalți, contactul, descoperirea,
ieșirea din zona de wellness fără a fi singuri, descoperirea
pasiunilor, îmbogățirea culturii generale.
Aceste proiecte plasează cultura ca un spațiu pentru
„dezbatere, schimb, abilitare individuală, emancipare și
exprimare de sine, pentru implicare într-un spațiu social și
public mai larg și mai colectiv” 17. Prin această deschidere
culturală, spune un asistent social din cadrul CHRS,
„participăm la măsura noastră de a sparge
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bine. Toată echipa a fost acolo pentru a mă sprijini și astăzi
nu pot decât să le mulțumesc ”.
Un profesionist DISMO insistă asupra unui aspect specific al
primei întâlniri, și anume importanța întâlnirii în timpul
căreia non-verbalul joacă un rol relevant. Pentru el este
necesar să întâmpine oamenii în cel mai bun mod posibil,
astfel încât să se simtă respectați cât mai mult posibil.
Femeile primite în Betania exprimă importanța
sentimentului de a fi ascultate.
Doamna F: „A existat întotdeauna o ureche, indiferent cine a
fost acolo să mă asculte, să facă progrese în multe lucruri la
nivel global”.
Doamna D: „Dacă avem o mică problemă, găsim
întotdeauna pe cineva care să ne asculte”.
Sentimentul ascultat și acceptat le permite să dezvolte o
relație de încredere pas cu pas și să găsească

17. Revista FNARS Spring 2016
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ÎNVĂŢAREA
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Odată ce relația este creată, asistentul social va folosi diverse
pârghii pentru a ajuta persoana să-și găsească sau să își
regăsească autonomia. Una dintre primele pârghii va fi
„învățarea”. Într-adevăr, o serie de femei pe care le însoțim au
lacune importante și variate în ceea ce privește cunoștințele
lor: aceasta poate viza limba franceză, sistemul administrativ și
social (în special accesul la drepturi), diferitele locuri de
resurse, dar și aspecte mai „practice”. de gestionare a bugetului
sau de întreținere a locuințelor.
Un asistent social de la CHRS mărturisește: „Ne vom lua timp
să explicăm cum funcționează lucrurile, să informăm femeile
despre tot ceea ce există, să oferim ajutor și sprijin în
completarea fișierelor sau apelurilor telefonice și să le însoțim
la întâlniri. Simt nevoia , întotdeauna cu scopul de a nu face
lucruri pentru ei, ci de a le arăta sau de a le explica pentru a le
putea face singuri mai târziu. Pentru noi este important ca
fiecare dintre ei să-și poată testa capacitatea de a face lucruri
pentru a recâștiga încrederea în sine ”. Lucrarea constă și în
direcționarea lor către structuri adecvate dificultăților lor, cum
ar fi învățarea limbii franceze.
În ceea ce privește învățarea despre îngrijirea casei,
reprezentanții unei familii pot fi reuniți la început (familia, de
exemplu), astfel încât persoana să poată dobândi apoi
diversele abilități necesare.
Profesionistul subliniază că„important este că oamenii însoțiți
fac lucrurile singuri, astfel încât să fie mândri că au reușit, dar
este, de asemenea, important să lupți împotriva așteptărilor
rezultatelor, astfel încât oamenii să facă lucrurile la soare,
chiar dacă dureaza ".
DEZVOLTAȚI-VĂ ÎNCREDERE ÎN VOI INȘIVĂ
În plus față de această pârghie de învățare, va fi esențial să
lucrăm la stima de sine și la încrederea în sine.
La CHRS, femeile vin adesea cu o experiență traumatică în
viața de relație (în copilărie cu părinții sau fostul soț ...) care
creează dificultăți în crearea și trăirea unor relații sigure, lucru
pe care nu l-au experimentat niciodată. Ca referenți sociali,
suntem atenți să creăm o relație de încredere în
acompaniament și facem ipoteza că persoana poate
experimenta relații diferite de cele pe care le-a cunoscut.
Credem că experiența relațională pozitivă poate fi înscrisă în
ea pentru a se reproduce.
Postulatul inițial specifică că un referent este următorul:
„fiecare persoană întâmpinată are abilități, depinde de noi să îi
ajutăm să le îmbunătățească și să le pună în practică în viața
lor, astfel încât să recâștige stima de sine și încrederea în sine.
Pentru a face acest lucru, trebuie să pornim de la persoană,

de unde este și credeți-i pentru a-i ajuta să creadă în
abilitățile lor, important este să le sporești abilitățile, oricât de
mici ar fi ele.
Doamna N o exprimă în acești termeni: „în Betania„ au
crezut în mine ” și acest lucru a fost foarte important pentru
ea, în evoluția ei și i-a permis să-și recâștige încrederea în
sine pentru a-și găsi o casă și un loc de muncă.
Medierile care permit acestor femei să aibă experiențe de
succes (sau cel puțin să învețe să analizeze ceea ce nu a
funcționat) sunt multe și variate și nu le vom descrie pe toate
aici, dar iată câteva exemple.
În CHRS, femeile participă la Consiliul pentru viața socială
(CVS) în care își pot asuma responsabilități.
Într-un interviu, doamna F. ne-a spus: „Am putut participa
la activitățile propuse. La CVS, unde eram secretară, am făcut
lucrările de secretariat și acest lucru m-a făcut să mă simt
apreciată ”.
În același mod, scrie un reprezentant social al CHRS
Bthanie, începem un proiect de laborator creativ animat de
o actriță. Scopul acestui proiect este de a oferi oamenilor
întâmpinați un moment de experiențe creative și artistice în
care individualitatea lor este sporită prin scriere, de către
corp, prin cântat?
În timpul unui interviu, un profesionist DISMO (protecția
copilului) ne-a mai spus despre „medierile artistice pe care le
folosesc pentru a ajuta tinerii să recâștige încrederea în sine.
Aceste activități îi pun pe tineri în poziția de actori și
spectatori și le permit să simtă emoții, să experimenteze, să-și
descopere abilitățile - pe scurt, să „vibreze!”.
Asociația ATLAS oferă persoanelor pe care le însoțește să se
implice și să devină actrițe organizând în fiecare lună,
însoțite de profesioniști, activități pentru ceilalți membri ai
asociației.
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izolarea și pentru a promova stima de sine a persoanelor
primite în cadrul CHRS (vom dezvolta această dimensiune a
stimei de sine mai jos) ".
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După cum vor înțelege cititorii, cercetările întreprinse le-au
permis autorilor, care sunt profesioniști sociali, să-și pună la
îndoială propriile practici și să-și pună gândurile și metodele
în perspectivă. Cu toate acestea, ei nu s-au oprit aici,
deoarece în timpul proiectului și al experienței de studiu în
Europa au identificat și practici pe care doresc să le pună în
aplicare. Acest capitol este împărțit în trei mărturii ale unor
profesioniști care își relatează descoperirile.
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BUNE PRACTICI ÎN ROMÂNIA
(mărturie Annabelle)
Întrucât sistemul social românesc este fundamental diferit de
al nostru, nu este atât de ușor să-l comparăm cu al nostru!
Totuși, ceea ce a fost evident pentru noi în practicile lor este
posibilitatea autofinanțării proiectelor. De fapt, deoarece
ajutorul de stat este foarte limitat, asociațiile care doresc să
lucreze în domeniul social trebuie să își găsească propria
finanțare și, prin urmare, sunt foarte creative! Am putut
vedea o casă de fete care a creat o patiserie care a fost folosită
atât pentru finanțarea proiectului, cât și pentru a le permite
fetelor să se integreze treptat la locul de muncă printr-o
primă experiență „sigură” și însoțită. În mod similar, am
vizitat o gateră care a permis aceleași lucruri. În Franța,
legislația ni se pare foarte limitată la acest nivel și crearea
unui proiect de acest tip este administrativ foarte complicat,
în timp ce românii (din lipsă de alte mijloace, este adevărat!)
Au mai multă libertate și, prin urmare, mai multă
creativitate.

BUNE PRACTICI ÎN ITALIA
(mărturie Vanessa)
Primul lucru care ne vine în minte atunci când ne gândim la
bunele practici italiene este relația strânsă dintre educatori /
asistenți sociali și oamenii pe care îi însoțesc. De fapt, în
Franța, dacă există un dictat care cântărește pe asistența
socială, acesta este cel al „distanței corecte de utilizator”, care
ar fi condiția unei fizionomii profesionale bune.
Pentru noi apropierea, sau chiar afecțiunea pe care am
observat-o, a fost experimentată ca fiind pozitivă în
acompaniament. De exemplu, un educator nu ezită să
apeleze la familia sa sau la rețeaua sa de profesioniști pentru a
găsi mobilier pentru cazarea unei persoane. Altul nu ezită să
ridice femei, să-și arate gesturile de afecțiune.

În Italia, „sistemul D” este o valoare sigură atunci când vine
vorba de a căuta finanțare, deoarece nu așteaptă ca statul să o
finanțeze. De exemplu, o structură religioasă privată care are
spații mari neutilizate și care primește familii străine gratuit
(cazare mobilată individual) sau persoane singure, de
exemplu părinți separați (cameră, duș și bucătărie în comun)
pot închiria camere pentru seminarii., întâlniri sau nunți,
pentru a strânge fonduri. În plus, renovează, din nou pentru
autofinanțare, mai multe case pentru a le face „airbnb” de
închiriat.

Dar, de asemenea, o comunitate care întâmpină minorii în
structurile de zi sau de primire se angajează să „organizeze
evenimente de solidaritate pentru a finanța proiecte care îi
ajută pe copii în autonomia lor și în dezvoltarea lor
personală”. De exemplu, un aperitiv solidar cu o seară
muzicală pentru finanțarea pregătirii profesionale a unui
tânăr. Și acest lucru este pregătit de tineri și educatori.

În ceea ce privește munca, pentru companiile care nu au
timp să-și instruiască angajații, este creat un „centru de
formare profesională” pentru a permite oamenilor să aibă o
experiență profesională mai degrabă decât o experiență
teoretică. În acest centru există o creșă, o asociație, o agenție
de muncă (administrație, spațiu verde, bucătărie) și o casă de
bătrâni. Prioritatea este practica la instituție și adaptarea
cursului în funcție de tineri. De exemplu, dacă un tânăr
dorește să facă o treabă de secretariat, înainte de a merge la
serviciu va face un stagiu în secretariatul asociației. Scopul
acestui stagiu este dezvoltarea abilităților înainte de a intra pe
piața muncii. În 2014, 80 de tineri s-au angajat după stagiu.

BUNE PRACTICI ÎN SPANIA
(mărturie Maria)
În Spania, am fost impresionați de asociația „Programme
Hombre”. Acest program se adresează tinerilor cu probleme
severe de dependență.
Însoțirea începe cu o muncă atentă cu familiile asupra
abilităților de viață, stimei de sine și incluziunii sociale.
Consilierii explică faptul că vor să „vindece” cauza și nu
simptomul. În plus, acest timp le permite să construiască o
relație de încredere cu familia.
Munca de acompaniament se face mai mult cu familia
tânărului decât cu tinerii direct: „dacă părinții cred în
schimbare, există o schimbare, familiile sunt partea
principală a soluțiilor”, subliniază în timpul intervenienților
de prezentare a structurii lor .
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7 - TENTATIVA DE A STABILI UN SISTEM DE REFERINŢĂ PENTRU
BUNE PRACTICI

După aceste trei mărturii, care doresc să ofere o reflecție
asupra experienței autorilor în timpul experiențelor lor de
formare și a vizitelor de studiu în Europa, asistenții sociali au
dorit să facă o încercare, să prezinte pur și simplu o arhivă de
bune practici pe tema dezvoltării - autonomie. Aceasta este
ultima lor contribuție la această cercetare. Nu este un
rezultat, ci un pas pentru a răspunde obstacolelor descrise
mai sus; o încercare de a participa la evoluțiile necesare ale
practicii sociale. Pe măsură ce oamenii care sunt întâmpinați
evoluează, „cercetătorilor” li s-a părut util să prezinte ceea ce,
foarte modest, li s-a părut cadrul de referință „potrivit”
pentru intervenție.
Orice bună practică începe cu o credință adunată în acești
trei ani. Definește viziunea persoanei care caută autonomie.

1. Oamenii trebuie ascultați (nevoie vitală în ființa lor
interioară.)
Profesionistul trebuie să-și ia timp pentru a asculta așteptările
și nevoile familiilor care sunt însoțite. Antrenarea în tehnici
de ascultare este esențială în fața unui public care nu este
obișnuit cu acest tip de ascultare necondiționată. Mijloacele
acestei ascultări sunt timpul și spațiul. Oamenii nu își dau
cuvântul imediat, au nevoie de încredere. De asemenea, au
nevoie de un loc. Nu vorbim la fel pe terasa unei cafenele sau
într-un birou în spatele unui computer. Această credință se
bazează pe două virtuți care par esențiale autorilor: răbdarea
și cumpătarea. Profesionistul trebuie să găsească acest timp,
care uneori pare pierdut, dar care este adesea premisa unui
cuvânt puternic.
2. Oamenii trebuie incluși într-un proiect care îi protejează.
Acest proiect face parte dintr-o altă credință puternică:
oamenii sunt experții în viața lor, așa că știu ce este bine
pentru ei. Abordarea profesionistului este de a clarifica, de a
arăta posibilele alegeri și de a ajuta în procesul de luare a
deciziilor. Ajută la construirea proiectului individual al
persoanei.

3. Fiecare individ își construiește propria viziune asupra lumii.
Și, prin urmare, are propria reprezentare a lumii. Nu există o
singură hartă a lumii. Sarcina profesionistului nu este să se
reducă pe sine și, prin urmare, să reducă persoana la
reprezentarea sa despre sine
o a simptomului pe care îl aduce.
o Cu alte cuvinte, reprezentarea noastră a realității
corespunde viziunii pe care o avem despre lume. Această
reprezentare ne influențează alegerile, percepțiile și ne
limitează adesea. Această „hartă mentală” oferă o
reprezentare parțială și adesea incorectă a realității. Scopul
unui educator nu este, așadar, „de a reduce la tăcere
simptomul, oricât de tulburător ar fi acesta, ci de a-l asculta,
de a însoți subiectul în reflecția sa, în descoperirea a ceea ce,
în el, încearcă să-și spună”18.
4. Oamenii au nevoie de sprijin diversificat.
Deși am văzut că oamenii acordă importanță relației
privilegiate cu un referent, profesionistul trebuie să aibă grijă
să aibă alți oameni în jurul său lângă el și să propună alte
modalități relaționale. Adresa în care un profesionist singur
este adesea un profesionist în pericol și uneori periculos își
asumă aici tot sensul, propunând partajarea și acțiunea
colectivă în slujba persoanei primite și a profesionistului
implicat în relație. Această credință este o invitație de a lucra
în echipă și de a nu te izola în situații, de a respecta munca
altor profesioniști.
5. Oamenii au nevoie de flexibilitate atunci când însoțesc.
Legitimitatea acțiunilor noastre, încrederea și locul pe care
oamenii îl pot da pot fi slabe. Ei ne pot „minți”, „evita” sau
pot acorda puțin spațiu relației de însoțire. Profesioniștii
trebuie să aibă abilități intelectuale și mentale pentru a se
adapta la comportamentele deseori complexe ale acestor
persoane care trăiesc momente de criză (violență verbală,
agresivitate, respingere a mediului înconjurător sau
dimpotrivă nevoie emoțională, suprainvestire în
acompaniament). Uneori se duc
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Cu familiile, „Hombre” animă momente de schimb colectiv
pe experiențele fiecăruia. Ei propun obiective care pot fi
atinse într-o perioadă de timp dată.
În ceea ce privește adolescenții, „Hombre” funcționează

18. în „Le travail d’éducateur spécialisé, éthique et pratique” Joseph Rouzel 07 noiembrie 2018
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6. Oamenii au nevoie de relații reale.
Experții în umanitate, oamenii care au nevoie de autonomie
doresc și caută relații originale și adevărate. Prin urmare, este
recomandabil ca profesionistul să acționeze cu toată
sinceritatea cu persoana care îl însoțește. În special, prin
faptul că nu cedează realității situației (probleme parentale,
deficit social ...) și este foarte clar cu privire la poziția sa
profesională și la nivelul relației întreținute cu persoana
respectivă.
7. Oamenii au resurse,
iar proiectul de dezvoltare a autosuficienței va trebui să se
bazeze în primul rând pe aceste resurse.
Scopul asistentului social în acest caz este să dezvăluie
talentele și resursele, mai degrabă decât să anuleze sau să
reducă dizabilitățile oamenilor. Plecând de la ceea ce
funcționează și nu de la limitele oamenilor.
8. Comunitatea este o șansă pentru individ.
Chiar dacă simțim bogăția întâlnirii individuale cu persoana
respectivă, subliniem importanța grupului ca factor de
evoluție pozitivă. Persoanele primite în instituție au un
interes în întâlnirea și schimbul de bune practici. Aceste logici
peer-helper sunt o perspectivă foarte pozitivă pentru asistența
socială.
9. Persoana este o ființă simțitoare.
„Omul nu trăiește numai din pâine”, este nevoie ca asistentul
social să deschidă domeniul posibilităților dincolo de
problemele administrative sau de accesul la drepturi. Oamenii
trebuie să fie deschiși la cultură. Toate domeniile artistice
promovează autonomia răspunzând nevoii de creativitate și
deschidere senzorială. Aceste simțuri se dezvoltă în special
într-o puternică deschidere către lumea exterioară și în
căutarea creației în toate formele sale în spațiul persoanei.
10. Persoana este limbaj.
Această credință susține ideea că vocabularul și gesturile
asistenților sociali trebuie să fie apropiate de cele ale
indivizilor. Limbile noastre, posturile noastre fizice, pozițiile
noastre verbale și non-verbale ne îndepărtează unul de
celălalt, este recomandabil ca persoana care ne întâmpină să
facă efortul vocabularului și gesturilor celuilalt. Această
apropiere lingvistică invită la reciprocitate. La aceste prime
zece considerații se adaugă alte două considerații, în esență
centrate pe relația însoțitor / însoțitor. Mai jos vorbim despre
autonomia profesionistului. Într-adevăr, el însuși trebuie să-și
facă griji cu privire la propria autonomie. Însoțirea
autonomiei fără a fi în căutarea propriei persoane: ar fi cel
puțin o contradicție și în cel mai rău caz

casa o uzurpare. Nu că șoferul ar trebui să fie total autonom,
dar trebuie să fie cel puțin pe calea autonomiei!
11. Profesionistul este o ființă în mișcare, așa că trebuie să
poată conta pe o structură solidă care îi permite să
experimenteze, să își asume riscuri. Acest cadru este definit
colectiv. Aici am prezentat doar câteva principii de bază:

• Se poate baza pe o echipă
• Este apreciat și recunoscut în ceea ce face.
• Participați la cursuri regulate de formare
• El nu este niciodată izolat în practica sa.
• A învățat să-și diferențieze viața personală de cea
profesională.
• Știe să fie aproape de oameni fără a fi vreodată singur.

12. Profesionistul care desfășoară activități independente are
loc în cadrul instituției, care este, de asemenea, o cale de
autonomie. Instituția autonomă este, de asemenea, guvernată
de câteva principii:
• Nu depinde de un singur creditor. A diversificat resursele
• Definește regulat un cadru de referință pe care îl pune la
îndoială în mod regulat
• Lăsați loc pentru o marjă mare de subsidiaritate
• Se evaluează regulat
• Este deschis spre exterior
• El este interesat de practicile care sunt foarte diferite de ale
sale.
Douăsprezece principii pentru a încheia această lucrare,
douăsprezece convingeri pentru a exprima un punct de
vedere asupra persoanelor care caută autonomie și a nevoilor
lor de sprijin. Convingerea supremă este de fapt aceea a unei
viziuni a omului adusă de fondatorii asistenței sociale și
astăzi experimentată de profesioniștii care au scris această
lucrare și pe care o asumăm din nou după cum urmează:
nimeni nu este pierdut vreodată și omul este mai mult decât
lume. Aceste două lozinci sunt preluate din colecțiile Mary
Euphrasia Pelletier și Jean Eude, doi mari fondatori ai
secolelor XVII și XVIII. Încheierea acestui eseu cu cuvintele
acestor doi maeștri ai intervenției sociale înseamnă a
recunoaște că, dacă căutăm, ne găsim, indiferent de unde am
plecat sau cât am trăit.
Martie 2020
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profesionistului în caz de urgență și au mari dificultăți în a
accepta că sunt diferiți. Trebuie arătată răbdarea și toleranța.
Adaptați-le acompaniamentul și respectați-le intimitatea. Să
aibă o atitudine de respect pentru drepturile fundamentale
ale utilizatorului: libertatea, viața lor privată, obiceiurile,
intimitatea, apartenența lor religioasă și politică, alegerea
vieții și dorința de a fi singur, care sunt esențiale. Acest lucru
ține cont și de faptul că, pentru a se simți în siguranță, cadrul
instituțional este la fel de util pe cât este necesar pentru ei și,
dacă este necesar, să fie stabil.
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8 - ATAȘAMENTE
8.1 - STATISTICA CHRS BON PASTEUR 49

Durata medie de ședere per persoană

Aceasta reprezintă o medie de 345,56 zile pentru integrare,
81,62 zile pentru situații de urgență și 228,50 zile pentru
stabilizare.
Există o mare diferență în ceea ce privește DMS între
Bethanie și Pelletier, care poate fi explicată prin mai multe
motive: din ce în ce mai multă fluiditate pentru intrarea în
casele din Cholet, mai multe conexiuni între echipa lui
Pelletier și proprietarul Sevre Loire Habitat pentru intrarea
directă în case sau pentru subînchiriere. Un alt motiv este
plecarea Bethanie, o familie din care locuiește la fața locului

mai mult de trei ani.
Numărul de persoane cazate
În 2019, 271 de persoane au fost întâmpinate în Bon Pasteur
49 (pentru integrare, stabilizare și urgență), inclusiv 161 de
minori și 5 copii adulți.
• Integrare: 60 de adulți și 108 copii (dintre care 5 sunt
majori),
• în stare de urgență: 42 de adulți și 58 de copii,
• în stabilizare: 3 adulți
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Rata ocupării forței de muncă 2019
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Compoziția familiilor adăpostite în integrare

În Pelletier: 25 de adulți fără copii + 3 cupluri (6 persoane) = 31 În
Béthanie: 27 de adulți fără copii + 1 copie = 29
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Vârsta persoanelor acceptate pentru integrare
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Defalcarea în funcție de vârstă a persoanelor găzduite în centrul de primire de urgență

Motive pentru cazarea de urgență
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STATISTICI PRIVIND CAZAREA DE URGENȚĂ

Compoziția familiilor adăpostite
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Cele două curbe se întâlnesc anul acesta. Bethanie, după ce a
primit familii cu situații administrative complexe, a ales o
primire mai eterogenă. Echipa Angevin a lucrat mai mult la
excursii la cazare

precar: prieteni, familii ... Pe de altă parte, în Cholet durata
medie a șederii a crescut în principal din cauza unor situații
administrative complexe ..
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Les nationalités
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Durata medie de ședere
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8.2. MĂSURI DE SPRIJIN PENTRU CLĂDIRILE DE
LOCUINȚE (TOȚI BENEFICIARII)

Pentru cine?
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Pentru ce este?

Cum?Implementare

Durata
Referent
serviciu

Orice persoană în dificultate cu locuințe publice sau private. Scopul măsurii AVDL este de a
promova accesul la locuințe pentru persoanele care rătăcesc, care părăsesc locuința sau care se
adaptează la aceasta.
Sprijinul face parte din asistența globală și poate fi prescris cu obiective distincte:
- Acces la cazare (sprijin în găsirea de cazare, mobilier,
în deschiderea drepturilor cu privire la locuințe etc.)
- Sprijin pentru locuințe (datorii pentru chirie, probleme de vecinătate, mediere cu
proprietar etc.)
- Alocarea și investiția de locuințe (achiziționarea de mobilier, pregătirea locuințelor,
funcționarea echipamentului etc.)
- Integrare în cartier (livrare către serviciul social al zonei la sfârșitul anului
Măsură AVDL, înregistrare în centrul social de cartier etc.)

După evaluare și acceptare de către utilizator, măsura AVDL este atribuită în termen de 15 zile.
Această măsură ia forma unui contract între familie și furnizorul măsurii și se bazează pe
angajamente reciproce. Măsura AVDL nu poate fi combinată cu o măsură ASLL și / sau cu o
altă măsură de sprijin bugetar
(MASP, AEB, MAJ etc.).
3, 6 sau 9 luni în funcție de situație. Posibilitate de
reînnoire excepțională peste 9 luni.
Sprijinul este oferit de personal calificat de asistență socială.

MĂSURI DE SPRIJIN SOCIAL LEGATE DE LOCUIRE (toți destinatarii)

Referinţe

Legea nr. 90-449 din 31 mai 1990 privind punerea în aplicare a dreptului la locuință, modificată
prin legea nr. 2004-809 din 13 august 2004, care stabilește conceptul de sprijin social legat de
locuințe și stabilește punerea în aplicare a acestor măsuri în cadrul Fondului de solidaritate a
locuințelor.

Pentru cine?

Orice persoană sau familie care se confruntă cu dificultăți deosebite, în special din cauza
resurselor inadecvate sau a condițiilor de viață, are dreptul la asistență comunitară în condițiile
stabilite de lege pentru accesul sau întreținerea unei locuințe decente și independente și pentru
furnizarea de apă, servicii energetice și telefonice.

Pentru ce este?

Sprijinul face parte din asistența globală (excluzând protecția copiilor și integrarea profesională)
și poate fi prescris cu obiective distincte:
- Acces la locuințe independente (verificarea adecvării proiectului de locuințe la nevoile și
abilitățile financiare ale familiei, asistență pentru instalare și
însușirea cazării, ...)
- Întreținerea locuinței (învățarea unei metode de gestionare, plata datoriilor,
mediere cu creditorii și proprietarul, ...)
- Căutarea unui spațiu de cazare independent (studiul posibilităților de cazare adaptate la
situația familiei, asistență în dezvoltarea proiectului de locuințe, ...)
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Referinţe

Articolele L.300-2, R.300-2-1 și R.300-2-2-2 din Codul clădirilor și locuințelor, circulara nr.
DGCS / DGALN / DHUP / USH / 2010/247 din 19 iulie 2010 referitoare la pentru a sprijini și
pentru locuințe, circulara nr. DGCS / DGALN / DHUP / 2013/260 din 25 iunie 2013
referitoare la gestionarea FNAVDL.

82

Durata

Între 4 și 6 luni reînnoibile o singură dată.

Referent
serviciu

Sprijinul este oferit de personal calificat de asistență socială.

MĂSURI DE ACOMPANIERE EDUCAȚIONALĂ BUGETARĂ (toți destinatarii)

Referinţe
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Pentru cine?

Decret din 11 iunie 2004 privind standardele profesionale pentru asistenții sociali
Orice adult care are dificultăți în gestionarea bugetului
Această măsură trebuie luată cât mai mult în amonte
și are loc în afara unei situații de urgență.
Nu ar trebui să înlocuiască dispozițiile existente mai adecvate
o măsuri de protecție juridică.

Pentru ce este?

Cum?
Implementare

Durata
Referent
serviciu

AEB are diferite domenii de intervenție:
- Pre-eveniment (informații, sortare hârtie, evaluare bugetară etc.)
- - Evaluare (confirmați sau refuzați relevanța altei măsuri),
- - Ajutor educațional bugetar (învățarea unei metode de gestionare),
- - Excesul de îndatorare (ajutor la depunere
un dosar către Banque de France, punerea în aplicare a planului),
- Sprijin social și bugetar în temeiul Legii bancare din 26 iulie 2013
(judecătorul poate recomanda ca măsura de anulare a datoriilor să fie
însoțită de implementarea unei măsuri de sprijin social și bugetar)
După evaluare și cu acordul utilizatorului, asistenții sociali ai consiliului departamental sau
facilitatorii de integrare ai CCAS sau ai diferitelor asociații examinează cererea.
Este un contract între unitatea de familie și consiliul departamental,
pe baza angajamentelor reciproce.
Este o măsură intensivă de sprijin social care
nu poate fi combinat cu alte măsuri de sprijin (AVDL, MASP etc.).
Această măsură este diferită de acompaniamentul educațional bugetar al Punctului de consiliere
bugetară UDAF, care se referă la ofertele de servicii
pentru angajații unor administrații.

Între 2 luni și 6 luni reînnoibile până la maximum 1 an.
Sprijinul este oferit de personal calificat de asistență socială.
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Cum?
Implementare

După evaluare și cu consimțământul utilizatorului, asistenții sociali ai consiliului
departamental sau facilitatorii integrării CCAS
o a diferitelor asociații examinează cererea.
Este un contract între unitatea de familie și consiliul departamental, bazat pe
angajamente reciproce.
Măsurarea ASLL nu poate fi combinată cu o măsurare AVDL
și / sau o altă măsură de sprijin bugetar (MASP, AEB, MAJ etc.)
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MĂSURI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PERSONALIZATĂ FĂRĂ GESTIONAREA BUGETARĂ (toți
destinatarii)

Pentru cine?
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Pentru ce este?

Cum?
Implementare

Durata
Referent
serviciu

Legea din 5 martie 2007 privind reforma protecției adulților
Orice adult care primește prestații sociale și a cărui sănătate și securitate este amenințată de
dificultățile lor de gestionare. Persoana trebuie să respecte această măsură și să nu fi beneficiat
de 4 ani consecutivi de MASP fără management.
Această măsură include asistență în gestionarea prestațiilor sociale
și asistență socială personalizată.
Sprijinul își propune să ia în considerare întreaga persoană și problemele acesteia,
promovând integrarea socială și revenirea la autonomie a beneficiarului:
- Dificultăți cronice de gestionare
(supra-îndatorare, analfabetism, dificultăți în asumarea sarcinilor administrative de
rutină, locuințe, eșecul altor măsuri de sprijin bugetar etc.)
- Sănătate (nevoi în termeni de nutriție, igienă, sănătate neacoperite)
tulburări psihologice sau comportamentale insuficient acoperite
neacoperit de o măsură de protecție etc.)
- Securitate (dependență de terți, slăbiciune, izolare, instabilitate etc.)

După evaluare și cu acordul utilizatorului, asistenții sociali ai consiliului departamental sau
facilitatorii de integrare ai CCAS sau ai diferitelor asociații examinează cererea.
Este un contract între unitatea de familie și consiliul departamental, bazat pe angajamente
reciproce.
Această măsură poate fi solicitată direct fără a fi nevoie de alte măsuri preventive. Nu poate
fi combinat cu o altă măsură de sprijin sau cu cazare într-un CHRS, SARA și reședință
socială (Maison Relais, Auberge Sociale, Hôtel Social)

De la 6 luni la 2 ani reînnoibile pentru o durată maximă totală de 4 ani
Sprijinul este asigurat de personal calificat de asistență socială
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Referinţă
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MĂSURI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PERSONALIZATĂ PENTRU MANAGEMENTUL PERFORMANȚEI
(toți destinatarii)

Pentru cine?
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Pentru ce este?

Cum?
Implementare

Legea din 5 martie 2007 privind reforma protecției adulților
Orice adult care primește beneficii sociale, a cărui sănătate și siguranță sunt amenințate de
dificultăți de gestionare și care riscă să fie compromise din cauza dificultăților de gestionare a
resurselor lor. Această măsură este mobilizată atunci când se consideră că sprijinul fără
management ar fi insuficient. Persoana trebuie să respecte această măsură și să nu fi beneficiat
de 4 ani consecutivi de MASP cu conducerea.
Asistența face parte din asistența cuprinzătoare (cu excepția protecției copilului și a integrării
profesionale).
Această măsură include asistență în gestionarea prestațiilor sociale și asistență socială
personalizată. Sprijinul urmărește să ia în considerare întreaga persoană prin:
- Dificultăți cronice de gestionare (supra-îndatorare, analfabetism, publicitate)
întreprinde sarcini administrative de rutină, locuințe, eșecul altor măsuri de sprijin bugetar
etc.)
- Sănătate (necesități în materie de nutriție, igienă, sănătate neacoperite sau insuficient
acoperite, tulburări psihologice sau comportamentale neacoperite de o măsură de
protecție etc.)
- Securitate (dependență de terți, stare de slăbiciune, izolare, instabilitate, ...).
Persoana poate alege beneficiile sociale (AAH, RSA, APL, ALS, APA, APA, ASPA, ACTP,
PCH, ...) care vor fi gestionate de furnizorul care exercită măsura.

După evaluare și cu acordul utilizatorului, asistenții sociali ai consiliului departamental sau
facilitatorii de integrare ai CCAS sau ai diferitelor asociații examinează cererea.
Este un contract între unitatea de familie și consiliul departamental, bazat pe angajamente
reciproce.

Durata
Referent
serviciu

Sprijinul este asigurat de personal calificat de asistență socială
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SERVICIU DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI SOCIALĂ PENTRU ADULȚI CU DISABILITĂȚI PSIHICE
(persoane cu dizabilități) SAMSAH

Pentru cine?

Pentru ce este?

Orice adult cu o boală care se încadrează în spectrul larg al clasificării bolilor mintale sau cu
dizabilități fizice, cu domiciliul în zona Nivernais și cu vârsta cuprinsă între 20 și 59 de ani.
Persoana trebuie să respecte această măsură și să beneficieze de recunoașterea dizabilității sale
MDPH - CDAPH.
Asistența face parte din asistența individuală și poate avea obiective diferite:
- Facilitați dezvoltarea și realizarea unui plan de viață care include un
proiect de îngrijire, un proiect socio-educațional și / sau un proiect profesional, promovând
menținerea sau restabilirea legăturilor de familie, facilitând accesul la toate serviciile oferite de
comunitate
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- Elaborare abordări, mijloace și instrumente pentru a compensa dizabilitățile mentale sau
fizice
- Joacă un rol de mediere și coordonare între diferiții actori implicați în sprijin

Cum?
Implementare

Începând cu notificarea deciziei MDPH - CDAPH, utilizatorul este intervievat de șeful
departamentului SAMSAH pentru a evalua conformitatea persoanei cu această măsură.
După evaluare și cu aprobarea utilizatorului, SAMSAH procesează aplicația examinată de
site-ul MDPH - CDAPH.
Asistența SAMSAH nu poate fi combinată cu alte măsuri.

Durata

Monitorizarea este supusă acordului MDPH-CDAPH cu privire la proiectul de sprijin
fără o durată definită.

Referent
serviciu

Sprijinul SAMSAH, atât de la APF, cât și de la APIAS, este oferit de personal „medicosocial” (medic, asistent medical, terapeut ocupațional, psiholog, psihomotor, educatori etc.)
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serviciilor de asistență socială și a serviciilor de asistență medico-socială pentru adulți cu
dizabilități, articolul L.312-1 și articolele din D.312-155-5 până la 19 din Codul de Acțiune
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SERVICIU ACOMPANIERE LA VIAȚA SOCIALĂ (persoane cu
dizabilități) SAVS

Pentru cine?
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Pentru ce este?

Cum?
Implementare

Durata
Referent
serviciu

Orice persoană adultă cu handicap, cu domiciliul în zona Nivernais și cu vârsta cuprinsă
între 20 și 59 de ani. Persoana trebuie să respecte această măsură și să beneficieze de
recunoașterea MDPH - CDAPH a dizabilității sale.

Asistența face parte din asistența individuală și poate avea obiective diferite:
- Dezvoltarea autonomiei, sprijinirea persoanei în domeniile vieții de zi cu zi,
locuințe, sociale, profesionale și de sănătate,
- Promovarea menținerii sau restabilirii legăturilor sociale, familiale și profesionale,
- Facilitarea accesului la serviciile comunitare și exercitarea cetățeniei,
- Coordonarea acțiunilor diferitelor părți interesate.

Începând cu notificarea deciziei MDPH - CDAPH, utilizatorul este intervievat de șeful
departamentului SAMSAH pentru a evalua conformitatea persoanei cu această măsură. După
evaluare și cu aprobarea utilizatorului, SAVS investighează cererea examinată de site-ul de
acțiune medico-socială. Sprijinul SAVS nu poate fi combinat cu alte măsuri.

Monitorizarea este supusă acordului CDAPH - MDPH cu privire la proiectul de sprijin
fără o durată definită.
Serviciul de asistență post-vânzare, atât de la APF, cât și de la APIAS, este furnizat de personal
„medico-social” (terapeut ocupațional, psiholog, psihoterapeut, educatori etc.)
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8.3 - MĂSURI JUDICIARE

MĂSURI DE SPRIJIN JUDICIAR (toți destinatarii) MAJ

Pentru cine?

Programma Erasmus+ Settore Educazione degli Adulti - Attività KA2 - Partenariati Strategici - Project reference n. 2017-1-IT02-KA204-036647

Pentru ce este?

Cum?
Implementare

Durata
Referent
serviciu

Loi n ° 308-2007 din 5 martie 2007 reformă la protecția juridică a majorilor înscriși la articolul
495 și următorii codului civil.
Orice adult care nu are nicio deteriorare a facultăților sale mentale și primește beneficii
sociale, a cărui sănătate și securitate sunt amenințate de dificultățile sale de gestionare și care
riscă să fie compromise din cauza dificultăților sale de a asigura singur gestionarea resurselor
sale. Această măsură este utilizată atunci când se evaluează că sprijinul administrativ ar fi
insuficient sau că persoana a beneficiat de o măsură de sprijin fără succesul intervenției sau
că persoana nu aderă la această măsură.
Asistența face parte din asistența individuală și poate avea obiective diferite:
- Să conducă utilizatorul la o mai bună gestionare a beneficiilor sale sociale (asistență
educațională)
permițând revenirea la autonomia bugetară, ...),
- Răspunde la anumite situații precare (asistență în găsirea unui
cazare, achiziții de locuințe etc.)
- Evitarea situațiile de excludere (punerea persoanelor în contact cu rețelele de ajutor
reciproc și solidaritate care le-ar putea rupe izolarea etc.)
- Găsirea de răspunsuri adecvate (ajuta la integrare prin munca într-un mediu
normal sau specializat etc.)
După evaluarea siturilor de acțiune medico-socială în cadrul măsurilor administrative propuse
de consiliul departamental, asistenții sociali ai consiliului departamental sau facilitatorii de
integrare CCAS sau consultanții în economie socială și familială ai site-urilor sau furnizorilor de
servicii examinează cererea examinată de consiliului departamental și înaintat autorității
judiciare.
Pe baza evaluării prezentate de consiliul departamental, procurorul trimite problema
judecătorului tutelar, care poate sau nu să dispună crearea unui MAJ încredințat unui serviciu
autorizat. Implementarea implică plata prestațiilor sociale (AAH, RSA, APL, APL, ALS, APA,
ASPA, ASPA, ACTP, PCH etc.) și gestionarea acestora pe un cont deschis în numele familiei și
administrat de autorizații autorizați serviciu.

2 ani maxim, reînnoibil până la un total de 4 ani.
Exercitarea acestei măsuri necesită ca reprezentanții judiciari să fie beneficiari de formare
suplimentară obligatorie
(Certificat național de competență) Opțiune MAJ.
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SIGURANȚA JUSTIȚIEI (toți destinatarii)

Pentru cine?
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Pentru ce este?

Articolele 433 - 439 din Codul civil și articolele 1248 - 1252-1 din Codul de
procedură civilă.
Orice adult care este temporar incapabil să lucreze sau
ale cărei facultăți sunt compromise și care necesită reprezentare ocazională pentru anumite
acte specifice sau ale căror facultăți sunt permanent compromise și care necesită protecție
imediată în timpul procesării cererii pentru a stabili o măsură mai de protecție (tutelă)

Tutela justiției este o măsură de protecție juridică pe termen scurt care permite unui adult să fie
reprezentat pentru a efectua anumite acte. Această măsură poate evita pronunțarea unei tutele
sau curatele, care sunt mai restrictive. Persoana adultă își păstrează exercitarea drepturilor, dar
unele fapte contrare intereselor sale, pe care le-ar fi comis în timpul protecției justiției, pot fi
anulate sau corectate.
Există două tipuri de măsuri pentru protejarea justiției:
protecția prin intermediul unei declarații medicale și protecția justiției prin decizia judecătorului
tutelar.
Protecție prin declarație medicală:
Protecția medicală este rezultatul unei declarații emise procurorului:
- sau de către medicul persoanei, însoțit de acordul unui psihiatru,
- sau de către medicul instituției de sănătate în care se află persoana respectivă.

Cum?
Implementare

Durata
Referent
serviciu

Protejarea justiției prin decizia judecătorului tutelar:
Protecția justiției prin decizia judecătorului tutelar poate fi solicitată de la
judecător numai de anumite persoane:
- persoana care urmează să fie protejată;
- anturajul,
-persoana care [deja] exercită măsura de protecție legală,
- procurorul, din proprie inițiativă sau la cererea unui terț, cum ar fi un medic, un asistent social
sau directorul unei instituții de sănătate. Judecătorul ascultă de la adult
protejați, însoțiți sau nu (avocat, rudă).
În caz de urgență, audierea poate avea loc numai după decizia de plasare a persoanei sub tutela
legală. În cazul protecției justiției prin decizia judecătorului tutelar, nu este posibil să se facă
recurs. Persoana aflată sub protecție judiciară își păstrează dreptul de a efectua toate actele vieții
civile, cu excepția celor încredințate reprezentantului special, dacă este numit.

Protecția justiției nu poate depăși 1 an, reînnoibilă o singură dată de către judecătorul tutelar.
Durata totală nu poate depăși 2 ani.
Însoțirea este asigurată de reprezentanți judiciari care dețin certificatul național de
competență (CNC) și care au fost depuși jurământul.
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CURATELA (toți destinatarii)

Pentru cine?
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Pentru ce este?

Orice adult ale cărui facultăți mentale sunt compromise de o boală sau care este victima unei
infirmități sau a unei deficiențe datorate vârstei sau care are o deficiență fizică care împiedică
exprimarea voinței sale
o care are o afectare a facultăților mentale și / sau fizice din cauza consumului
alcool sau droguri excesive sau care pune în pericol îndeplinirea obligațiilor familiale din
motive de sănătate
Curatela este o măsură judiciară menită să protejeze un adult care, fără a fi în afara stării de
spirit de a acționa (drept de vot, reședință, act administrativ etc.), trebuie să fie consiliat sau
controlat în unele acte de viață civile.
Curatorul poate lua măsurile de protecție strict necesare pentru a pune capăt pericolului pe care,
datorită comportamentului său, persoana adultă îl poate reprezenta pentru sine. El sau ea
notifică imediat judecătorul. Când curatarea este consolidată, curatorul încasează veniturile
persoanei protejate, plătește cheltuielile către terți și returnează surplusul persoanei respective.
Există diferite grade de curatelă: curatela simplă (persoana efectuează singuri acțiunile de
gestionare zilnică), curatarea îmbunătățită (curatorul colectează resursele persoanei și plătește
costurile), curatela modificată (judecătorul enumeră actele care pot sau nu să acționeze singure )

Deschiderea curatelei poate fi solicitată de la judecător doar de unii oameni:
- persoana care urmează să fie protejată;
- anturajul,

Cum?
Implementare

Durata

Referent
serviciu

-persoana care [deja] exercită măsura de protecție legală,
- procurorul, din proprie inițiativă sau la cererea unui terț, cum ar fi un medic, un
asistent social sau directorul unei instituții de sănătate.
Judecătorul ascultă adultul și examinează cererea. De asemenea, aude persoana care a făcut
cererea și eventualii avocați ai acestora.
Judecătorul numește unul sau mai mulți curatori. Curatul poate fi împărțit de judecător între
curatorul responsabil cu protecția persoanei și un curator responsabil cu gestionarea activelor.
Curatorul este ales în principal dintre rudele persoanei care trebuie protejată. DACĂ de sine
acest lucru nu este posibil, curatela este încredințată unui profesionist numit „mandataire
judiciaire à la protection des majeurs” (reprezentant legal pentru protecția adulților), înregistrat
într-o listă întocmită de prefect
Judecătorul stabilește durata acestuia, care nu poate depăși 5 ani, reînnoibilă pentru o
perioadă mai lungă de maximum 20 de ani, dacă afectarea facultăților adultului protejat
pare iremediabilă
Însoțirea este asigurată de reprezentanți judiciari care dețin Certificatul Național de
Competență (CNC) și care au fost depuși jurământul
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"ADMINISTRARE FIDUCIARA"

Pentru cine?
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Pentru ce este?

Cum?
Implementare

Durata

Referent
serviciu

Orice adult care are nevoie să fie continuu reprezentat în acte din viața civilă, din cauza
modificării facultăților sale mentale sau atunci când este fizic incapabil să-și exprime voința.

Această măsură se aplică atunci când orice altă măsură de protecție mai puțin strictă este
insuficientă.
O persoană protejată numai de tutelă ia decizii care o afectează în măsura în care starea sa de
sănătate o permite (locul de reședință, relațiile personale, autoritatea părintească). Tutorul poate
lua măsurile de protecție necesare pentru a pune capăt pericolului pe care, din cauza
comportamentului său, persoana adultă îl poate reprezenta pentru sine și îl poate informa pe
judecător. Tutorul poate efectua acte administrative singur. Adultul aflat sub tutelă trebuie să
obțină autorizația judecătorului și, dacă este cazul, a consiliului familiei, pentru a se căsători sau
a semna un acord PACS și referitor la orice decizie referitoare la reședința principală a
persoanei protejate.
Deschiderea unui ordin de tutelă poate fi solicitată judecătorului doar de către unii oameni:
- lo persoană care trebuie protejată,
- - anturajul,
-persoana care [deja] exercită măsura de protecție legală,
- procurorul, din proprie inițiativă sau la cererea unui terț, cum ar fi un medic, un asistent social
sau directorul unei instituții de sănătate. Se adresează judecătorului tutelar al instanței de fond
de care depinde locul de reședință al adultului care trebuie protejat.
Judecătorul ascultă adultul care trebuie protejat (dacă este posibil) și examinează cererea. De
asemenea, ascultați persoana care a făcut cererea și eventualii avocați ai acestora. Tutorul este
ales în primul rând dintre rudele persoanei care urmează să fie protejate sau un reprezentant
judiciar
pentru protecția adulților.
Judecătorul stabilește durata acesteia, care nu poate depăși 5 ani sau 10 ani, dacă
este evident că deteriorarea nu este susceptibilă de îmbunătățire. Nu poate depăși
20 de ani.
Însoțirea este asigurată de reprezentanți judiciari care dețin certificatul național de
competență (CNC) și care au fost depuși jurământul.
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8.4 - CASE ÎN FRANȚA

Institutie

CHRS
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CHU
de urgență

Misiune
- Acțiune socio-educativă, cel mai adesea cu acomodare, în
unele cazuri adaptarea la viața activă a persoanelor sau familiilor
aflate în dificultate, pentru a le ajuta să-și recapete autonomia
personală și socială.
- Proiect de asistență personalizat și complet printr-un „proiect
de integrare” elaborat împreună cu persoana respectivă
asistat.
Cazare temporară pentru persoane sau familii fără timp fix;
eventual asistență în misiunea lor de a accesa drepturile și a căuta
cazare sau o structură de integrare adaptată. A fost stabilit articolul
4 din legea DALO
principiul continuității, potrivit căruia: „Fiecare persoană găzduită
într-un adăpost de urgență trebuie să poată rămâne acolo, ori de
câte ori dorește, până când i se oferă o orientare. Această amânare
trebuie să aibă loc într-un grajd sau o casă de bătrâni sau într-o
cazare adecvată situației persoanei ".

Beneficiari
Persoane sau familii aflate în
dificultăți economice și sociale
grave. Unele CHRS sunt
specializate în primirea
utilizatorilor specifici sau
prioritari
(exemple: femei victime ale
violenței, persoane sub protecția
legii ...).
Nu există cerințe de
reglementare privind resursele.
Aceasta este o întâmpinare
„necondiționată”, adică fără
selectarea utilizatorilor primiți
și, în special, fără condiții de
legalitate a reședinței.

Această cazare, deschisă 24 de ore pe zi, cu sprijin social, ar trebui
să permită persoanelor care sunt departe de integrare să se
stabilizeze și să le faciliteze orientarea ulterioară către structuri
adecvate situației lor. Introducerea planului de acțiune consolidat
pentru persoanele fără adăpost (PARSA) plasează oferta de
locuințe pe termen lung, introducând conceptul de locuință de
stabilizare
și prelungirea programului de lucru. Diversificați și sporiți oferta
pentru a răspunde mai bine la eterogenitatea persoanelor fără
adăpost.

Același public ca și CHU, dar
cu o istorie mai mult sau mai
puțin lungă în sistemul de
ospitalitate.

Nopți în hotel

Primirea persoanelor (și a familiilor) aflate în dificultate, adesea
raportată de Misiunea 115, în hoteluri, din cauza lipsei locurilor
disponibile în centrele de primire a urgențelor, în special în
perioada de iarnă.

Persoane aflate în dificultate,
deseori numite din 115.

Cazare și camere cu
acord ALT
(asistență
temporară pentru
cazare)

Permiterea primirii temporare a persoanelor defavorizate fără
cazare și care nu pot fi cazate în CHRS. Ajutor plătit asociațiilor
sau CCAS aprobate de DDASS care mobilizează cazare sau
camere (în hoteluri, pensiuni
o reședințe sociale) la ALT și primesc familiile defavorizate.
Aceste case și camere sunt deținute sau închiriate
asociații sau CCAS.

Cazare stabilă

Persoane defavorizate fără cazare
și care nu pot fi cazate în CHRS
sau a căror situație nu o justifică.
Fondul de locuințe acord ALT
este utilizat pentru situații de
urgență și pentru persoanele care
sunt relativ independente în ceea
ce privește integrarea.
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CAZARE SPECIALIZATĂ - CĂUTĂTORI DE AZIL ȘI REFUGIAȚI

CADA (centru de
primire pentru
solicitanți de azil)

Organisme pentru
cazarea de
urgență a
solicitanților de
azil
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Centrul maternal

Persoană care are
nevoie de îngrijiri
ambulatorii

Misiune
Oferă primire, cazare și sprijin social și administrativ
solicitanților de azil în timpul examinării cazului lor de către
OFPRA (Oficiul Francez pentru Protecția Refugiaților și
Apatrizilor) și Curtea Națională a Azilului (CNDA, fostă Comisie
de apel pentru refugiați).
Organism destinat să găzduiască solicitanții de azil în mod
tranzitoriu înainte de admiterea lor în CADA, solicitanții care nu
pot beneficia nici de cazare în CADA, nici de plata indemnizației
de așteptare temporară (ATA), în special a celor supuși procedurii
de prioritate (articolul L723-1 din CESEDA), în mod excepțional și
temporar (pentru o perioadă limitată), persoanele care părăsesc
CADA fără altă cazare.

Permite primirea femeilor însărcinate și a mamelor singure cu
copii sub vârsta de trei ani care au nevoie de sprijin material și
psihologic și sunt găzduite în camere single sau apartamente. O
primire este oferită copiilor cu vârsta sub trei ani (creșă, creșă,
creșă ...).

LHSS oferă asistență socială temporară persoanelor fără adăpost
care au nevoie de tratament care nu necesită spitalizare. LHSS sunt
instituții medico-sociale în conformitate cu articolul 9 din articolul
L.312-1 din Codul de acțiune socială și familială. Nu sunt dedicate
unei anumite patologii. În timpul șederii, trebuie căutată o soluție
pentru externare: cazare obișnuită, apartament de coordonare
terapeutică, casă de releu, centru de recepție și reintegrare socială
etc.

Beneficiari

Solicitanții de azil.

Solicitanții de azil și, în mod
excepțional și temporar,
refugiații sau solicitanții de
azil respinși care au părăsit
CADA.

Femeile însărcinate și mamele
singure cu copii cu vârsta sub
trei ani (articolul L222-5 din
Codul de acțiune socială și
familială); preluat de serviciul
de îngrijire a copiilor prin
decizie a președintelui
Consiliului general.

Persoanele fără adăpost care au
nevoie de tratament fără a fi
spitalizate. Deschis 24 de ore pe
zi și 365 de zile pe an. LHSS este
accesibil pentru scaune cu rotile.
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CASE

ALTE CASE

Ocupanții acestor locuințe, indiferent dacă ocupația lor este
temporară sau mai permanentă, plătesc o chirie sau chirie și
au un statut de ocupație (arendă sau titlu de ocupație) cu
garanții de întreținere a incintei și beneficiază de subvenții
pentru locuințe (APL sau AL). Ocupanții unităților locative
pot beneficia de ajutor FSL pentru accesul și întreținerea
unității locative.

Există încă o cantitate mare de cazare cu spații comune.
Statul a pus în aplicare un plan de reabilitare a
căminelor lucrătorilor migranți (FTM) și a hostelurilor
lucrătorilor de tineret (FJT) și a le transforma în reședințe
sociale (cu posibilitatea de a-și concentra proiectul
social pe primirea tinerilor sau de origine imigrantă,
respectând mix social de grupuri), atât în timpul
lucrărilor de reabilitare, cât și la expirarea acordului
APL.
Scopul principal al celorlalte resedinte sociale (în special
pentru persoanele în vârstă și persoanele cu dizabilități) nu
este de a găzdui persoanele aflate într-o situație de excludere
a locuințelor. Cu toate acestea, în unele cazuri, acestea pot fi
o resursă mobilizată de prefect în contextul punerii în
aplicare a legii care stabilește dreptul executoriu la locuință
(DALO). (Următoarea convenție APL în curs de dezvoltare
prevede acest lucru). Din acest motiv, acestea sunt prezentate
în acest document ca informații suplimentare.
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CASE FAMILIE
Este o modalitate de locuințe mobilate care combină cazare
privată, spații colective și servicii colective. Locuințele sunt
definite în Codul construcției și locuinței (L 633-1) și fac
obiectul unui acord APL. Principala categorie de cazare în
pensiuni care ar putea fi mobilizată pentru punerea în aplicare
a legii DALO nr. 2007-290 din 5 martie 2007 este reședința
socială, creată prin decretele din 1994 (decretele nr. 94-1128,
1129 și 1130 din 23 decembrie 1994) pentru a satisface, în
condițiile dreptului comun, nevoile în schimbare și în creștere
a locuințelor temporare pentru populațiile cu profiluri foarte
diferite care combină dificultățile economice și sociale.
- Celelalte categorii de cazare rezidențiale, prezentate după
reședințele sociale, corespund celor patru categorii existente
înainte de acea dată:

• cămine pentru muncitori migranți și cămine pentru tineri,
care sunt destinate să devină reședințe sociale, dar care
reprezintă în continuare un stoc semnificativ care poate fi
mobilizat pentru punerea în aplicare a dreptului la locuință
• case de bătrâni pentru bătrâni și case de bătrâni pentru
persoanele cu dizabilități, al căror scop principal este de a
satisface nevoile de locuințe de susținere pentru persoanele cu
dizabilități și vârstnici, dar care pot fi mobilizate în beneficiul
acestor grupuri în contextul implementării dreptul la
locuință.

REȘEDINȚE SOCIALE
Această categorie de locuințe cu spații comune, creată în
1994 în vederea punerii în aplicare a dreptului la locuință, are
un scop social și constituie, pentru majoritatea parcului
imobiliar în cauză, o soluție temporară pentru câteva luni,
care ar trebui să ducă la o locuințe de drept comun. Cu toate
acestea, în unele cazuri (maisons-relais, reședințe sociale
precum FTM), cazarea poate fi permanentă.
Reședințele sociale sunt instrumente ale planului de acțiune
departamental pentru acomodarea persoanelor defavorizate.
Ca atare, crearea lor este determinată pe baza nevoilor
identificate în aceste planuri și în planurile locale de locuințe.
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CASE PRIVATE-REȘEDINȚE SOCIALE

Caracteristici
comune
diferitelor tipuri
de reședințe
sociale
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Reședințe sociale
clasice

Facilități de
recepție cu zone
comune

Reședința de
ospitalitate

FJT (hostel pentru
tineri muncitori)

FTM (pensiune
pentru lucrătorii
migranți)

Misiune
Oferă o modalitate de cazare colectivă mobilată temporar
(combinând cazare privată și spații colective) persoanelor aflate în
dificultate socială și / sau economică într-o categorie specifică de
cazare în cămin sau rezidențe sociale.
Aceste reședințe sociale pot fi create „ex nihilo” sau prin
transformarea FJT (pensiuni pentru muncitori tineri) sau FTM
(pensiuni pentru lucrători migranți).

Oferă o modalitate de cazare colectivă mobilată temporar
(combinând cazare privată și spații colective) persoanelor aflate în
dificultate socială și / sau economică într-o categorie specifică de
cazare în cămin sau rezidențe sociale.

Primirea fără limite de timp a persoanelor cu resurse limitate
într-o situație de izolare sau excludere gravă și al căror acces la
locuințe independente pare dificil pe termen scurt, fără însă a fi
sub responsabilitatea structurilor de integrare precum CHRS.

Beneficiari
Persoane cu dificultăți
deosebite „în accesarea sau
șederea într-o cazare decentă și
independentă”
(Legea nr. 90-449 din 31 mai
1990 privind punerea în
aplicare a dreptului la
locuință).
Persoanele aflate în dificultate
socială și / sau economică cu
nevoie de cazare temporară legată
de mobilitate sau care așteaptă
cazare durabilă,
capabil să ocupe o cazare
independentă cu, dacă este
necesar, doar suport ușor.

Oameni în principal izolați,
foarte desocializați, adică
o au fost în mod repetat
au participat sau au frecventat
facilități de cazare temporare. Pe
cât posibil, publicul ar trebui să
aibă o varietate de profiluri și
medii pentru a face viața internă
a facilității mai dinamică.

Este o formulă de case dedicate persoanelor cu dizabilități
psihologice care prevede un parteneriat formalizat cu echipe de
îngrijire și sprijin social și medico-social adecvat. Proiectul social
se învârte în jurul unui triptic: prezența unui oaspete, sprijin
social și sprijin pentru sănătate.

Persoanele cu dizabilități
mintale stabilizate, fără criterii
de vârstă, cu resurse limitate, în
situație de izolare
o a excluziunii sociale e
suficient de autonome pentru a
avea acces la cazare privată, cu
condiția ca sprijinul și asistența
necesare să fie garantate.

Primirea tinerilor în faza de integrare socială și profesională
într-o reședință adaptată nevoilor lor cu servicii socioeducaționale.

Tinerii între 16 și 25 de ani în
procesul de integrare socială și
profesională; prelungire la 25.
Chiar și 30 de ani, dar într-un
mod limitat.

Acest tip de cazare oferă cazare cu camere simple sau colective
și zone comune (bucătărie, spălătorie ...).

Primesc inițial muncitori
imigranți. Cu toate acestea, de
asemenea
persoanele care se află într-o
situație de excludere pot fi acum
binevenite.
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Cazare pentru
persoane cu
dizabilități

O unitate destinată locuințelor colective ca reședință principală a
persoanelor în clădiri care includ atât camere private, mobilate
sau nemobilate, cât și camere comune pentru viața colectivă.
Există patru tipuri principale de cazare pentru persoane cu
dizabilități: pensiuni, pensiuni
rezidențiale sau profesionale, case de bătrâni (FAM) și case
îngrijire specială (MAS). Primele două fabrici găzduiesc în
principal persoane independente care desfășoară activități în aer
liber, în special instituții și servicii de asistență pentru locuri de
muncă. Pentru ultimele două categorii de structuri, oamenii au
nevoie de asistența unei a treia persoane pentru a desfășura
activități zilnice. Rețineți că persoanele găzduite în aceste facilități
sunt raportate în prealabil de către Comisia pentru drepturile și
autonomia persoanelor cu dizabilități care stau în case
departamentale pentru persoanele cu dizabilități.
(MDPH).

Persoane în vârstă

Persoane cu dizabilități

FRANȚA - UN STUDIU PRIVIND BUNE PRACTICI SOCIALE DE AUTONOMIE ȘI INCLUZIE SOCIALĂ

Cămin de bătrâni
pentru bătrâni

Unitate destinată locuințelor colective ca reședință principală a
persoanelor din clădirile Misiunii care includ atât spații private
mobilate sau nemobilate, cât și zone comune utilizate pentru
viața colectivă. Orientată în mod tradițional către primirea
persoanelor în vârstă autonome, cazarea în pensiune acoperă
astăzi diferite realități: chiar și facilitățile de sănătate (structuri
care găzduiesc persoanele în vârstă care nu sunt autosuficiente EHPAD) sunt considerate în mod legal ca cazare în pensiuni.
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CASE

Carcasă
subînchiriată

Locuințe publice și private mobilate de organizații de închiriere.
Definiție în vederea subînchirierii acestora către familiile
defavorizate. Aceste locuințe corespund definiției locuințelor
tranzitorii conform legii DALO din 5 martie 2007.

Management
adaptat de închiriere
(cu intermediere de
închiriere)

Gestionare locuințe private și închiriere familiilor cu dificultăți
financiare și sociale. Rolul medierii misionare față de proprietari
pentru a permite primirea familiilor defavorizate atât în ceea
ce privește solvabilitatea, cât și sprijinul social.

Locuințe din
sectorul public
Programma Erasmus+ Settore Educazione degli Adulti - Attività KA2 - Partenariati Strategici - Project reference n. 2017-1-IT02-KA204-036647

Misiune

Locuințe din
sectorul privat

Casele care beneficiază de împrumuturi subvenționate de către stat
și, prin urmare, sunt supuse unui acord între proprietar și stat.
Obligația proprietarului, în schimbul ajutorului de stat, de a semna
obligațiile de rezervare a cazării (25%) pentru stat. Cu toate
acestea, în cazuri excepționale, prefectul poate, prin ordonanță, să
deroge de la aceste limite pentru o perioadă determinată, în special
pentru a satisface nevoile economice. În schimbul ajutorului altor
parteneri.

Toate cazările convenite cu ANAH (Agenția Națională pentru
Locuințe) pot fi supuse plafoanelor de închiriere pentru persoanele
cu venituri mici. Cu toate acestea, Programul Social Tematic (PST)
se adresează în mod special celor mai defavorizate grupuri și
numai statul poate oferi un proprietar privat care să găzduiască
aceste persoane. PST este un program specific de interes general
(PIG). PST este un acord semnat între stat, ANAH și o autoritate
locală. Se bazează pe negocieri cu proprietarii privați: în schimbul
unei subvenții sporite de la ANAH pentru muncă și o serie de
servicii (asistență tehnică proprietarilor, garanție de închiriere,
sprijin social pentru chiriași etc.), proprietarul se angajează să
respecte o închiriere contract pe 9 ani și pentru a găzdui persoane
în dificultate care îi sunt propuse de o comisie sau un organism,
desemnat în contractul TSP și responsabil pentru alocarea
locuințelor în cadrul planului de acțiune departamental pentru
persoanele defavorizate.

Beneficiari

Familii defavorizate.

Familii defavorizate cu
probleme de integrare
economică, socială și
administrativă.

Orice public cu resurse sub
plafoanele prevăzute la articolul
R.331-12 din Codul clădirilor și
locuințelor. Toate locuințele
publice pot fi mobilizate
(PLA-I, PLUS, PLS). Cu toate
acestea, pentru PLA-I, grupurile
țintă sunt cele acoperite de legea
Besson din 31 mai 1990, cu
dificultăți deosebite în integrare
sau acces la locuințe.

Oamenii cu probleme
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CENTRE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

Institutie
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Case de primire

Căminele de bătrâni sau
de muncă

Case
de
ingrijire / case
de odihna

Case de îngrijire
specializate

Aceste structuri includ următoarele structuri medico-sociale

Misiune
Casele rezidențiale primesc orice persoană cu dizabilități care lucrează într-un mediu
tradițional, definit ca ESAT, o companie adaptată sau un SAJ. Locuitorii beneficiază de
această primire fie la alegere, fie pentru că nu pot rămâne cu familia, fie pentru că nu mai au o
familie. Proiectul educațional al acestor structuri își propune să dezvolte toate abilitățile
persoanei, să le facă să evolueze către o autonomie mai mare, favorizând în același timp
integrarea lor într-un mediu obișnuit. Aceste case nu sunt medicalizate. Serviciile medicale,
dacă este necesar, sunt furnizate de medici privați contra cost. Hostelul se prezintă sub formă
de cazare diversificată (colective, garsoniere, apartamente etc.) integrate în zone urbane sau
rurale, cu spații private adaptate la potențialul fiecărei persoane.

Casele de bătrâni sau de muncă au particularitatea de a găzdui adulți a căror dizabilitate nu le
permite să desfășoare sau nu le mai permite să desfășoare o activitate profesională, chiar și întrun mediu protejat. Cu toate acestea, aceste persoane beneficiază de o autonomie fizică sau
intelectuală suficientă pentru a desfășura activități zilnice: activități recreative și educaționale,
precum și capacitatea de a participa la activități sociale. Nu necesită supraveghere medicală sau
îngrijire constantă. Casele de lucru apar ca structuri intermediare între casele rezidențiale și
casele specializate. Casele de îngrijire medicală sunt în mare parte rezidențiale, în timp ce casele
de lucru sunt de obicei facilități de îngrijire de zi.
Căminele de îngrijire medicală (FAM) sunt instituții sociale cu recunoaștere oficială prin legea
nr. 2002-2 din 2 ianuarie 2002 care reînnoiește acțiunea socială și medico-socială. Acestea sunt
noua denumire a fostelor pensiuni cu tarif dublu testate cu circulara 86-6 din 14 februarie 1986.
Sunt menționate în articolul 7 al articolului L312-1 din Codul de acțiune socială și familială.
Aceste facilități sunt destinate să găzduiască persoane care nu sunt adecvate pentru orice
activitate profesională și care au nevoie de asistență pentru majoritatea actelor esențiale ale vieții
de zi cu zi, precum și de îngrijire medicală, fără a justifica însă acoperirea completă prin
asigurarea de sănătate. FAM-urile sunt destinate îngrijirii rezidenților cu normă întreagă, cu
toate acestea, pentru un număr limitat de locuri, pot oferi îngrijire de zi permanentă sau
temporară.
Casele specializate (MAS) sunt structuri medico-sociale menționate la articolul L344-1 din
Codul de acțiune socială și familii. MAS primesc adulți cu dizabilități care nu au reușit să
dobândească un minim de autonomie și a căror stare necesită supraveghere și îngrijire medicală
constantă (care nu este terapie activă sau terapie intensivă). Aceștia primesc adulți cu dizabilități
intelectuale, motorii sau somatice severe sau o combinație de dizabilități intelectuale, motorii
sau senzoriale care îi fac incapabili de autosuficiență în actele esențiale ale vieții și dependenți de
supravegherea și îngrijirea medicală constantă. Pe lângă cazare, asistență medicală și
paramedicală, ajutoare pentru viața de zi cu zi și îngrijire pentru întreținere, SAM-urile trebuie
să ofere activități sociale permanente, în special ocuparea forței de muncă și divertisment. Aceste
facilități sunt destinate îngrijirii rezidenților cu normă întreagă, cu toate acestea, pentru un
număr limitat de locuri, pot oferi îngrijire de zi permanentă sau temporară.
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Primirea unei persoane cu dizabilități în structurile
enumerate mai jos se bazează pe o decizie politică a Comisiei
pentru drepturile și autonomia persoanelor cu dizabilități
(CDAPH), care face parte din casele departamentale pentru
persoanele cu dizabilități.
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MULȚUMESC!

Acesta este cuvântul care introduce relația.
Mulțumim Europei, pentru că ea ne-a permis să
experimentăm această aventură profesională - și foarte
umană. Întâlnirea cu alți profesioniști din Italia, România și
Spania a fost un cadou foarte prețios.
Mulțumiri speciale se adresează echipei italiene, Fabio și
Michela, coordonatorii proiectului, care ne-au oferit cele mai
bune experiențe pe parcursul acestor trei ani.
Mulțumim fiecărui profesionist pe care l-am întâlnit, care a
reușit să-și deschidă studiile și experiența sa în slujba istoriei
noastre profesionale.
Mulțumim întâlnirilor din străinătate, dar și cu ocazia
acestui proiect, unde am putut întâlni noi parteneri locali
francezi, în special în timpul săptămânii de bun venit din
Anjou.
Mulțumim fiecărui partener pentru întâmpinare,
disponibilitatea de a arăta un anumit model francez.
Vă suntem datori tuturor.
Acest document este al tău!
Mulțumesc.
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ANA BELÉN VILLENA MOLINA,
BEATRIZ DE LA ROSA ALARCÓN,
EMILIA MARTÍNEZ MORCILLO,
MARÍA BUSQUIER SEBASTIÁ,
MARÍA JOSE MACHADO RONERO,
MARTA NAVARRO LÓPEZ

ADOLESCENŢI ÎN
PROTECŢIE:
POVEȘTI
ȘI
ITINERARII
DE AUTONOMIE

SPANIA

1- PROFILUL INTERVIEVAŢILOR

Acest proiect are un plan de primire destinat tinerilor care
provin din centre rezidențiale pentru copii aflați sub
protecție. Există, de asemenea, centre pentru copii cu o
anumită formă de dizabilitate intelectuală, unde sunt însoțiți
în drumul spre o viață independentă. În aceste centre nu
există limită de vârstă, dar ideea este că se pot integra în
societate independent atunci când sunt gata.
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LAVORO O STUDIO

Tinerii pe care i-am intervievat provin din unul dintre aceste
programe sau li s-au oferit la un moment dat în viața lor. În
special, am intervievat 16 tineri, cu vârste cuprinse între 18 și
25 de ani, dintre care 9 sunt bărbați și 7 sunt femei. După
cum se poate observa în grafic, majoritatea dintre ei au
abandonat școala, în special 62,5% dintre intervievați, în
timp ce doar 37,5% sunt în faza de formare.
Dintre aceștia, doi dintre ei frecventează universitatea, ceilalți
doi termină pregătirea profesională de nivel superior, unul
este pe o cale de formare profesională de bază și în cele din
urmă există un alt tânăr care încearcă să termine.
Analizând nivelul academic la care au ajuns intervievații
noștri, putem vedea clar, în graficul NIVELUL
EDUCAȚIONAL, că există un număr mare de tineri care
optează pentru formarea profesională de bază. Această
formare este accesibilă începând cu anul II de ESO și le oferă
acces, dacă o promovează, la o pregătire profesională de nivel
mediu, ceea ce îi face puțin mai competenți să facă o treabă.
18,75% dintre tinerii intervievați au obținut doar o diplomă.
Apoi, avem trei grupuri - adică 12,5% dintre intervievați dintre care unul a realizat formare universitară, iar celelalte
două au urmat sau urmează formare profesională de nivel
mediu și înalt.

LIVELLO FORMATIVO

În cele din urmă, putem observa două grupuri de tineri 6,25% fiecare: unul dintre ei urmează învățământul secundar
obligatoriu (E.S.O.), iar celălalt 6,25% nu are calificări.
Un alt aspect interesant pentru a împărtăși imaginea este
modul în care în cadrul procesului de autonomie au decis să
trăiască, adică dacă împart un apartament, dacă s-au întors la
familiile lor sau dimpotrivă locuiesc singuri. După cum
putem vedea, 81,25% dintre tinerii intervievați au un
apartament: acest procent mare se datorează faptului că unii
dintre ei se află încă în apartamente în sistem self-catering,
iar un alt motiv este că mulți dintre tineri preferă să se bazeze
pe colegii să trăiască acești primi ani de viață independentă.
12,5% dintre adolescenți ajung să se întoarcă acasă, fie pentru
că nu respectă liniile directoare ale programului de
autonomie, fie pentru că nu se simt suficient de maturi
pentru a face pasul căutării unui apartament. În cele din
urmă, doar 6,25% decid să trăiască singuri în propria lor
casă. Este adevărat că, pentru ca acest lucru să se întâmple,
trebuie să aibă un venit minim, ceea ce în multe cazuri este
dificil de realizat.
ABITAZIONE

APPOGGIO FAMILIARE
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Programul de autonomie salută adolescenții care au trăit
primind măsuri de protecție pentru minori sau care sunt
expuși riscului de excludere socială. Există primul contact la
vârsta de 16 ani, dar admiterea la acest program ar fi eficientă
de la vârsta de 18 ani și ar putea continua până la 24 de ani.
Acest program își propune să echipeze tinerii cu
instrumente, astfel încât să se poată dezvolta pentru o viață
independentă.
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PERSONE CHE SI SONO SENTITE AIUTATE
DAL PROGRAMMA PER L’AUTONOMIA

BUONE PRATICHE IN APPARTAMENTO PROTETTO
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S-ar putea să ne fie surprinzător faptul că nu mai există
adolescenți care se întorc la familiile lor odată ce au trecut
timpul în casele de îngrijire a copiilor, dar când vine vorba de
a ști dacă se simt susținuți de familiile lor, 56,25% consideră
că nu se pot baza pe nimeni din mediul lor familial. Acest
lucru nu ar fi deloc surprinzător dacă nu analizăm ceilalți
48,75% care cred că pot conta pe noi, întrucât mulți dintre ei
explică faptul că se simt susținuți de bunicii sau frații lor, dar
nu de întreaga familie.
Toți au trecut, la un moment dat în minoritatea lor, prin
Foster Homes. Trebuie remarcat faptul că memoria pe care o
au despre ea în general este pozitivă. 81,25% dintre
respondenți, față de 18,75%, consideră că peluzele bune au
fost construite în case de familie. Un lucru comun tuturor
este că sunt conștienți de munca pe care au făcut-o
educatorii, de devotamentul și sfaturile care le-au venit. Un
alt punct de subliniat este că ei simt că au fost educați și
întăriți în anii de școală obligatorii, dar nu în modul în care
se vor confrunta cu viața profesională.
După ce împlinesc 18 ani, trebuie să părăsească această etapă
și să înceapă o viață puțin mai independentă. Toată lumea
este oferită să continue acompaniamentul de către o resursă
publică, dar nu toată lumea o acceptă; unii s-au întors cu
familiile lor sau decid să se angajeze în această aventură
împreună cu tovarășii pe care i-au întâlnit pe parcurs. Dintre
cei care au decis să meargă la un apartament autonom,
56,25% cred că au fost ajutați foarte mult să se cunoască mai
bine și să aibă mai multe instrumente pentru a merge și a trăi
singuri. Ceilalți 43,75% s-au plâns de marele control care
exista în acele apartamente și că trebuie să dea explicații
despre tot ceea ce au făcut
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Am intervievat 16 tineri între 18 și 25 de ani. Toți au fost întro casă de plasament pentru minori la un moment dat în
timpul minorității lor. Motivele sunt multiple: neglijarea
îndatoririlor și / sau neglijarea familiei, abuz fizic sau abuz
emoțional.
Există, de obicei, o imagine pozitivă asupra resursei caselor de
gardă custodie I (cămine de plasament) și a educatorilor
prezenți în acestea. „Când am intrat în apartament, nu aveam
niciun obicei să studiez. Când am început în primul E.S.O.
Am avut multe probleme și, ca urmare, a trebuit să mă
obișnuiesc să studiez încetul cu încetul. În apartament m-au
ajutat în toate acestea ”. CRA ne spune: „m-au ajutat, de
exemplu, ne făceam temele și uneori, dacă nu puteam, mă
îndrumau”. Există, de asemenea, tineri care cred că casa poate
fi îmbunătățită, RG ne-a explicat că îi lipsesc discuții, ateliere,
sprijin din partea colegilor săi și adunări. SOQ a explicat că
casa i-a ajutat să se pregătească în elementele de bază, dar nu
să înfrunte viața reală.
După cum am văzut în secțiunea anterioară, doar 37,5%
dintre respondenți continuă să studieze. Când unii dintre ei
au fost întrebați dacă sunt mulțumiți de ceea ce au făcut, au
răspuns la următoarele: AG a spus: „Sunt foarte fericit, cred că
nu pleci nicăieri fără să studiezi, și acolo este autorealizarea
posibilitatea de a găsi un loc de muncă

, independență, știind să te miști oriunde. Antrenamentul este
totul ”. Lola a comentat: „Nu intenționam să ajung la o
diplomă, de fapt nici nu mă gândisem la asta; dar deocamdată
sunt foarte fericită și îmi place mult și nu m-ar deranja să
lucrez pentru ceea ce studiez. Chiar dacă dorința mea este să
merg să lucrez ca asistentă medicală ”.
Dar dacă există o problemă care e actuală astăzi, este legată
muncă. Potrivit Institutului Național de Statistică, în al
treilea trimestru al anului 2019 a existat șomaj de 13,92% în
Spania. După cum puteți vedea în graficul de mai jos, șomajul
afectează cel mai greu tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 24
de ani. Acest lucru, adăugat la problemele de viață ale
adolescenților care au fost în plasament, le face mult mai
dificil să găsească de lucru și, în multe cazuri, cel pe care îl
găsesc este relativ precar.

DATI INE THIRD QUARTER 2019

TOTAL
NAȚIONAL

total

de la 16
la 19 ani

de la 20
la 24 ani

13,92%

42,15%

29,28%

de la 25 la 54 ani

12,72%

peste 55 ani

11,79%

https://ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4247

„Ei bine, căutam fier vechi, apoi m-am oprit și acum sunt
tâmplar”, „Sunt responsabil pe teren, lucrător de zi, dar care
lucrează pe cont propriu”. „Am lucrat în sectorul
construcțiilor și hotelurilor”, „acum fac curățenia dimineața
într-o reședință de studenți; este un contract de stagiu "," Nu
am un loc de muncă stabil, lucrez doar câteva weekenduri ca
băiat de livrare și seara într-un restaurant de burgeri "," Sunt
angajat la hotel, am avut diferite tipuri de contracte :
temporar, cu jumătate de normă ... ”,„ Am lucrat ca ospătar.
Într-o zi mi s-a spart motorul motocicletei și l-am luat în
interiorul structurii pentru a fi reparat. Am demontat motorul
și șefului i-a plăcut.
Mi-a spus dacă vreau să lucrez cu el și am rămas ”.
Acestea sunt câteva dintre experiențele de lucru despre care
ne-au povestit tinerii pe care i-am intervievat. După cum
putem vedea, acestea sunt aproape toate joburi cu fracțiune
de normă, ceea ce nu le permite să aibă nicio stabilitate

economică.
Și cu această perspectivă asupra muncii, cum văd viitorul?
Toată lumea este de acord cu acest punct: vrea să aibă un loc
de muncă stabil, care să le permită accesul la o casă și
creșterea unei familii. Pentru că pentru ei a fi bine înseamnă
„a avea relații personale bune și satisfăcătoare, a avea un grup
de oameni de care cineva se simte iubit; realizează că poți să te
iubești și pe tine și să contribui la viața altora; să poți face
lucruri care îți plac și să le poți împărtăși altora "; „Aveți
stabilitate la locul de muncă și o familie”. Unul dintre ei
spune: „Mă simt puțin descurajat să văd că acești oameni nu
m-au ajutat în niciun fel. Nu am găsit multe locuri de muncă
și cele pe care am reușit să le obțin sunt pe negru ”. În general,
tinerii cer doar puțin sprijin și cineva care să le ofere șansa de
a începe o viață independentă.
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„Tot felul de dificultăți pe care ți le poți imagina”. „Locuiesc cu
iubitul meu și familia sa”. „Locuiesc cu fratele meu și cel mai
mare efort este să obțin banii pentru a plăti facturile care
sosesc”. „Un pic din toate: dezinformare, subvenții, asistență
pentru închiriere etc.”

3 - ALTE INTERVIURI: PERSOANE IMPLICATE
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Întrucât grupul de tineri aflați în faza de autonomie din
comunitatea noastră autonomă lucrează cu o multitudine de
profesioniști din diferite sectoare, interviurile realizate au
fost dezvoltate în diferite domenii.
În ceea ce privește lucrătorii din domeniul sănătății.
În cadrul personalului medical, au fost intervievați un medic
de familie și o asistentă care se ocupă zilnic de acest grup
atunci când există cereri. Din punctul lor de vedere, ei acuză
că unul dintre cele mai semnificative aspecte este inexistența
unui diagnostic în multe ocazii, în special în ceea ce privește
patologiile legate de psihiatrie și psihologia clinică.
Ei consideră, de asemenea, necesitatea de a ține cont de
patologia afectiv-emoțională pe care acești utilizatori o
prezintă, precum și de posibilele consecințe ale faptului că șiau trăit faza de educație în posibile medii non-stimulatoare,
de o importanță vitală.
Ambii profesioniști subliniază importanța asistenței
multidisciplinare care se dezvoltă prin diferite perspective
bio-psihosociale.
În ceea ce privește diferitele servicii de orientare profesională.
În interviurile cu personalul de orientare în carieră,
personalul de orientare în carieră care lucrează la serviciul de
ocupare a Crucii Roșii subliniază existența unei formări
flexibile adaptate profilului tinerilor între 18 și 29 de ani.
La rândul său, din partea corpului eparhial al Caritas, un
consultant în domeniul muncii subliniază importanța
stagiilor în companii care pot facilita integrarea acestora pe
piața muncii, îndeplinind diferitele sarcini și fac

oferindu-și propriile abilități de care ar putea avea nevoie
atunci când își vor face o meserie în viitor.
Din punctul de vedere al managerilor Programului Maivi,
destinat minorilor cu vârsta sub 30 de ani, căutarea activă a
unui loc de muncă se desfășoară întotdeauna în perspectiva
PCP (Planul de persoană centrală), care facilitează o
intervenție și individualizată, atenție pe tot parcursul
procesului de formare, luând în considerare nevoile pe care
le plasează piața muncii. Punctele slabe asupra cărora sunt de
acord majoritatea programelor sunt lipsa resurselor
economice pentru executarea diferitelor sarcini din partea
lor, precum și lipsa de coordonare între diferitele resurse ale
Giunta de Comunități din Castilla La Mancha și orientarea
diverselor asociații și fundații.
Există o evaluare colectivă a necesității, pe de o parte, de a
răspunde minorilor cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani,
deoarece, după ce și-au terminat studiile devreme, limitele
pentru găsirea unui loc de muncă sunt întotdeauna mai mari,
atât pentru lipsa de formare, cât și pentru lipsa de experiență.
Există, de asemenea, un acord cu privire la necesitatea de a se
adapta la schimbările de pe piața muncii, încercând să creeze
noi locuri de muncă care pot reduce ratele șomajului
tinerilor.
În ceea ce privește resursele pentru tinerii cu un anumit tip
de nevoie, întrucât unii dintre minorii care au trecut printrun fel de mijloace de protecție și au un anumit grad de
handicap, există resurse precum Centro San Ginés din
Asprona. Directorul centrului reiterează cât de important
este ca acești tineri să aibă acces la diferitele resurse care
există, deoarece oportunitățile lor sunt limitate și există mai
puține căi pe care să le poată parcurge atât în domeniul
formării, cât și în cel al muncii.

SPANIA ADOLESCENŢI ÎN PROTECŢIE: POVEȘTI ȘI ITINERARII DE AUTONOMIE

O altă problemă importantă care trebuie abordată este
locuința. În ultimii ani, în Spania a existat o creștere notabilă
a prețului chiriilor. Potrivit site-ului enalquiler.com, în
ultimul an, prețul mediu de închiriere în Spania a crescut cu
5%. Dacă investigăm aceste date, vom spune că prețul mediu
în Spania este de aproximativ 1.221 de euro, dacă ne
concentrăm în schimb pe Al-bacete, prețul mediu de închiriere
este de 694 de euro. Deși există o mare diferență, în prezent o
persoană cu salariu minim în Albacete are mari probleme în a
putea trăi singură. Să vedem cum percep tinerii noștri această
situație: „problemele pe care le-am întâmpinat sunt legate de
lipsa de bani pentru a putea plăti apartamentele în care am
locuit. Acest lucru m-a făcut să dau afară din casă înainte de
a fi ajutat și uneori a trebuit să merg la un hostel ”.
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Programul de autonomie al comunității noastre Auto-noma
este structurat în patru domenii care sunt: zona personală,
zona de instruire-muncă, zona economică și zona de
locuințe.
Toți acești copii provin din sistemul de protecție a copilului,
iar de la vârsta de 18 ani pot intra în programul dedicat
autonomiei. Pot rămâne acolo până la 24 de ani. Acest
program este voluntar, așa că este de latitudinea lor să decidă
dacă vor să rămână sau nu și să acceseze raportul de referință
anterior privind locuința rezidențială.
Directorul programului raportează că există sprijin
individualizat și personal și că se implementează un proiect
educațional individualizat (pe măsură ce se dezvoltă în case
rezidențiale).
Potrivit acestuia, în multe cazuri tinerii ajung aproape la vârsta
majoratului, ceea ce le îngreunează asimilarea noii situații, care
ar fi un punct slab al proiectului. Mai mult, ca element
semnificativ, subliniază prezența minorilor străini neînsoțiți,
pentru care astăzi, din cauza cererii puternice, nu există încă
rute precise.
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În ceea ce privește minorii / utilizatorii în conformitate cu
măsurile legale.
Centrul Albaidel întâmpină atât minorii, cât și adulții din
provincia noastră care îndeplinesc un fel de măsură de
detenție judiciară în regim semi-deschis sau închis.
Mulți dintre băieții cu care lucrăm au fost într-o anumită
formă de protecție la un moment dat.
De aici, serviciul de orientare profesională, angajat de
organizația Mensajeros de la Paz, efectuează intervenția,
orientarea, sesizarea și monitorizarea ulterioară a acestor tineri
pentru a-i pregăti pentru viitoarea lor reintegrare în societate,
încercând întotdeauna să-și îmbunătățească nivelul de
angajabilitate.
Această resursă include Platforma locală a consilierilor din
domeniul muncii al entităților publice și private care lucrează
cu diferite grupuri: această participare facilitează informarea și
schimbul de idei și opțiuni pe piața muncii. Particularitatea
acestui grup, potrivit consultantului de muncă al resursei, este
faptul că este dificil pentru ei să intre pe piața muncii, deoarece
fiind tineri cu infracțiuni, este mai complicat pentru ei să se
integreze și să fie direcționați către resurse. .
În ceea ce privește echipa psihosocială a Juvenile Tribune.
Șeful echipei psihosociale a Curții Junior raportează că s-a
confruntat cu 305 de cazuri în 2018. Această echipă efectuează
interviuri și un studiu detaliat al mediului familial și, de
asemenea, în mediul școlar.

o a oricărei alte entități care lucrează cu copilul, precum
resurse specifice în munca lor cu acești tineri.
o Șeful echipei raportează că își desfășoară activitatea pe baza
articolului 7 din Legea privind responsabilitatea penală
pentru minori, care acoperă un număr mare de măsuri
educaționale, în total 15, care permit lucrul la reintegrarea
copiilor care au comis infracțiuni, acordând prioritate
finalizării învățământului obligatoriu și serviciului comunitar
în unele cazuri.
o Ca punct slab, el subliniază existența unor legi educaționale
foarte valabile, dar lipsa resurselor economice pentru a le
pune în aplicare.
o Cu referire la aspectele pozitive ale resurselor, acestea
raportează o muncă integrată între diferitele echipe care
lucrează în caz.

În ceea ce privește secțiunea de tineri și familii.
Serviciul pentru familie este structurat în două domenii
fundamentale, pe de o parte există secțiunea de protecție care
s-ar ocupa de evaluarea și asumarea situațiilor de dezavantaj
și protecție a minorilor, iar apoi ar exista prevenirea care ar fi
setul de programe destinate familiei, menite să lucreze
preventiv cu familia pentru toate aspectele care o pot
preocupa. Ca puncte forte, managerul de servicii informează
că comunitatea noastră este unul dintre pionierii în
dezvoltarea programelor de autonomie într-un mod specific,
întrucât a observat că copiii aveau nevoie de sprijin real la
sfârșitul trecerii lor prin școli.
În comunitatea noastră există un program pilot numit
„PLANEA”, care este un instrument de lucru pentru centrele
pentru minori, care începe să lucreze cu acești băieți și fete de
la vârsta de 16 ani, aprofundându-se cu ei în anumite
deprinderi. În ceea ce privește limitările atât ale resursei în
sine, cât și ale diferitelor programe, se poate sublinia
importanța resurselor umane, deoarece lipsa personalului
înseamnă că grupul de utilizatori va fi mai mic. Așadar, dacă
aveți mai multe resurse financiare, vă va permite să angajați
mai mulți oameni și să oferiți un răspuns mai bun.
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În ceea ce privește programul de autonomie.
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4 - DEFINIŢIA AUTONOMIEI

Potrivit R.A.E (Academia Regală a Limbii Spaniole),
autonomia înseamnă: capacitatea subiecților legii de a stabili
reguli de conduită pentru ei înșiși și în relațiile cu ceilalți în
limitele stabilite de lege.
Dacă ne concentrăm pe zona minorilor, în special în Castilla
la Mancha, există un program dedicat autonomiei personale
și se adresează tinerilor între 16 și 24 de ani care sunt sau au
fost supuși unei măsuri de protecție. și / sau o măsură
judiciară din cauza situației lor de risc, impotență sau conflict
social și care continuă să necesite sprijin personal,
educațional sau economic, de formare profesională,
rezidențială și personală.
Obiectivele generale ale Programului de autonomie
personală sunt crearea unui sistem care să faciliteze procesul
de maturizare a acestor tineri prin acompaniament,
motivație, consiliere, îndrumare și instruire, pentru a facilita
și îmbunătăți procesul lor de autonomie personală. Toate
acestea printr-o intervenție personalizată.
Intervenția în cadrul Programului de autonomie personală
începe cu o analiză exhaustivă a realității personale și sociale
a tânărului pentru a stabili un diagnostic și o prognoză
comună între educatorul de inserție și tânăr.
Cu aceste informații, se dezvoltă un itinerar personalizat de
inserție care include situația actuală a minorului, obiectivele
care trebuie atinse și pașii intermediari care trebuie parcurși
pentru a le atinge. Pe baza itinerariului, vor fi efectuate
acțiunile necesare în fiecare dintre următoarele domenii:

• Sprijin financiar. Acțiuni care fac posibilă garantarea
acoperirii necesităților de bază și de formare necesare pentru
promovarea integrării socio-profesionale.
• Sprijin pentru formarea profesională. Acțiuni care vizează
promovarea proceselor de integrare socio-profesională prin
furnizarea tinerilor cu atitudinile, cunoștințele și procedurile
necesare pentru realizarea inserției lor în lumea muncii.
Acțiunile vor fi realizate atât la nivel de instruire, cât și la
nivel de muncă.
• Suport rezidențial. Acțiuni care vizează accesul tinerilor la
condiții decente de viață și de conviețuire prin: muncă
pregătitoare în apartamente supravegheate sau unități
familiale, dispozitive de coabitare pentru a lucra în mod
specific emanciparea, prin dispozitive standardizate.
• Suport personal. Destinat să ofere sprijin personal adecvat,
planificat, care să faciliteze adoptarea de angajamente care
sporesc dezvoltarea personală a tânărului, calitățile și
abilitățile acestuia, întotdeauna

plecând de la implicarea minorului în propriul său
proces, sporindu-și astfel autonomia.

Definiția conceptului de autonomie pentru copii:
Când îi întrebăm pe copiii noștri ce este autonomia, cei mai
mulți dintre ei răspund că o înțeleg ca independență, trăind
singuri. Fiind autonom și ajungând la un punct în care nu
sunt dependenți de nimeni.
Unii răspund că, atunci când ajungeți la un program de
autonomie, trebuie să începeți să aveți idei clare, să știți cum
să vă țineți conturile și să fiți conștienți de faptul că de acum
înainte doar ei trebuie să ia frâiele vieții lor, chiar dacă
uneori au nevoie de sprijinul unei persoane exterioare.
Ei apreciază acest proces ca o nouă etapă la care ajung cu
multe așteptări și iluzii, cu teamă și incertitudine.
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Mai multe entități din Spania desfășoară acțiuni care vizează
sprijinirea persoanelor care caută o viață demnă și autonomă.
Unele dintre acestea au fost deja menționate în punctele
anterioare, cum ar fi Programul Autonomie, deoarece mulți
dintre tinerii care au participat la proiect în centrele pentru
minori și au fost intervievați au devenit utilizatori ai acelorași
resurse.
Sistemul de servicii sociale poate acoperi acțiuni care vizează
toate straturile sociale și diferitele grupuri în funcție de
cererea solicitată. Astfel, putem găsi servicii destinate
copiilor, tinerilor, femeilor, victimelor violenței sau violenței
de gen, persoanelor dependente, dependenților de droguri,
șomerilor și persoanelor în vârstă.
Apoi, există gama de copii și tineri care frecventează școala,
dacă este necesar, de la câteva luni după naștere până la
vârsta de 16 ani, vârsta școlară obligatorie. Există grădinițe
publice și private cu vârsta de până la 3 ani. De la 3-4 la 6 ani,
copiii din ciclul al doilea al grădiniței sunt acoperiți. Educația
gratuită continuă să existe între 6 și 16 ani în școala
obligatorie, atât primară, cât și secundară. Odată finalizate
aceste studii, tinerii pot alege să continue studiile. Cu toate
acestea, în cele mai defavorizate grupuri există un procent de
studenți care decid să renunțe la studii sau să urmeze cursuri
de formare în învățământul de bază care necesită un nivel
academic mai scăzut, sau un curs de formare în afara
contextului școlar.

O alternativă actuală este Youth Guarantee sau Double
Training Professional, care oferă formare adolescenților cu
perioade de pregătire și stagii în companie, oferindu-le
posibilitatea de a se face cunoscuți de către angajatori și de
către orice viitor contractor.
Pentru copiii din centrele rezidențiale, există un program
numit PLANEA care le permite să se pregătească pentru o
viață independentă viitoare. Scopul acestui program este de
a-i ajuta să dobândească abilitățile, abilitățile și competențele
pentru a rezolva dificultățile sau problemele vieții de zi cu zi
la vârsta adultă. Lucrați în domeniul sănătății, nutriției,
asistenței, căutării unui loc de muncă și elementelor de bază
pentru a vă putea gestiona casa independent după ce ați
părăsit casa protejată.
La nivel educațional, în ultimii ani au apărut așa-numitele
Comunități de învățare în cadrul școlilor

în Albacete, Centro la Paz, situat în cartierul Estrella. Dar, de
asemenea, în orașe precum Hellín, a fost creat Centrul
Educațional Entre Culturas și în alte comunități autonome,
cum ar fi Andalusia, de exemplu în Granada, în districtul
Almanjáyar, Cartuja ...
În aceste centre educaționale, se oferă educație adecvată celor
mai vulnerabile grupuri, într-un procent ridicat aparținând
culturii rome, implicând în acest proces întreaga comunitate
educațională, adică părinți, profesori, educatori, asociații și
alți agenți ai mediului care pot favorizează scăderea
absenteismului sau abandonului școlar. Lucrăm printr-o
anumită pedagogie incluzivă și folosim așa-numitele acțiuni
educaționale de succes, prin activitatea grupurilor
interactive, săli de clasă cu un număr mai mic de studenți,
itinerarii personalizate de urmărire, discuții dialogate,
tutoriale active care includ vizite ale profesorilor în elev case.
Familiile sunt, de asemenea, implicate prin adunări și școli de
părinți și familii. Comunitățile de învățare se bazează de la
început pe diferite faze, dintre care prima este FASA
VISULUI și din care începe dorința de îmbunătățire. În acest
caz specific, învățământul secundar obligatoriu a început să
viseze la includerea în acest centru a extinderii studiilor până
la ESO și a fost realizată.
În prezent, nu doar învățământul primar, ci și învățământul
secundar și educația adulților sunt urmărite. În CEPA,
Centro de Enseñanza de Adultos, în cadrul aceluiași centru
educațional, a fost inclusă predarea limbii spaniole, precum
și cursuri pentru obținerea unei diplome în învățământul
secundar și orientare profesională prin departamentul de
orientare. Una dintre cele mai bune practici sau acțiuni de
succes este participarea comitetului de voluntari, a rudelor
din aceeași clasă, fiind un sprijin pentru atenția elevilor și, în
același timp, o motivație pentru rudă ca agent educațional.
Pentru femeile tinere cu copii găsim Casa Tinerilor Alba,
administrată de Junta de Comunidades de Castilla la Mancha
prin Institutul Femeilor, unde mamele cu vârste cuprinse
între 18 și 30 de ani se află într-o situație de protecție socială
și familială sunt victime ale violenței bazate pe gen, pot locui
temporar în timp ce găsesc alte alternative sau sunt instruiți
pentru a obține autonomia personală.
În caz de urgență, de violență bazată pe gen, femeile și copiii
acestora, dacă sunt prezenți, sunt direcționați către centrele
de urgență (CUR) și la adăpost. Este un serviciu public
specializat care oferă asistență
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de urgență, sprijin, adăpost și recuperare completă pentru
victime. Pentru a accesa această resursă, victima trebuie să
treacă prin centrul pentru femei, un serviciu periferic al
Institutului Femeilor, Poliția Națională sau poliția locală.
Când unii dintre tineri prezintă probleme de dependență,
aceștia pot fi direcționați către Proiectul Omului, unde sunt
îndrumați și li se oferă sprijin pentru a depăși dependența.
Există, de asemenea, Fundația Ate-nea, care oferă instruire și
îndrumare atât pentru abandonarea dependenței, cât și
pentru reducerea daunelor. Campaniile de sensibilizare se
desfășoară în rândul tinerilor din centrele de învățământ și
din birourile specifice.
În caz de violență, abuz sau comportament criminal, există
resurse specifice, cum ar fi AMFORMAD, care își propune să
sprijine și să intervină din punct de vedere psihosocial și
educațional în acele familii în care se produce violență,
precum și în prevenirea în familiile cu risc . Acest program se
adresează întregii familii implicate, nu doar copilului care
este victima violenței intergeneraționale, de la părinți la copii
și oricui are probleme de conviețuire familială.
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Pentru societatea spaniolă în general, Serviciul Național de
Ocupare a Forței de Muncă oferă instruire și asistență pentru
aceste grupuri și pentru toți cetățenii. Formarea pentru
intrarea în lumea muncii este oferită la cinci niveluri, în
funcție de nivelul de formare. Astfel, persoanele care nu au
pregătire, nici măcar primele studii, pot accesa cursurile de
nivel 1, iar pe măsură ce nivelul crește, vor putea accesa
certificarea academică necesară, ajungând la nivelul 5 pentru
cei care au studii superioare. Evident, locurile sunt limitate,
astfel încât cetățenii să poată accesa locuri de muncă pe alte
rute.
De la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă
Albacete, administrată de municipalitate și autorizată de
Serviciul Public de Stat pentru Ocuparea Forței de
Muncă, desfășoară activități de mediere a locurilor de
muncă cu scopul de a facilita munca persoanelor aflate
în căutare activă și de a oferi companiilor cei mai
potriviți lucrători la profilul dorit pentru să fie presupus.
Serviciile oferite sunt: înregistrarea în arhiva proprie
pentru gestionarea cererilor de locuri de muncă
solicitate; informații și îndrumări cu privire la diferitele
oferte și profesii care urmează să fie desfășurate;
informații despre locurile de muncă vacante care ajung
la acest serviciu și consiliere online și procesarea
procedurilor de căutare a unui loc de munc
ă.
Dublă formare profesională, deja comentată în secțiunile
anterioare, care permite formare academică specifică și stagii
în companie cu angajamentul final de recrutare. În acest fel,
instruirea oferită permite dobândirea de competențe
profesionale la locul de muncă în sine, îmbunătățind
așteptările de angajare.
O altă entitate care facilitează formarea cu posibile
oportunități de angajare este Caritas, prin cursuri de formare
de bază sau de nivel secundar care includ și stagii în
companie. Prin implementarea acestor cursuri, obiectivul
este de a cunoaște mai bine persoana, pentru a-și putea
detecta potențialul și punctele slabe și, astfel, a putea lucra la
ele pentru viitorul lor loc de muncă.
Programele de garantare pentru tineri sunt coordonate între
diferite servicii, cofinanțate de Fondul social european și
inițiativa pentru ocuparea forței de muncă pentru tineri din
Castilla-La

Mancha. Obiectivul său principal este de a reduce rata
șomajului în rândul tinerilor, de asemenea, pentru tinerii în
curs de formare care au dificultăți în găsirea unui loc de
muncă. În prezent, serviciile sociale atașează un certificat
care declară riscul excluderii, ceea ce favorizează posibilitatea
angajării persoanelor cu mai puțină pregătire oferind
companiilor care le angajează un ajutor care permite accesul
acestor tineri care altfel ar avea mult mai multe dificultăți în
a fi angajat.
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Problema accesului la lumea muncii este o realitate latentă în
societatea actuală, cu atât mai mult pentru persoanele care,
din orice motiv, sunt expuse riscului, nu au pregătire sau din
cauza condițiilor lor sunt incapabile să obțină sau să mențină
o muncă.
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7 - CONCLUZII
Evaluările făcute de echipele multidisciplinare care oferă
sprijin și servicii copiilor și tinerilor în faza de autonomie
sunt foarte importante, deoarece atunci când lucrează în
contact cu ei contribuie la o viziune reală și conștientă a
problemelor și nevoilor care pot apărea zilnic .
În acest fel, echipele subliniază importanța faptului că atât
personalul de sănătate, cât și cei din case și centre
rezidențiale trebuie să aibă o pregătire specifică în acest
domeniu, primind atât informații, cât și instruire pe această
temă.
Există propuneri de promovare a forumurilor în care atât
educatorii, cât și personalul specific pot analiza și evalua
problemele și nevoile acestei populații care apar zilnic în
mediul lor. Prin urmare, răspunsul în multe cazuri ar putea fi
cu adevărat transversal.
Mai mult, din toate punctele de vedere, este subliniată
importanța luării în considerare a opiniei minorilor în
aspectele care îi preocupă și, prin urmare, a putea genera un
proces decizional în care aceștia sunt adevărații protagoniști.
Ar fi interesant de ridicat necesitatea unei implementări reale
a programelor de dezvoltare a stimei de sine, afectivitate și
dezvoltare socio-emoțională, atât pentru copiii aflați în
tratament psihiatric, cât și pentru cei care nu sunt, deoarece
aceștia se află într-o situație de risc datorată la unele aspecte
specifice pe care le-au experimentat.
Am observat o lipsă de resurse precum „Centre de zi pentru
minori”. În orașul nostru, această resursă nu există și am
putut verifica cât de necesară este aceasta, după ce am văzut
lucrările care se desfășoară acolo, având în vedere că acestea
au fost amplasate în unele dintre locurile pe care le-am
vizitat în timpul acestui proiect.
O altă concluzie pe care am tras-o este că în alte țări
alocarea economică pentru problemele sociale și, în
special, pentru resursele private este mult mai mare
decât în țara noastră. Au resurse mai mari și mai bune,
atât materiale cât și umane, astfel încât să poată face o
muncă mai eficientă.
De asemenea, ne lipsește prezența unui personal calificat
dedicat exclusiv copiilor. Prin aceasta înțelegem că se pierde
adesea mult timp și nu numai, ci și multe informații pe
parcurs. Ar fi mult mai ușor dacă, deoarece există educatori
(pentru a da un exemplu) care îndrumă anumiți minori, ar
exista unul sau mai mulți psihologi sau consultanți etc. care
lucrează doar cu copiii noștri.
În concluzie, în ciuda barierei lingvistice, am evaluat acest tip
de proiect ca fiind foarte satisfăcător. Ne-a oferit ocazia să
întâlnim profesioniști de tot felul, am cunoscut diferite
moduri de lucru și resurse cu adevărat interesante și, mai
presus de toate, ne-a oferit

posibilitatea de a exprima diferite puncte de vedere care ne-au
ajutat să creștem ca profesioniști în acest domeniu. Așa cum
spunea Eduardo Galeano: „Mulți oameni mici, în locuri mici,
făcând lucruri mici, pot schimba lumea”.
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În România după 1989 există o criză majoră atât
economic, social, cât și din punct de vedere al
identificării de soluţii la problemele sistemice
existente. În ceea ce privește protecţia copilului, una
din problemele cele mai importante (dat fiind și
numărul mare de copii din sistemul de protecţia
copilului), a fost tocmai identificarea de soluţii pentru
că aceștia să fie sprijiniţi și după împlinirea vârstei de
18 ani.
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Din păcate nici în acest moment nu exista o legislaţie
specifică sau instituţii care să gestioneze această
problemă în mod unificat. Există însă foarte multe
reglementări în dieverse domenii care oferă facilitaţi,
acces gratuit, diverse servicii și beneficii care sunt
aplicabile acestor tineri. Cea mai importanta dintre
ele se refera la posibilitatea de a ramane in cadrul
insititutiei pana la varsta de 26 de ani, in cazul in
care tanarul urmeaza o forma de scolarizare,
pentru a fi sprijinit.
Cadrul legal este asigurat de Legea privind protectia
copilului nr.272/2004. Există numeroase posibilităţi
în ceea ce privește integrarea la un loc de muncă,
precum și cursuri de formare/calificare. Și, nu în
ultimul rând, sprijinirea iniţiativelor de antreprenoriat,
start-up, etc. Multe din aceste programe (în general
din fonduri europene sau susţinute de firme private
interesate) asigură acces gratuit sau contra unei sume
mici. Pentru tinerii care provin din sistem există
facilităţi la angajare, în condiţii similare cu tinerii
NEET (se susţine de către stat lunar timp de 12 luni
angajatorul). Este stimulată implicarea în mod
deosebit a tinerilor în diverse domenii (de ex.:
agricultura, industrie alimentară, acvacultură, IT, etc.)
prin acordarea de facilităţi pentru afaceri în
domeniile respective.
O importanţă deosebită o au legile privind ucenicia la
locul de munca (L 279/2005) și internship (L
176/2018) prin care tinerii pot să ia contact mai
repede cu mediul de muncă și deci au șanse mai mari
de adaptare și angajabilitate ulterioară. Și acestea
sunt însoţite de măsuri de stimulare pentru angajatori.

Legea educaţiei naţionale 1/2011 garantează
accesul, gratuitatea și obligativitatea frecventării școlii
până la clasa a XI – a. În general în România,
componenta de școli profesionale/școli de meserii a
avut o evoluţie sinuoasă, iar în acest moment se
acordă o importanţă tot mai mare acestei educaţii
„practice” în special prin implicarea pe plan local a
firmelor din zona care au nevoie de forţă de muncă
de un anume tip. Sistemul de burse (sociale, de merit,
etc.), alocaţia lunară, „bani de liceu”, oferirea de
masă și cazare gratuit în internate, transport gratuit,
sunt elemente care sprijină în mod clar tinerii care ies
din sistem/tutela. Există de asemenea programe de
„a doua șansă”, cursuri de calificare/formare de
scurtă sau lungă durată care pot fi accesate în special
în afara școlii, dar uneori și în cadrul școlii
(parteneriate școală-firme-firme de formare).
Un lucru deloc de neglijat este existenţa Legii Tinerilor
nr. 350/2006 care prevede obligaţii pentru autorităţi,
inclusiv financiare, precum și acordarea de facilităţi
tinerilor: economice, de acces la locuinţe, gratuităţi la
transport și fond de carte, spectacole, etc; stimularea
ocupării și antreprenoriatului, etc. Această lege stă la
baza altor legi care oferă facilitaţi/stimulente
tinerilor, inclusiv tinerilor care ies din sistem, tinerilor
vulnerabili.
Nu în ultimul rând, tinerii pot să acceseze locuinţe
sociale, locuinţe construite de stat în regim de
închiriere sau cumpărare, programe susţinute de stat
cum ar fi „prima -casa”.
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Au fost intervievaţi 23 de copii cu vârste intre 18-25
de ani provenind atât din serviciile private (Fundaţia de
Voluntari Somaschi, Fundaţia Pro Vita), cât și din servicii
publice (Centrul Tranzit – Direcţia de Asistenţă Socială
Baia Mare). Este vorba de tineri care au fost beneficiari ai
serviciilor până la vârstă de 18 ani (sau până la 26 de ani
dacă au continuat o formă de învăţământ). Obiectivul
principal este acela de a fi sprijiniţi din punct de vedere al
continuării studiilor, găsirii unui loc de munca și unui spaţiu
de locuit, și, mai ales, sprijin în a accesa anumite servicii, ași gestiona situaţia în care se află (de a se obișnui cu
autonomia și de a o consolida). Gestionarea timpului, a
resurselor, a vieţii de zi cu zi este o provocare la fel de
mare pentru ei și pentru profesioniștii implicaţi.
Tinerii intervievaţi provin din familii dezorganizate.
Mare parte dintre ei nu păstrează legătură cu familiile,
sau, dacă o păstrează, este o relaţie distantă și
superficială. De aceea, punctele lor de referinţă sunt între
prieteni sau între profesioniștii cu care interacţionează.
Din punct de vedere al nivelului de educaţie,
majoritatea au terminat cel puţin 10 clase, unii finalizând
liceul sau scoli profesionale. În Romania, învăţământul fiind
obligatoriu, toţi tinerii din sistemul de protecţia copilului
trebuie să frecventeze clasele obligatorii. Acest lucru se și
întâmplă, chiar dacă de cele mai multe ori frecventarea
cursurilor nu are nici o legătură cu cunoștinţele dobândite.
În același timp, foarte mulţi tineri au absolvit cel puţin un
curs de meserii de scurtă durată care le conferă o diplomă/
certificat de absolvire a cursului respectiv. Tinerii
intervievaţi nu fac excepţie de la această regulă. Există și
anumite cursuri sau programe școlare care pot fi accesate
cu un orar diferit decât școala normală, de aceea unii pot
să lucreze și să frecventeze școala sau diferite cursuri. De
asemenea, calificarea la locul de muncă este destul de
frecvent întâlnită. Peste 45% din cei intervievaţi au urmat și
un curs extra-școlar.
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Programele de autonomie pornesc de la 16 ani și se
desfășoară până la împlinirea vârstei de 26 de ani, dar și
mai mult. În Romania nu există legislaţie specifică pentru
această categorie de vârstă, ceea ce face că serviciile, atât
publice , cât și private, să nu aibă o abordare unitară.
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În ceea ce privește locurile de munca, problemele
centrale ale tinerilor sunt tocmai accesul limitat la
resurse de formare profesională (chiar dacă legal
există posibilitatea) și faptul că nu sunt obișnuiţi cu un
loc de munca. Ar avea nevoie de susţinere atât pentru
a-și menţine locul de munca, cât și pentru a-și gestiona
viaţă de zi cu zi, în contextul în care lucrează. Foarte
puţini sunt cei care nu au dorit sau nu au lucrat.
Majoritatea au avut joburi cu un salar apropiat de
minimul pe economie, care în contextul în care
gestiunea banilor nu este bine însușită, nu le ajungea
de la o luna la alta. O problemă descrisă de ei a fost
să se obișnuiască cu regulile de la locul de muncă,
problemele cu colegii, patronii, uneori fiind vorba de
discriminări (cel puţin în viziunea tinerilor). Dorinţa de
a câștiga mai mult sau problemele cu șefii sunt motive
pentru care mulţi dintre ei au schimbat frecvent locul
de muncă. La aceasta se adaugă și nehotărârea și
alte probleme referitoare la sinele fiecăruia. În acelsi
timp, în momentul în care au fost sprijiniţi
(profesioniști, familie, prieteni) aceste probleme au
avut impact mai mic.
Școala nu i-a ajutat pentru muncă, este
părerea generală. Pentru cei care au avut experienţe
de muncă sau similare la o vârstă mai tânără,
procesul de integrare a fost mai simplu. În România a
merge la munca în străinătate (în UE, Europa) este o
practica foarte răspândită și la modă. Tinerii, inlclusiv
cei intervievaţi, au cunoscut tineri asemenea lor, sau
rude, voluntari, alţi prieteni care lucrează în afara
ţării și le-au povestit experienţele referitoare la câștig
și condiţii (în multe cazuri nespecificand și
dificultăţile). Dintre cei intervievaţi în jur de 30% au
avut experienţe de muncă în afara ţării sau s-au
gândit serios să meargă la lucru în străinătate. De
fapt de la realizarea interviurilor, până la momentul
raportului, cel puţin 3 tineri au plecat la muncă în
străinătate.
În mod paralel cu pregătirea și situaţia
școlară, locurile de muncă cele mai frecvente sunt de
execuţie, în special în câteva firme din zonă care au
sute de angajaţi, (textile, mobilier) în supermarketuri
și Mal, în domeniul alimentar (în general producţie,
procesare și mai rar barman/ospătar, salubritate,
construcţii. Majoritatea salariilor prin urmare sunt
relativ mici (nu depășesc cu mult minimul pe economie
de obicei).

Principalele probleme în găsirea și menţinerea locului
de muncă se referă deci la : necunoașterea metodelor
de accesare de resurse pentru muncă, reticenţa
angajatorilor, munca relativ slab plătită, discriminare,
dorinţă de căștig mare și cât mai repede, faptul că nu
sunt obișnuiţi cu normele de la un loc de muncă.
Soluţii propuse de tineri: să se apeleze mai des la
contracte de ucenicie și chiar internship, să fie lăsaţi
(și angajaţi) de la împlinirea vârstei de 16 ani ( unii
angajatori evită acest lucru din cauza unor complicaţii
administrative și legale).
Un aspect important de menţionat este acela
că majoritatea tinerilor au început viaţă de
muncă ...prin a lucra la negru, neoficial. Acest lucru
se întâmplă din mai multe cauze: angajatorii nu
aveau încredere în cine sunt, angajatorii erau
obișnuiţi cu tineri care stau foarte scurt timp,
procedurile și programul de muncă pentru minori sunt
mai complicate și unii angajatori nu doresc
complicaţii, o anumită rea-voinţă, probleme financiare
pentru angajatori care sunt obligaţi să facă contracte
(o întreagă procedură din nou), ulterior să le desfacă
(ceea ce este uneori și mai complicat) și toate acestea
pentru ca cineva să lucreze câteva săptămâni (de
multe ori ineficient) și prin urmare să plătească și
salar și taxele aferente către stat ajungând în
pierdere. În același context numeroși angajatori nu au
personal care să se ocupe de ghidarea, iniţierea și
eventuale probleme apărute pe parcursul contractului
cu tânărul și de multe ori solicită ajutorul persoanelor
care îi sprijină pe tineri.
În ultimii 30 de ani România a devenit din
ruta de transport, ţară consumatoare de droguri începând de la etnobotanice(așa zis legale) , hașiș,
marijuana, droguri de discotecă , cocaina heroina. În
ultimii ani pe fondul unor lipsuri legislative consumul
de substanţe a crescut inclusiv în rândul elevilor din
ciclul gimnazial. Din păcate există o lipsă de terapeuţi
și alţi specialiști specializaţi, o lipsă de centre (de zi
sau rezidenţiale) și nu în ultimul rând o lipsă de voinţă
politica și legislativă pentru a combate acest flagel.
Tinerii care ies din centre sunt extrem de expuși
acestui fenomen și majoritatea au declarat că au
consumat cel puţin o dată drouguri. Inclusiv în rândul
tinerilor care stau pe străzi se observă o creștere a
numărului de consumatori de acest tip de droguri
(deși aceștia utilizau alt tip de substanţe bazate pe
lacuri vopsele diluanţi). După părerea noastră
consumul de substanţe va continua să crească în
următoarea perioadă deci și noi va trebui să ne
adaptăm și să ne specializăm.
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În ceea ce privește locuirea, tinerii instituţionalizaţi
știu puţin sau efectiv nu au fost informaţi, implicaţi, în
programe privind consolidarea deprinderilor de viaţă
independentă. Nu ne miră faptul că o mare parte din
tineri care părăsesc sistemul de ocrotire socială nu
știu încotro să apuce, nu dispun de resurse proprii
privind asumarea unui stil de viaţă independent. E
nevoie că reprezentanţii instituţiei de ocrotire să le
acorde mai mult spaţiu de lucru acestor tineri, în
vederea stimulării și consolidării deprinderilor de
viaţă autonomă, pentru că aceștia odată ce părăsesc
sistemul social, să fie echipaţi cu resursele disponibile
asumării propriului stil de viaţă, în acord cu cerinţele
mediului socio-profesional disponibil.
După ce împlinesc vârstă de 18 ani,
majoritatea tinerilor ajung pe străzi, deoarece,nu au
asigurata o locuinţă. Din discuţiile avute cu tinerii,
majoritatea susţin același lucru ,, nu eram lașaţi să ne
dezvoltam o independenţa pentru a putea să ne
descurcam atunci când urma să părăsim CTF-ul.
„Irina” a mărturisit în interviu faptul că ʼʼ niciodată nu
am luat în serios când educatorii îmi spuneau că la 18
ani vă trebui să mă descurc singura și voi ajunge în
strada ʼʼ
În ultimi ani au apărut servicii care încearcă
să vina în sprijinul celor care părăsesc sistemul de
protecţie, doar că au anumite condiţii care trebuiesc
îndeplinite pentru a putea să fii beneficiar al acestor
servicii. Una din principalele condiţii pentru a putea
beneficia de serviciile unui astfel de centru este să fi
angajat cu forme legale. Numărul de locuri într-un
astfel de centru este destul de limitat având în vedere
numărul tinerilor care părăsesc sistemul de protective
și ar avea nevoie de aceste servicii.
Tinerii care părăsesc sistemul de protecţie au
dreptul să își depună un dosar la primărie pentru a
solicita o locuinţă sociala, doar că timpul de așteptare
pentru obţinerea unei locuinţe este foarte mare,
având în vedere că ei au nevoie de acesta locuinţă
imediat ce părăsesc sistemul de protecţie, iar dacă nu
au o soluţie provizorie pentru a locui undeva, sunt
nevoiţi să stea pe străzi.
Unii dintre tinerii încearcă să reia legătură cu
familia naturală, deși relaţiile nu sunt bune,
disperarea faptului că se văd pe străzi îi face să
apeleze la rude pentru a avea unde locui.
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La nivelul afectivităţii și relaţiilor afective, din
interviurile noastre a reieșit predominant o nevoie mai
mare de relaţii mai apropiate cu persoane de
referinţă. Tinerii care părăsesc sistemul de protecţie
au nevoie cel puţin într-o primă etapă de persoane de
referinţă pe care să le simţă prezente constant în
viaţă lor. Au nevoie încă de îndrumare, de
acompaniere, de cineva care să îi ajute în luarea
deciziilor, dar și de existenţa unor relaţii care să le
ofere sprijinul afectiv pe care să își clădească viitorul.
Au mare nevoie să nu se simtă singuri. Iar unii au încă
nevoie, (chiar dacă într-o măsură mai mică decât un
copil) ca câteodată să li se impună reguli și limite
pentru a se simţi în siguranţă. De asemenea un aspect
important în care au nevoie de îndrumare este la nivel
relaţional, fie în relaţiile de cuplu, fie în cele de
prietenie, au nevoie de suport în a discerne și a
gestiona potenţiale conflicte.
Tinerii care provin din sistemul privat
(Fundaţia Somaschi) au resimţit o protecţie mai mare
pe perioada în care au stat în fundaţie și au reușit să
și deprindă anumite abilităţi care îi ajută în
gestionarea muncilor casnice (de ex gătit, spălat,
făcut curat etc). De asemenea, ei au păstrat mai mult
sau puţin legăturile cu educatorii și ceilalţi tineri și
chiar dacă au întâmpinat și ei dificultăţi, au avut parte
de un oarecare sprijin. Cei care provin din sistemul de
stat au dezvoltat mai puţine abilităţi, deoarece erau
obișnuiţi doar să execute, nu li se ofereau ocazii să ia
nici un fel de decizii, educaţia fiind făcută mai
degrabă la modul imperativ, iar ei fiind executanţi.
Iar o dată ce părăseau sistemul se rupeau legăturile
cu educatorii. Între cei proveniţi din sistemul de
asistenţă maternală s-a constatat de multe ori o
legătură afectivă mai apropiată cu persoanele de
referinţă, apropiere care a continuat și după
împlinirea majoratului.
Nevoia de apartenenţă este resimţită destul
de puternic în rândul tinerilor care provin din sistemul
de protecţie. Ei simt nevoia de a avea rădăcini, au
multe întrebări, sunt dezorientaţi. Din această
perspectivă, un aspect relevant e modul în care
continuă relaţia cu familia de apartenenţă o dată
părăsit sistemul de protecţie.

Unii dintre tineri au păstrat mereu legătură cu familia,
dar dinamica relaţională de multe ori se schimbă o
dată ce ei au ajuns la 18-20 de ani. E important
pentru ei să aibă legături strânse dar sănătoase cu
familia, ceea ce nu se întâmplă întotdeauna. Sunt
situaţii în care în familiile de provenienţă există
alcoolism, violenţă, abuzuri emoţionale sau poate
chiar fizice. Unii au preferat să se îndepărteze pentru
a-și putea urma un drum, alţii au rămas mai aproape
dar încearcă să își construiască un viitor. Dintre cei
care nu își cunoșteau anterior familia de provenienţă
(adică părinţii) sunt care își doresc să cunoască, dar
alţii în schimb nu vor.
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6 - CE SPUN TINERII

Tânăr, 19 ani
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“Educator : tu dacă ai avea….sau dacă ai avea
posibilitatea să fii copil din nou, cum ai dori să fie
copilăria ta?
Tânăr : Bine-nteles cu o familie în care știu că nu am
problem financiare, că nu trebuie să mă tot mut, că
nu trebuie să stau pe străzi, sau în anumite locuri,
pentru că nu avem bani, pentru că nu avem casă ,
sau chestii de astea….sau să trebuiască să cerșești că
n-ai mâncare sau haine sau chestii de genul
Tânăr: Altfel e când un educator, o persoana de
lângă tine, să îţi zică că a fost fain, bravo felicitări,
ceva… să te încurajeze un pic. Următoarea zi când
mergi, o să fii mai fericit, și în timp o să fii foarte
fericit când te duci la activitatea aia
Educator : Deci, concret asta ţi-ai fi dorit? Un pic mai
multă …
Tânăr : Încurajare
Educator : și mai multe discuţii, nu? Cu educatorii.
Tânăr : Da. E o chestie care te ajută.”

Tânără, 25 ani
“În ziua când am împlinit 19 ani mi s-a spus că nu mai
pot locui în casa de tip familial și am ajuns pe stradă.
Nu am știut unde să apelez mai departe, nici ce
drepturi aș avea, astfel că o perioadă am dormit pe
străzi. Educatorii din casă îmi mai spuneau că
urmează să ies și ar trebui să îmi caut un loc de
muncă, dar eu am crezut că tot timpul o să mă ajute
cineva. Nu mi face plăcere să îmi aduc aminte de
perioada petrecută în casa de tip familial , deoarece
nu aveam prieteni și nici doamnele nu se comportau
prea frumos cu mine.
În viitor îmi doresc să merg la muncă în străinătate,
pentru a reuși să îmi cumpăr o casa… nu îmi doresc
copiii, pentru că eu am avut o copilărie foarte
chinuită și nu aș vrea să am copii dacă nu le pot oferi
ce au nevoie…”

Tânără, 22 ani
“Asistenta maternală a încercat să mă înveţe să
gătesc, să îmi gestionez banii, dar nu am luat
lucrurile în serios, iar acum regret acest lucru…
…Nu am o părere buna despre mine, mă consider o
persoană care nu știe să se descurce în viaţă și nu
are deloc încredere în ea…
…Am avut de la cine să învăţ, dar nu mi-am dorit
acest lucru, crezând că tot timpul va fi cineva să mă
ajute…
…La vârsta de 20 ani am ales să nu mai locuiesc cu
asistenta maternală, desi nu eram nevoită să mă mut.
În momentul de faţa locuiesc într-un centru, dar îmi
doresc să mă mut în chirie…lucrez ca și lucrător
comercial la Careffour…
Obișnuiesc să merg ori de câte ori am timp liber în
vizită la asistenta maternală deoarece o consider
familia mea.”

Tânăr, 21 ani
“Perioada pe care am petrecut-o în comunitate m-a
ajutat foarte mult, am avut foarte multe discuţii cu
educatorii despre ce înseamnă să fi independent și
cum să mă pregătească pentru acest lucru. Activităţile
pe care făceam în comunitate m-au ajutat mai târziu
când am ajuns să locuiesc singur, deoarece știam cât
de cât să gătesc, să fac curat, să îmi spăl rufele și
alte activităţi casnice…
După ce am ieșit din comunitate a fost foarte greu să
îmi gestionez timpul și banii, deoarece nu mai aveam
pe nimeni care să mi spună cum să fac la fiecare
pas… în comunitate m-am simţit foarte protejat…

Tânăr, 19 ani
“Am avut noroc că eram obișnuit cu munca încă din
comunitate…cu micile munci care se fac în casă…dar
primele job-uri au fost la negru, la 16 ani, vara…în
construcţii, apoi la o spălătorie auto…un depozit…
peste tot îmi ziceau că nu-mi fac încă contract că
poate nu stau prea mult…apoi clar nu am stat. se
plătea și puţin, program cât se poate și plata cu
întârziere…după 18 ani am reușit să mă angajez la
un supermarket, dar nu am stat prea mult că am
plecat cu un prieten în Germania. La munca. Dar era
doar de sezon 3 sau 4 luni…am încercat să găsesc
altceva după, dar n-am reușit așa că am venit înapoi
și acum caut din nou…aaaa…aici caut de lucru, dar
dacă apare o ocazie clar mai merg afară…”
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Am selectat câteva răspunsuri din interviurile
realizate cu tinerii, deoarece ni se par relevante atât
pentru ceea ce cred ei, cât și pentru identificarea
unor probleme și chiar propunerea de soluţii. Pentru
o bună înţelegere am lăsat unele părţi din interviuri
exact așa cum au fost ele transcrise:
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7 - PERSOANE DIN INSTITUŢII
În continuare redăm părerile specialiștilor care
lucrează cu tinerii în centrele de autonomie existente,
dar și în diverse instituţii cu rol cheie în serviciile
oferite tinerilor care provin din sistem.

INTREBARI ASISTENT SOCIAL CENTRU TRANZIT

-

Sunt informați de către asistentul social din DGASPC
Afla de la alți tineri care au beneficiat de serviciile centrului

Ce condiții trebuie sa îndeplinească ca sa poată fi acceptat in centru
-

Sa fie tânăr care a parasit sistemul de protecție
Sa aibă un loc de munca
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Reguli interne pe care trebuie sa le respecte
-

Păstrarea locului de munca
Curățenia in spațiul de locuit
Igiena personala

De cate ori sunt consiliați / îndrumați de către personalul centrului
-

Zilnic sau de cate ori solicita ei ajutorul

Cu ce probleme se confrunta tinerii din centru
-

Consum de alcool
Consum de droguri

Pe ce activități credeți ca ar trebui sa se insiste pana sa părăsească casa pentru ca tânărul sa devina independent
Implicarea tinerilor in activitățile casnice
Responsabilizarea in vederea găsirii si păstrării unui loc de
munca
Consiliere despre gestionarea banilor

Ce credeți ca s-ar putea îmbunătății la serviciile pe care le oferiți
-

Pregătirea continua personalului
Suplimentarea locurilor din centru
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De unde afla tinerii care părăsesc sistemul de protecție informații despre Centrul Tranzit
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ÎNTREBĂRI ASISTENȚILOR MEDICALI COMUNITARI - CENTRU TRANZIT

Atribuțiile pe care le aveți in Centrul Tranzit
Pe lângă partea de asistenta medicala le ofer si sprijin in găsirea unui loc de munca celor care nu reușesc
sa își păstreze locurile de munca.
De unde credeți ca afla ei despre serviciile acestui centru
De la ONG
Din Casele de tip familial de la educatori
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Cu ce probleme va confruntați in munca cu acești tineri
Lipsa implicării in activități
La marea majoritate nu exista responsabilitate
Lipsa empatiei intre beneficiari (“ întotdeauna problema lui e cea mai importanta ‘’ )
Consumul de alcool , droguri “ legale “
Pe ce credeți ca trebuie sa se insiste încă din Ctf –uri pentru a I ajuta sa devina adulții independent
in viitor
- Sarcini casnice concrete in care sa fie responsabilizați
Consiliere in ceea ce privește găsirea si păstrarea unui loc de munca
Sa aibă acces la sume mici de bani pentru a putea învață sa I gestioneze
Activități de gătit
Importanta igienei personale si a spațiului in care locuim
Ce credeți ca se poate îmbunătății in viitor la serviciile oferite de centru
In primul rând suplimentarea de locuri
Existent unei persoane de referință pentru fiecare tânăr astfel cred ca ar putea fi monitorizat mai
bine
ÎNTREBĂRI PENTRU MANAGERI DE CAZ - DGASPC

Câți din tinerii care părăsesc sistemul va cer ajutor in continuare
-Majoritatea tinerilor care părăsesc sistemul evita sa se întoarcă in familie si încearcă sa găsească soluții
independente
Cu cat timp înainte este pregătit tânărul care urmează sa părăsească sistemul de protecție
-Tinerilor care urmează sa părăsească sistemul de protecție le este acordata o atenție mai mare, fiind
consiliați si îndrumați in vederea integrării in societate
Ce își doresc tinerii care părăsesc sistemul de protecție
-Își doresc sa muncească si sa poată locui într-o chirie
-Unii prefer sa meargă la munca in străinătate
-Foarte putini dintre ei se întorc la familia naturala
Ce credeți ca s-ar putea îmbunătății pentru ca acești tinerii sa fie pregătiți atunci când părăsesc
sistemul de protecție
-O monitorizare mai atenta a tânărului după ce părăsește sistemul de protecție
-Existenta unei persoane de referință care sa I fie alături o perioada si după ce nu mai este in sistem

ROMÂNIA - ADOLESCENŢI ÎNTRE SISTEM ȘI AUTONOMIE – POVEȘTI DE VIAŢĂ

-

121

Din acest interviu am reţinut câteva puncte
importante. Primul se referă la subdimensionarea că
buget și personal a insitutitiei, care are atât atribuţii
de a elabora măsuri, de a le implementa și
monitoriza/verifica , și , în același timp, gestionează
în mod direct peste 95% din casele de tip familial din
judeţ. În acest context, se discută de foarte mulţi ani
la nivel guvernamental, de concesionarea serviciilor
sociale. În acest moment există o lege în baza căreia
în unele situaţii se face acest lucru, dar aplicabilitatea
în practica este extrem de limitata. Recent se caută
soluţii în mod accelerat și există speranţe că începând
cu 2021 să existe o legislaţie adaptată și să se aplice
pe scară largă.
O altă problemă ridicată este legată de pregătirea
personalului din centre pentru gestionarea tinerilor (în
special după începând cu vârstă de 14-15 ani). Este
vorba de pregătire de a lucra cu adolescenţi și tineri
în contextul socio-economic și chiar cultural prin care
România trece de zeci de ani. Noile provocări legate
de consumul de substanţe, violenţă, infracţiuni
sexuale, precum și provocări legate de anturaj, de
petrecerea timpului liber, comportamente antisociale
în creștere, pe fondul unei legislaţii deficitare (sau
implementării greșite a acesteia) de către instituţiile
abilitate au făcut să se nască o discrepanţă între stilul
de educare tradiţional și modul în care tinerii
reacţionează la acesta.

O problemă deloc de neglijat se referă la faptul că
unii tineri consideră că au doar drepturi și “statul”
trebuie să-i asiste necondiţionat. Prin urmare sunt
foarte multe activităţi care nu se pot face în casele de
tip familial, uneori duse la extrem (de exemplu : este
femeie de servici, deci eu nu fac curat). În urma unor
astfel de situaţii, tinerii depun plângeri pentru fapte
inexistente. Acest tip de acţiuni îngreunează
realizarea unor activităţi de deprinderi de viaţă sau
chiar de muncă, și, pe cale de consecinţă, la ieșirea
din sistem, tinerii sunt prea puţin pregătiţi pentru o
viaţă autonomă sau independenta.

MEDIC DE FAMILIE
Există un aspect foarte important de reţinut: în cadrul
sistemului medical românesc, tinerii până la 18 ani
sunt asiguraţi gratuit. După 18 ani, rămân asiguraţi
dacă își continuă studiile sau au un loc de muncă. În
caz contrar, aceștia nu mai beneficiază de servicii
gratuite care, în contextul în care nu au sprijin, îi
determină să nu meargă la medicul de familie.
Pe de altă parte, în secţiile de urgenţă ale spitalelor,
tinerii prezintă diverse probleme care nu sunt
neapărat urgente. În același timp, a existat o creștere
a numărului de tineri care sosesc în situaţii de urgenţă
în urma utilizării diferitelor substanţe.

Reprezentant AJOFM
AJOFM este insitutia care se ocupă cu medierea,
plasarea pe piaţă muncii (inclusiv cursuri de calificare/
formare realizate de ei sau în colaborare cu firme sau
centre de formare profesionala).
Instituţia are multe programe în derulare, inclusiv
pentru tineri NEET. Există dificultăţi cu a ajunge la
grupul ţintă. Cu toate acestea, numărul tinerilor care
apelează este în creștere. Tinerii care se înscriu ca
șomeri/NEET pot beneficia de cursuri, de o
indemnizaţie de șomaj, iar angajatorul beneficiază de
facilităţi financiare în special.
O problemă identificată de peroana intervievată se
referă la faptul că foarte mulţi tineri care apelează la
ei : nu au cunoștinte pentru a completa cererile, se
blochează la momentul în care trebuie să adune toate
documentele necesare, nu înţeleg procedura prea
complicată, și , de multe ori sunt descurajaţi. Practic ar
fi nevoie și de o anumită susţinere/consiliere dacă e
cazul (referitor la problemele personale care îi
determină să se emoţioneze sau să se blocheze), și, în
același timp, și de o simplificare a unor proceduri. De
asemenea, familiarizarea cu anumite cereri, circuite,
cu ce se întâmplă într-o instituţie publică, ar fi elemente
care ar îmbunătăţi șansele de a accesa anumite
servicii.
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Persoană cu funcție de conducere în cadrul
Direcției pentru Protecția Copilului
Maramureș
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Fundaţia de Voluntari Somaschi este o organizaţie
non-guvernamentală cu fondatori italieni, înfiinţată în
1997, care are ca scop ajutarea familiilor cu venituri
mici, a copiilor și tinerilor cu grave probleme
economice și sociale.
Activităţile fundaţiei se desfășoară în spiritul
voluntariatului, dezvoltat prin munca în comun,
organizarea de tabere de formare a voluntarilor,
activităţi educative și recreative cu copiii asistaţi,
distribuire ajutoare materiale și medicamente familiilor
nevoiașe, servirea mesei pentru 60 de copii.
Obiectivele organizaţiei:
- reintegrarea socială a unui număr cât mai mare de
tineri proveniţi din familii dezorganizate, din „strada”,
din fostele case de copii
- educaţie non formală prin crearea unor ateliere de
lucru specializate
-socializarea
- dezvoltarea unui cod de valori (solidaritate, respect,
iubirea fata de aproape, voluntariat etc.)
- finalizarea unei forme de învăţământ;
- deprinderea de abilităţi manuale și obţinerea unui
loc de muncă, folosindu-se munca pe post de
instrument de intervenţie pentru o acţiune de valoare
socială
- integrarea în muncă a beneficiarilor care ajung la
vârstă majoratului
- dobândirea deprinderilor de viaţă
- implicarea cât mai activă a tuturor actorilor societăţii
civile în scopul îmbunătăţirii serviciilor sociale locale
- încurajarea dezvoltării economiei sociale și a
structurilor similare/asemănătoare
Proiectele noastre:
1. Centrul de educare pentru integrare socială a
tinerilor dezavantajaţi social(C.E.I.S.), cu vârste
cuprinse între 12-18 ani, proveniţi din: familii cu
venituri mici, monoparentale sau familii cu copii mulţi,
familii în care riscul abandonului școlar este foarte
mare, din cauza situaţiei în care se află, precum și
copii care au abandonat școala sau nu au frecventato, copii ai străzii. Serviciul este organizat că centru de
zi, unde tinerii sunt asistaţi la efectuarea temelor,
programe educative, de divertisment, programe de
“alfabetizare”. De asemenea, servesc și prânzul. De
la înfiinţare peste 300 de copii au beneficiat de acest
serviciu.
2.Comunitatea Miani Casa de tip familial ce are
numele de Comunitatea MIANI se definește ca un
centru rezidenţial de tip familial. Centrul încearcă să
reconstituie modelul familial care a lipsit sau lipsește
copiilor

copiilor plasaţi în aceasta Comunitate, respectând
întocmai "regulile precum și normele etice și morale"
care definesc familia.În prezent comunitatea
găzduiește 8 tineri. De la înfiinţare peste 75 tineri au
fost asistaţi în cadrul comunităţii.
3. Semiautonomie Este un proiect pentru tinerii cu
vârste cuprinse intre 17 și 25 de ani. Aceștia sunt
sprijiniţi în găsirea unui loc de muncă și, asistaţi de un
educator, tinerii învaţă să se autogestioneze. Până
acum, în 10 ani, 18 tineri au participat la proiect.
4. Centrul de Primire în Regim de Urgenţă pentru
Minori și Adulţi, în parteneriat cu Consiliul Local și
Primăria Baia Mare. Beneficiari sunt adulţii și minorii
care locuiesc pe stradă. Servicii oferite: adăpost de
noapte (10-12 tineri vara, 25-30 iarna), punct de
igienizare și dușuri, unitate mobilă.
5. activităţi de economie socială și similară :
Magazinele fundaţiei au fost înfiinţate cu scopul de a
aduce un venit suplimentar pentru susţinerea tuturor
programelor educative pe care le desfășoară
fundaţia.

Personalul care lucrează la aceste magazine a fost
selectat din rândul familiilor care se aflau deja în
evidenţa fundaţiei și beneficiau de unele servicii
sociale .Preţul produselor care sunt comercializate în
magazine este unul accesibil tuturor categoriilor de
persoane vulnerabile.Stocurile vechi de îmbrăcăminte
și încălţăminte rămase în magazine sunt înlocuite
periodic cu unele noi, iar aceste stocuri vechi sunt
făcute donaţii către familiile nevoiașe.
Fundaţia a deschis prin membrii sai 2 firme în care sunt
angajate, de asemenea, persoane vulnerabile.
Fundaţia desfășoară activităţi constante cu tineri
migranţi sau/și refugiaţi în special tineri, în general
activităţi de socializare, sprijin material și punctual în
găsirea de locuri de muncă și locuinţe.
În același timp suntem probabil singura organizaţie
privată care a primit în plasament minori refugiaţi
neacompaniati în casa de tip familial. Tinerii refugiaţi
au beneficiat de aceleași servicii și programe de care
beneficiază orice tânăr.
Dintre activităţile desfășurate de către fundaţie, un
impact major în dezvoltarea ulterioară a tinerilor, îl au
activităţile prin care se formează deprinderi de muncă.
Formarea de deprinderi de muncă se referă la
educarea prin muncă - asimilarea de noţiuni și
disciplina a muncii, “practica” în propriile ateliere sau
la diverse firme, vizite la anumite firme și instituţii
Scopul acestui „exerciţiu” este de a responsabiliza
copiii cu privire la amenajarea mediului în care trăiesc,
deprinderea unor abilitaţi de muncă, gestionarea unui
mini-buget destinat activităţilor
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Fundaţia are o colaborare bună de peste 20 de ani
cu autorităţile publice locale (Primărie, poliţie, școli,
medici, minister dell lavoro) și ONG-uri din domeniul
social, tineret, mediu, etc.
În urma evacuării unui bloc de locuinţe
sociale, acum 2 ani, deoarece acesta urma să intre în
renovare, familiile au fost mutate în diferite locuri , în
special cei care nu aveau datorii la întreţinere au
primit o alta locuinţă socială. În acest bloc locuiau
familii defavorizate care majoritatea erau în evidenţa
serviciilor de asistenţă socială.
Familiilor care aveau acumulate datorii mari la
întreţinere, nu li s-a oferit posibiitatea de a se muta
într-o altă locuinţă socială și au fost repartizate ONGurilor din oraș care aveau posibilitatea să le ajute,
printer acestea fiind și Fundaţia Somaschi.
Datorită faptului că nu a existat o altă
variantă de locuinţă, câteva din familiile care au avut
restanţe mari la întreţinere au fost mutate în fosta
clădire a unei grădiniţe, aceste familii au primit
fiecare câte o cameră pe care au amenajat-o după
posibilităţi, iar băile sunt comune.
Obligaţiile
comune ale
acestor familii sunt să
plătească facturile de utilităţi și să menţină curăţenia.
Fiecare familie este monitorizată și consiliată de
asistentul social, se încearcă menţinerea copiilor
acestor familii în școală deoarece au tendinţa să
abandoneze școala. Deși majoritatea familiilor au un
venit stabil, cel puţin un părinte lucrează, aceștia
întâmpină dificultăţi în gestionarea resurselor
financiare, au obiceiul de a cheltui fară să ţină cont
de nevoi.

Instrumente
Informare, îndrumare şi după caz orientare către
alte instituţîi în vederea depăşirii situţiei;
Consiliere în vederea accesării şi gestionării
beneficiilor sociale, precum şi a veniturilor proprii;
asistenţă în întocmirea dosarelor de solicitare a
prestaţiilor sociale cuvenite;
Consilierea membrilor familiilor aflate în
situaţîi de risc pentru depăşirea unor situţiilor de
dificultate ( divorţ, pierderea locului de muncă,
conflicte intrafamiliale, boli cronice, decesul unuia
dintre soţi etc), care pun în pericol atât stabilitatea
familiei, cât şi dezvoltarea copiilor sau generează
riscul de separare a copiilor de mediul lor familial;
Relaţionarea cu familia, cu rudele sau cu alţi
aparţînători;
Consiliere socială,financiară, psihologică,
spirituală, consiliere şi suport juridic ;
Asistenţă/suport/ monitorizare pentru
educaţie şi şcolarizare, facilitarea accesului la
activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber
Consiliere în vederea anagajării sau
menţinerii locului de muncă;
Îndrumare şi suport cazuri medicale și pentru
cazurile persoanelor cu dizabilităţi
Sprijin în vederea găsirii unui loc într-un
centru rezidenţial/locuinţă socială/ închiriere locuinţă/
cumpărare locuinţă;
Îndrumare şi suport pentru persoanele
provenite din sistemul de protecţie a copilului în
dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă;
De toate aceste servicii pot beneficia doar cei care
lucrează în cadrul firmei Aramis, care are în jur de
5000 de angajaţi, mulţi dintre ei provenind din
grupuri dezavantajate, inclusive foarte mulţi tineri, și
sunt luaţi în evidenta Asociaţiei Aramis.

ASOCIAŢIA FAMILIALĂ ARAMIS
Înfiinţată încă din 2012, Asociaţia Familială Aramis
contribuie în mod activ la îmbunătăţirea calităţîi vieţîi
angajaţilor Aramis Group și a familiior acestora.
Având în vedere nevoile lor specifice, au creat
oportunităţi care le facilitează accesul la o serie de
servicii și au conturat programe prin care le oferă
susţinere: servicii medicale, suport în dezvoltarea
profesională și personală, consultanţă financiară,
mediu de lucru stabil și predictibil.
Asociaţia Aramis vine în sprijinul angajaţilor care
întâmpină probleme în ceea ce privește integrarea în
câmpul muncii și integrarea în societate. Având în
vedere că au un număr mare de angajaţi, care provin
din medii defavorizate și tinerii care provin din Casele
de Tip Familial, au înfiinţat servicii sociale care să vină
în întâmpinarea nevoilor beneficiarilor pentru a le fi
mai ușor să își menţină un loc de muncă stabil și să
își dezvolte abilităţile pentru o viaţă independent cum
ar fi:

FUNDATIA PRO VITA
Pro Vita este o fundaţie umanitară, înfiinţată în anul
1998, axată pe oferirea de servicii sociale către
tinerii de peste 18 ani care părăsesc sistemul public
de protecţie socială, din familii dezorganizate sau din
familii nevoiașe.
Serviciile oferite de organizaţie sunt: Cazare - (în
camere de câte 2 persoane, având la dispoziţie oficii
de pregătire și servire a mesei, spălătorie, săli de
petrecere a timpului liber); Sprijin în integrarea în
societate și pe piaţa muncii;Sprijin în rezolvarea unor
probleme personale; Educare, sprijin în dezvoltarea
personalităţîi; Dezvoltare de abilităţi pentru o viaţă
independentă; Consiliere psihologică și suport
emoţional. Tinerii stau câte doi într-o camera,
majoritatea au un loc de muncă, ca urmare un venit
propriu, de care ei dispun în întregime, nu li se cere
contribuţie la costurile de funcţionare ale căminului. În
schimb sunt încurajaţi pentru a economisi bani pentru
nevoile pe care le vor întâmpină în momentul părăsirii
căminului. Viaţa lor este în mare măsură
independentă. Bucătăria este un spaţiu comun unde
pot gati individual sau împreună. De asemenea au
spaţii comune amenajate pentru petrecerea timpului
liber: masa de tenis
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CENTRUL MATERNAL BAIA MARE
Centrul Maternal Baia Mare este un centru rezidenţial
public cu cazare pe durată determinată (6 luni, cu
posibilitatea de prelungire) aflat în subordinea statului
și finanţat de la bugetul de stat, donaţîi şi sponsorizări.
Beneficiarii sunt: femei ”nsărcinate sau mame cu v rsta
sub 18 ani; mame cu copii nou-nascuţi cu risc de
abandon; mame cu copii care temporar nu (mai) au
locuinţă, şi care se confruntă cu mari probleme
(financiare, profesionale, relaţionale) și au nevoie de
ajutor pentru a putea raspunde nevoilor specifice ale
copiilor. Activităţi desfăşurate n cadrul serviciului social:
găzduire şi ngrijire; educaţia şi responsabilitatea mamei
n relaţia sa cu copilul, mamele fiind ”nvățate să
dezvolte abilitățile necesare pentru a putea asigura
nevoile copilului; asistenţă psihosocială şi suport
emoţional n vederea reintegrării familiale şi sociale;
asistenţă medicală. Capacitatea serviciului social este de
5 locuri pentru mame şi copiii lor. Din păcate mamele nu
sunt sprijinite și nici nu există un alt program la care să
poată apela pentru a li se oferi suport ”n vederea găsirii
unei locuințe o dată ce părăsesc centrul.

Centru de primire în regim de urgenţă
Baia Mare
Centru de primire ”n regim de urgență Baia Mare este un
centru public rezidenţial cu cazare pe durată determinată
pentru copii Beneficiarii sunt copii abuzaţi, neglijaţi şi
exploataţi pentru care s-a dispus măsura de plasament n
regim de urgenţă stabilită prin dispoziţia directorului
general al Protecției Copilului Maramureş (teritorial) n
urma evaluării iniţiale a situaţiei copilului. Activităţi
desfăşurate n cadrul serviciului social: găzduire şi
ngrijire; asistenţă medicală; educare şi formare;
socializare, activităţi culturale de petrecere a timpului
liber; asistenţă socială şi suport specializat n vederea
reintegrării familiale/sociale. Serviciul are o capacitate
de 12 locuri. Centru oferă o soluție de urgență pentru
situația acestor copii. Ei vor rămâne ”n centru până la
găsirea unei soluții pe termen lung. Centrul e finanțat ”n
principal de bugetul de stat, dar și de sponsorizări și
donații.

Fundația “SACRO CUORE“
Fundaţia “Sacro Cuore”are un centru de zi pentru

copii cu o capacitate de până la 50 de copii anual și
în trecut ofereau și servicii de tip rezidenţial (casa de
tip familial pentru tinere adolescente). Mai recent au
început să ofere și servicii de semiautonomie pentru
fetele de 18 ani care ieșeau din sistemul de protecţie.
În prezent au 2 fete tinere care beneficiază de acest
serviciu, ele locuiesc în unul din spaţiile fundaţiei de
tip apartament la mansarda și primesc sprijin
emoţional și educativ din partea educatorilor
fundaţiei. Fetele au un loc de muncă și învaţă să își
gestioneze financiar resursele. Fundaţia Sacro Cuore
are și o întreprindere socială, o patiserie cu prăjituri și
îngheţată unde lucrează fete care provin din medii
defavorizate.

HHC ROMANIA
Hope and Homes for Children este o fundaţie
globală, fondată în Marea Britanie în anul 1994, de
către soţîi Mark și Caroline Cook. Cei doi au creat o
organizaţie care își propunea să repare și să
reconstruiască orfelinatele distruse în urma războiului
din Bosnia. Lucrând cu copii din orfelinate, au realizat
că nevoile copiilor rămași orfani sau abandonaţi nu
puteau fi împlinite în astfel de instituţîi: ei aveau
nevoie de dragostea și siguranţa unei familii.
Astăzi, Hope and Homes for Children derulează
programe pentru reformarea sistemelor
instituţionalizate de îngrijire a copilului și pentru
prevenirea abandonului în 30 de ţări din Europa,
Africa și America de Sud, prin birourile proprii sau
prin organizaţîi partenere.
În România, ne-am început proiectele în 1998; un an
mai târziu, am reușit să punem primul nostru lacăt
orfelinatului Cavnic, din judeţul Maramureș. În
ianuarie 2001, am devenit o organizaţie
neguvernamentală, constituită în conformitate cu
legea română. Ne-am concentrat demersurile pe
închiderea instituţiilor de tip vechi, și pe înlocuirea
sistemului instituţional de protecţie a copilului cu un
sistem care se bazează pe conceptul familial.
Am colaborat, încă de la înfiinţarea Fundaţiei, cu
autorităţile Statului român, pentru reforma sistemului
de protecţie a copilului. Am lucrat alături de consilii
judeţene, de consilii locale, de servicii publice de
protecţie a copilului și de ministere, pentru a da
sustenabilitate serviciilor pe care le dezvoltăm.
În cei 21 ani de activitate, am închis 58 de instituţîi de
tip vechi de protecţie a copilului, am scos peste 5.800
de copii din orfelinate și am ajutat peste 33.000 de
copii să rămână alături de familiile lor.
ASSOC
Asociaţia ASSOC a fost înfiinţată pe 13 noiembrie
1995 și activează în domeniul serviciilor sociale
dezvoltând activităţi care vin în sprijinul grupurilor
vulnerabile. După mai mult de 22 de ani de muncă
neîncetată, organizaţia deţine filiale în București,
Arad, Suceava și Râmnicu Vâlcea.
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biliard, televizoare. Activitatea lor este permanent
asistată de cel puţin o persoana din cadrul fundaţiei.
Anual, un număr între 40 şi 50 de beneficiari. Au un
mic atelier de confecţionat mici obiecte tradiţionale de
tip souvenir, unde lucrează împreună cu beneficiarii.
Timpul mediu în care pot sta beneficiarii acolo este de
3 ani, dar se face o evaluare în funcţie de situaţia
fiecăruia.
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CENTRUL “TRANZIT”

•
Promovarea şi dezvoltarea activităţilor de
economie socială; am înfiinţat 72 de structuri de
economie sociala la nivel national, structuri care
funcţionează în domenii precum: catering, arhivare,
meditaţii, curăţenie, colectare de ulei alimentar uzat,
îngrijiri la domiciliu, transport special, intreţinere
natură, contabilitate, marketing, centru rezidenţial
pentru persoane vârstnice, servicii stomatologice, etc.
•
Organizarea unei structuri de servicii sociale
viabile, care să vină în întâmpinarea categoriilor
aflate în stare de excluziune socială;
•
Promovarea participării publice la procesul
decizional privind politica socială;
•
Promovarea atitudinii de respect faţă de
natură şi mediul înconjurător.
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Platforma virtuala dedicată specialiştilor care
lucrează cu persoanele cu dizabilităţi şi care
promovează economia socială prin facilitarea
integrării pe piaţa muncii a persoanelor cu
dizabilităţi.
Platforma oferă:
•
Informaţii despre locuri de muncă disponibile;
•
Posibilităţi de antreprenoriat;
•
Poveşti de succes;
•
Servicii şi consultanţă pentru obţinerea unui
loc de muncă;
•
Legislaţie în domeniul angajării persoanelor cu
dizabilităţi şi un forum.
ASSOC oferă servicii de stimulare a ocupării forţei de
muncă interne, autorizat în 2011, iar în acest sens
experţîi noștri desfășoară activităţi de informare,
consiliere și mediere,printre beneficiari numărându-se
și tinerii din categoria NEETs: persoane care au
părăsit timpuriu școala, aflate în căutarea unui loc de
muncă sau inactive, dar și șomeri tineri, respectiv de
lungă durată însă tot din această categorie.
ASSOC oferă consiliere pentru ocuparea forţei de
muncă pentru foşti deţinuţi ca spriin pentru efortul lor
de reintegrare în societate
Serviciul social ”VIAŢA – Servicii de specialitate
pentru copii și familii” este un program de inters
general (copil, părinte, familia ca întreg) și este
organizat sub forma unui birou/serviciu, rezultat ca
răspuns la o nevoie de a lucra cu copiii plasaţi în
asistenţă maternală, extins ulterior la tinerii care
părăsesc sistemul de protecţia copilului, și nu numai,
care manifestă probleme de adaptare la viaţa socială
nouă
ASSOC mai deţine o cantină socială, 1 Centrul de zi
pentru persoane cu dizabilităţi – serviciul este oferit
pentru persoane cu vârsta peste 18 ani, centrul de
reabilitare şi dezvoltare pentru persoane cu
dizabilităţi “Pinochio”(în casă sunt 14 persoane cu
vârsta între 20-36 ani care provin din Sistemul de
Protecţie a Persoanelor Adulte cu Handicap), o casa
de tip familial pentru 7 copii.

Anual, peste 3.000 de tineri cu vârste cuprinse între
18 și 27 de ani sunt nevoiţi să părăsească sistemul de
protecţie a copilului fără a avea vreun fel de
pregătire pentru viaţa independentă sau, în cele mai
fericite cazuri, cu o pregătire extrem de limitată, iar
membrii de personal care interacţionează cu acești
tineri sunt rareori instruiţi să-i ajute în acest sens.
Inserţia socio-profesională a tinerilor care părăsesc
sistemul este o componentă esenţială a reformei
sistemului de protecţie a copilului din România.
Iniţiativa construirii Centrului de Tranzit, Asistenţă, şi
Consiliere pentru tinerii care părăsesc sistemul de
protecţie a copilului din Baia Mare a pornit de la
lipsa severă a sprijinului din partea statului pentru
acești tineri și de la faptul că specialiștii din sistem nu
au o tradiţie a planificării și gestionării eficiente a
tranziţiei tinerilor către viaţa independentă.
Centrul de Tranzit, Asistenţă și Consiliere are o
capacitate de 19 locuri în garsoniere și a fost realizat
cu scopul de a rezolva problema critică a locuirii, dar
și a educaţiei și asistării tinerilor vulnerabili pentru ca
aceștia să poată începe o viaţă independentă și să
aibă acces la un loc de muncă pe raza judeţului
Maramureș. Aici, tinerii care părăsesc sistemul de
protecţie a copilului beneficiază de cazare pe o
perioadă cuprinsă între 6 și 24 de luni, precum și de
sprijinul permanent al unui asistent social, al unui
psiholog și al unui asistent medical. În tot acest timp,
ei primesc alocaţia de hrană, stabilită conform legii,
costurile utilităţilor fiind suportate de Direcţia de
Asistenţă Socială a Municipiului Baia Mare. După
primele 6 luni, tinerii vor trebui să plătească o chirie
fixă, iar cei încadraţi în grad de handicap vor plăti
50% din sumă. Subliniem faptul că au prioritate în
centru cu prevalenţă tinerii care au reședinţa în
localitatea Baia Mare dar și aceia care provin din
localităţile limitrofe orașului Baia Mare și care reușesc
să-și obţină o viză de reședinţă pe Municipiul Baia
Mare.
Ulterior depunerii cererilor, tinerii sunt planificaţi la o
ședinţă de consiliere psihologică în scopul evaluării
nevoilor acestora, a conturării unui plan individualizat
de protecţie, evaluarea posibilităţîi de reinserţie /
recalificare profesională pentru câștigarea statutului
de persoană activă pe piaţa muncii, util pentru
dobândirea în timp a unor aptitudini de trai
independent, necesare reintegrării lor sociale.
În urma realizării evaluării psihologice, are loc o
ședinţă la propunerea șefului de serviciu, cu
participarea celorlalţi asistenţi sociali din echipă care
contribuie cu diferite informaţii preţioase în legătură
cu istoricul cazului / aparţînătorii tânărului, aspecte
sensibile dar esenţiale care conduc la emiterea
deciziei de admitere în centru a tânărului.
CENTRUL “ROMANI”
Centrul Comunitar Romanii s-a deschis în data de 14
mai 2012 și acoperă o gamă variată de servicii, cu
scopul de a ajuta persoanele în dificultate. grupul
tintă este alcătuit din tineri, familii sărace, populaţie
de etnie roma, populaţia din zona cartierului Vasile
Alecsandri. Centrul Comunitar Romani
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DGASPC MARAMURES
Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Maramureș se desfăşoară în
conformitate cu strategiile naţionale şi judeţene în
domeniul asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor
copilului, principalul obiectiv constituindu-l
diversificarea şi îmbunătăţirea calităţîi serviciilor
oferite, în special prin creşterea numărului de servicii
alternative destinate prevenirii instituţionalizării şi
protecţiei de tip familial.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Maramureș realizează şi asigură la nivel
judeţean aplicarea măsurilor, politicilor şi strategiilor
de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului,
familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice,
persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror alte
persoane aflate la nevoie.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Maramureş funcţionează că instituţie publică,
de interes judeţean, cu personalitate juridică, în
subordinea Consiliului Judeţean Maramureş. Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Maramureș realizează şi asigură la nivel judeţean
aplicarea măsurilor, politicilor şi strategiilor de
asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului,
familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice,
persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror alte
persoane aflate la nevoie, activităţile derulate în acest
sens putând fi structurate astfel:
•
Activităţi în domeniul protecţiei drepturilor
copilului;
•
Activităţi în domeniul asistenţei sociale a
persoanelor cu dizabilităţi;
•
Activităţi în domeniul asistenţei sociale a
persoanelor vârstnice;
•
Activităţi de monitorizare, informare,
colaborare, mediatizare;
•
Activităţi de ordin administrativ, financiar şi
control.

tDirecţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Maramureș asigură asistenţă socială
următoarelor categorii de persoane:
•
Copii abuzaţi, neglijaţi, exploataţi, aflaţi în
situaţie de risc;
•
Copii abandonaţi;
•
Adulţi şi copii cu dizabilităţi;
•
Persoane defavorizate, marginalizate,
discriminate;
•
Persoane vârstnice.
DGASPC deţine 27 case de tip familial , 2 centre
maternale , 2 centre de primire în regim de urgenţă ,
2 centre de zi , 1 centru pentru sprijinirea tinerilor
care părăsesc sistemul, 14 centre de recuperare și
reabilitar pentru persoane cu handicap, 1 centru de
zi pentru persoane cu handicap. Centrele cu cazare
au capacitate de până la 1015 locuri, iar centrele de
zi până la 30 de locuri, în funcţie de specificul
centrului.

DIRECŢIA
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
MUNICIPIULUI BAIA MARE (DAS)

A

Este instituţia publică locală, componentă a sistemului
naţional sectorial, alfată în subordinea Consiliului
Local Baia Mare, care elaborează, propune şi aplică
specific local pe baza principiilor de cooperare
partenerială şi a standardelor de calitate - politicile
sociale în domeniul asistenţei sociale.
DAS gestionează mai multe tipuri de servicii în oraș,
printre care: Serviciul Copil, Familie și Persoane cu
Dizabilităţi, Servicii destinate prevenirii sepărării
copilului / copiilor de părinţii săi, Servicii destinate
tinerilor ce au părăsit sistemul de protecţie specială a
copilului, Servicii destinate victimelor violenţei
domestice, Serviciul Social Vârstnici, Serviciul
Sănătate care are în subordine două compartimente:
Asistenţa Medicală Comunitară și Medicină Școlară,
Serviciul de Incluziune Socială.
Aceste servicii se oferă în următoarele centre ale
Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea
Consiliului Local al Municipiului Baia Mare:Centrul de
Zi pentru copii și tineri cu nevoi speciale ' ' Luchian' ' ,
Centrul Social pentru Persoane cu Dizabilităţi
' ' Phoenix' ' , Centrul “Tranzit”, CANTINA DE AJUTOR
SOCIAL, CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU
AGRESORI, CENTRUL DE REABILITARE SOCIALĂ
PENTRU COPII AFLAŢI ÎN SITUAŢIE DE RISC,
CENTRUL MULTIFUNCŢIONAL ROMANI, CENTRUL
SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL DE TIP AZIL DE
NOAPTE, Centrul de informare și consiliere acordă
servicii sociale tinerilor și adulţilor (între 18-35 ani și
între 36-65 ani) prin furnizarea unui pachet de servicii
integrate reprezentat de consiliere psihologică și de
tip asistenţă socială a beneficiarilor, facilitare acces la
servicii de sănătate, consiliere și educaţie
profesională,dezvoltarea abilităţiilor de negociere pe
piaţa muncii, activităţi educaţionale.
Serviciul Locuinţe Sociale și Evaluare Socială
funcţionează sub autoritatea Direcţiei de Asistenţă
Socială Baia Mare, din subordinea Consiliului Local
Baia Mare.
Principalul obiect de activitate al serviciului constă în
administrarea blocurilor de locuinţe sociale, aflate în
proprietatea publică a Municipiului Baia Mare.

ROMÂNIA - ADOLESCENŢI ÎNTRE SISTEM ȘI AUTONOMIE – POVEȘTI DE VIAŢĂ

oferă servicii sociale primare și servicii sociale
specializate. Serviciile sociale primare oferite sunt
consiliere, orientare și educaţie profesională,
dezvoltarea abilităţilor de negociere pe piaţă muncii,
informare și consiliere privind accesul la drepturile
sociale, servicii de sănătate și educaţionale, mediere
școlară, companii de informare și conștientizare
asupra problemelor sociale din comunitate. Serviciile
sociale specializate oferite sunt igienă corporală,
consiliere antidrog, spaţii pentru susţinerea stării de
igienă personală și familială, spaţii și derularea de
activităţi socio-cultural-sportive pentru recreere și
joacă, organizarea de evenimente, centru de zi
preșcolar pentru copii.
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FEDERATIA YMCA (YMCA ROMANIA)

Fondată în 1919, Federaţia YMCA din România face
parte din marea familie globală YMCA care
operează în 123 de ţări. Între 1945 și 1989
activităţile organizaţiei în România au fost întrerupte
de regimul comunist. În 1991, YMCA a fost
redeschisă pentru activităţi dedicate tinerilor, având și
sucursale în unele localităţi din România. În 2004,
urmând tendinţele europene, YMCA România s-a
restructurat ca Federaţie. Principalele activităţi,
destinate tinerilor, adolescenţilor și studenţilor, se
concentrează pe cursuri de formare, servicii sociale,
domenii educaţionale și recreative și programe în aer
liber, schimburi internaţionale, ateliere, centre
comunitare și de tineret și activităţi din România în
zonele rurale.
Putem spune că cele patru domenii de intervenţie
sunt: educaţie, dialog social, dialog structurat /
dialogul UE cu tinerii și politicile de tineret.
Programele și proiectele noastre sunt grupate în
consecinţă cu Planul strategic YMCA Europa în trei
programe de semnătură care reflectă caracterul unic,
ambiţiile și realizările YMCA, precum și misiunea:
• Pace, dreptate și democraţie
• Viaţă sănătoasă
• Incluziune

În munca noastră cu tinerii desfășurăm următoarele
activităţi: planificăm în funcţie de interesele și nevoile
tinerilor, implementăm măsuri de siguranţă și protecţie
și cele de protecţie a mediului; ne ocupăm de
procesele de lucru în grup, informaţii și comunicare,
sprijinind și monitorizând planul de dezvoltare
personală al tânărului, creând contextul de învăţare
pentru învăţarea personală. Dezvoltăm tineri și
susţinem angajamentul și voluntariatul comunităţii.
Avem experienţă în educaţia non-formală metodologie, instrumente și abordări diferite, creând

programe de studiu în conformitate cu nevoile și
obiectivele beneficiarilor.
Prin proiectul nostru numit „Standarde și politici
publice durabile în activitatea tinerilor din România”
finanţat de Fondul social european prin POCA, un
proiect realizat de YMCA România în colaborare cu
Asociaţia Young Initiative și Centrul pentru Dezvoltare
Comunitară Durabila pe care l-am creat o propunere
de politică publică privind standardele în activitatea
de
tineret:
standarde
privind
planificarea,
monitorizarea și evaluarea activităţilor de tineret,
standarde pentru activităţile de învăţare în timpul
mobilizărilor (schimburi de tineri, tabere și alte
mobilizări de învăţare), cod de etică pentru lucrătorii
de tineret, modificări ale standardelor profesionale
pentru lucrători de tineret și unul pentru consilieri de
tineret.
În plus, începând din 2016 facem parte din grupul de
lucru pentru dialogul naţional structurat - numit acum
„dialogul UE cu tinerii” - care consultă tinerii cu
privire la diferitele aspecte ale dialogului tinerilor,
aspecte care le afectează viaţa - Strategia UE și
obiectivele pentru tineri oameni - și crearea raportului
naţional și transmiterea acestuia către Comisia UE
pentru a modela strategia și, în consecinţă, cu nevoile
și viziunile tinerilor.
Echipa
noastră
poate,
de
asemenea,
să
împărtășească diferite abordări privind planificarea
strategică având experienţă în furnizarea de instruire
pe acest subiect.
COMUNITĂȚI ROM
În Municipiul Baia Mare există aproximativ 5 zone
locuite de romi, așa zise “comunităţi rom” care sunt
răspândite în general la periferia orașului.
Majoritatea acestor zone, cu mici excepţii, se
confruntă cu aceleași problematici. După opinia
noastră, autorităţile publice se implică în zonele
respective, însă pare o implicare superficială, care nu
dă rezultate de zeci de ani și probabil ar trebui
schimbate atât modul de abordare cât și strategia.
ONG-urile, printre care și Fundaţia de Voluntari
Somaschi suntem implicaţi în aceste zone, prin:
consiliere, sprijin material, activităţi cu tinerii, sprijin
școlar, activităţi de timp liber, sprijin în realizarea
documentelor de identitate, în căutarea de locuri de
muncă, etc.
În continuare descriem pe scurt contextul din aceste
zone: sunt nesistematizate, fără racordare la utilităţi;
există poluare (în special prin deversare deșeuri
menajere) ;mobilitatea scăzută a populaţiei în afara
zonei; situaţia juridică a terenurilor și pe cale de
consecinţă a imobilelor (în special a celor destinate
locuirii) este incertă; lipsa infrastructurii comunitare;
oportunităţi reduse de integrare pe piaţa muncii, lipsa
serviciilor de educaţie și formare adaptate la nevoile
grupurilor vulnerabile; insuficienta dezvoltare a
serviciilor sociale faţă de nevoile anumitor categorii
sociale vulnerabile, discriminare în deservirea
categoriilor vulnerabile,
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Prin intermediul acestuia se atribuie locuinţa socială
conform prevederilor Legii locuinţei nr. 114 / 1996.
Conform art.42 din Legea locuinţei nr. 114/1996, au
acces la locuinţă socială, în vederea închirierii,
familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar
pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul
câștigului salarial mediu net lunar pe total economie.
Persoanele trebuie să aibă domiciliul pe raza
Municipiului Baia Mare. Solicitanţilor le este aprobată
și repartizată o locuinţă socială, pe baza locului
ocupat în cadrul listei de priorităţi și în măsura
disponibiltăţilor de locuinţe libere, în baza unui
contract de închiriere pe perioadă determinată,
stabilită prin Hotărâre a Consiliului Local. La sfârșitul
perioadei contractuale vor beneficia de prelungirea
contractului, chiriașii care își vor achita toate
obligaţiile de plată privind chiria și utilităţile aferente
locuinţei sociale.
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lipsa solidarităţii.
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Cei mai mulţi locuiesc în adăposturi improvizate (de
tip favelas) fară acces la utilităţi, curent electric,
drumuri asfaltate, fară acte de proprietate pentru
locuinţă, prin urmare fară posibilitatea de a construi
case noi. Doar 50% dintre ei au o sursă de încălzire
și doar 36% au un loc unde ar putea să gătească
mâncare. Copiii nu au spaţiul lor și cei mai mulţi
dintre copii nu au condiţîi bune pentru efectuarea
temelor. Accesul la o sursă de apă este limitat în
special în unele comunităţi unde există o sursă de apă
pentru 150 de persoane de exemplu.
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9 - BUNE PRACTICI DIN ŢĂRILE PARTENERE

Câteva opinii referitoare la experienţele vizitate în
celelate ţări surprind esenţă bunelor practici care ar
putea fi implementate pentru îmbunătăţirea sistemului
din Romania.

„Ceea ce mi-a plăcut mie este sistemul de protecţie a
copilului este foarte implicat faţă de copii și foarte
mulţi bani sunt alocaţi din partea statului pentru
creșterea acestora și integrarea lor în viaţa.”
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„„Asociaţia Emaus” care primește oamenii majori
care trebuie să lucreze în cadrul acesteia, doar dacă
doresc, și toţi au parte de cazare gratuită și o masă
pe zi.”
„Pe mine m-a impresionat centrul de primire în regim
de urgenţă a mamelor cu copii, datorită violenţei
domestice. Securitatea, promptitudinea din partea
autorităţilor și condiţiile și seviciile care li se oferă în
centru.”
„Mi-a plăcut mult condiţiile și serviciile oferite
solicitanţilor de azil și colaborarea dintre instituţiile
publice și ONG-uri”
„Sistemul prin care beneficiarii (sau foști beneficiari)
participă în cadrul organizatiior la luarea deciziilor”

SPANIA
„Modul de organizare și gestionare a caselor de tip
familial, inclusiv prin includerea fraţilor mai mici,
pentru a asigura protecţie reală.”
„Mi-a plăcut abordarea și modul de acţiune în cadrul
„Projecto Uomo” pentru persoanele dependente de
droguri: mod de primire, „unitatea mobilă”, tipul de
consiliere și integrare.”
““Centro de día de menores objeto de medidas
judiciales y Módulos formativos” - centru pentru tineri
cu probleme penale; pentru tineri dezavantajaţi și
posibilitatea de inserţie în muncă în urma cursurilor.
În general politica și posibilităţile pentru tineri oferite
atât la nivel guvernametal cât și local în Spania. Mi sa părut că se acordă cea mai mare importanţă
tinerilor la nivel practic și chiar economic dintre ţările
partenere”

ITALIA
„Ce m-a impresionat pe mine au fost casele de tip
familial, cum sunt structurate și modul lor de
organizare. De asemenea, implicarea statului,
acordând bugetele necesare pentru nevoile copiilor,
fapt care în România nu se întâmplă.
„M-a impresionat modul în care lucrează în reţea
„Consulta Diocezana” din Genova pentru a atrage
fonduri, îmbunătăţirea serviciilor, și întărirea
capacităţii fiecărei entităţi componente în special în
ceea ce privește lobby-ul, și capacitatea de negociere
cu instituţiile statului”
„Cel mai mult m-a impresionat existenţa Tribunalului
pentru Minori – instituţie unică în UE din ceea ce
cunoaștem, în special prin atribuţiile și modul de
organizare, inclusiv legătura strânsă cu asistenţii
sociali. În România în mod special, există doar
judecători specializaţi (care judecă cu precădere
cauze cu minori), dar în mod concret orice judecător
ajunge să judece cauzele cu minori.”
“Cel mai mult m-a impresionat modul diferit de
abordare a problemelor asemănătoare, În funcţie de
ţara în care au fost abordate, făcând referire la
contextele sociale diferite și cultura fiecărei ţări.”
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Acest proiect a oferit tuturor profesioniștilor implicaţi
ocazia de a se confrunta cu rezultatul în timp al
muncii lor și de a avea o viziune mai amplă și
profundă a problemelor cu care se confruntă tinerii,
dar în același timp și a unor soluţii simple care pot
îmbunătăţi acţiunea lor. Activităţile din timpul
deplasărilor din Italia, Spania, Franţa, au oferit o
ocazie de confruntare între diverșii profesioniști cu
privire la sistemele din fiecare ţară, din fiecare
organizaţie, de împărtășire de experienţe și bune
practici din munca concreta la firul ierbii, și, în mod
evident, de a observa, analiza și încerca să adapteze
și să pună în practică modele de bune practici la nivel
sistemic. Multe părţi pozitive din sistemele de
protecţie vizitate pot fi puse în practică, în mod
adaptat realităţii din România, chiar fără o implicare
directă a statutului. Pentru altele, mai complexe, se
pot iniţia colaborări cu instituţiile statutului, precum și
presiuni asupra politicului, prin mijloacele specifice
(consultări, propuneri, petiţii, etc.).
În mod foarte concret, în general modul de abordare
și sistemul de sprijin al tinerilor care părăsesc sistemul,
sunt foarte similare în cele 4 ţări, diferenţele majore în
România au de a face cu o centralizare

( (sau limitare a deciziilor la nivel local) mai intensa
și în mod categoric, sistemul de finanţare și valoarea
finanţării. În acest sens, rezultatele proiectului
constituie o dovadă în plus care poate fi folosită în
discuţiile cu politicienii și decidentii din România și
poate contribui la o schimbare în modul de abordare
și finanţare a serviciilor sociale pe termen mediu și
lung, în special că la acest moment discuţiile la nivel
naţional pe aceste teme sunt din ce în ce mai intense.

De cealaltă parte, există și o anumită reticenţă din
partea angajatorilor în special datorită lipsei de
încredere și a necesitaţii realizării unor proceduri
destul de rigide. Condiţionarea unor locuri de muncă
de existenţa unor diplome sau un anumit nivel de
educaţie complică și mai mult situaţia, iar acest lucru
este corelat cu lipsa sau numărul mic al unor
programe de studiu sau calificare care să asigure o
alternativă reală sistemului normal de învăţământ.
În ceea ce privește accesul la locuinţe problema se
repetă. În România există oricum o penurie de
locuinţe, costurile de închiriere și/sau vânzare sunt
destul de mari, prin urmare un procent destul de mic
de tineri proveniţi din sistem reușesc să obţină locuinţe
în chirie sau proprietate prin programele oferite sau
susţinute de stat sau autorităţile locale.
Din punctul nostru de vedere problema cea
mai sensibilă este cea referitoare la afectivitate. Este
foarte clar că tinerii care au crescut în sistemul de
protecţia copilului au din start probleme de
afectivitate și prin urmare o nevoie acută de aceasta.
În acest sens, profesioniștii trebuie să fie foarte atenţi
încă de la vârste timpurii pentru a încerca să
atenueze impactul negativ al problemelor de
afectivitate. În momentul în care se creează între tineri
și „educatori” o relaţie afectivă corectă și sinceră,
este mult mai simplu de gestionat orice problemă care
apare și tinerii sunt mult mai receptivi la propuneri,
mai deschiși, și, prin urmare, este relativ mai ușor să
se implice sincer și real în proiectul lor de viaţă
independentă, care începe cu autonomia.

La nivel de asociaţii, câteva idei importante au reieșit
și sunt deja puse în aplicare:
- necesitatea calificării personalului pentru a face faţă
nevoilor tinerilor începând cu perioada de preautonomie (14-18 ani) și ulterior (18-25 ani)
- identificarea de soluţii prin care minorii/tinerii să
participe activ la proiectul vieţii lor – în acest moment
de cele mai multe ori participarea este superficială, de
formă, doar să fie bifată și această cerinţă - atât din
partea tinerilor cât și a personalului; deci în mod
evident trebuie găsite acele metode și activităţi prin
care tinerii să se simtă liberi să-și spună părerea și,
mai ales, să fie conștienţi și dornici să facă acest lucru

În ceea ce privește accesul la servicii de educaţie și
muncă, chiar dacă cadrul legislativ permite accesul
neîngrădit și așa după cum am arătat există
numeroase oportunităţi, în practică accesul este mai
restrâns din mai multe cauze: necunosterea de către
tineri a procedurilor, posibilităţilor, inexistenţa unor
persoane care să le aducă aceste informaţii, lipsa
unor deprinderi de viaţă minime, lipsa unor cunoștinte
minime chiar dacă tinerii finalizează de exemplu 10
clase.
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CONCLUZIE
GENERALĂ

REFLECŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL ȘI ANALIZA NOILOR
COMPETENŢE PENTRU PERSONAL

Programma Erasmus+ Settore Educazione degli Adulti - Attività KA2 - Partenariati Strategici - Project reference n. 2017-1-IT02-KA204-036647

Munca desfășurată în cadrul acestui program de
cercetare ERASMUS + a dat deja multe fructe și
fiecare participant a dobândit noi competenţe
profesionale.
Numeroasele vizite, întâlniri și schimburi au contribuit
la formalizarea punctelor cheie pe tema dezvoltării
autonomiei.
În cele din urmă, fiecare ţară a reușit să își aducă
propria contribuţie la cercetare și ne-am îmbogăţit cu
aceste resurse europene. De fapt, experienţele
participanţilor au fost exploatate pe scară largă în
acești trei ani. De la prima întâlnire din Italia,
organizatorii ne-au invitat să încurajăm schimburile cu
profesioniști din alte ţări; această experienţă umană
ne-a forţat să mergem dincolo de preocupările noastre
și să organizăm aceste trei întâlniri, căutându-ne și
deschizându-ne către celălalt și către moștenirea sa de
umanitate și competenţă.
Această experienţă va rămâne pentru noi toţi o sursă
foarte utilă de predare pentru fiecare dintre peluzele
noastre, care, de fapt, a contribuit la dezvoltarea
cunoștinţelor și abilităţilor necesare în cadrul însoţirii
persoanelor pe care dorim să le ajutor în căile lor de
viaţă.
Această concluzie este pretextul ideal pentru a da
mărturie la principalele lecţii pe care le-am tras la
sfârșitul acestor trei ani de reflecţie și cercetare. Cele
trei domenii de dezvoltare a autonomiei care au fost
alese în premisele cercetării sunt următoarele:
locuinţa, munca și relaţiile emoţionale. În cadrul
acestor trei domenii am studiat modalităţile prin care
profesioniștii intervin pentru a promova independenţa
oamenilor și capacitatea lor de a răspunde singuri la
dificultăţile cu care se confruntă fiecare în viaţa lor.
Noi, ca profesioniști din sectorul educaţional și social,
cunoaștem fascinaţia pe care o are autonomia pentru
oameni, „mai ales atunci când dependenţa lor este
puternic marcată” (I). Așa știm noi, ca profesioniști, că
ţinta cea mai dezavantajată are o dorinţă puternică
de autonomie, numită de aceștia „libertate” sau
„independenţă”. Accesul la locuinţe este văzut ca cel
mai evident semn de autonomie.

Există două elemente cheie care credem că pot
promova accesul la locuinţe:
1. Reducerea procedurilor administrative care permit
accesul la locuinţe. Această simplificare ar trebui să ajute
persoana să facă pașii singuri de la bun început.
2. Dezvoltarea logicii traseului de locuinţă care propune
diferiţi pași pentru a merge spre experienţa unei case
obișnuite, experimentând diferitele abilităţi care trebuie
consolidate pentru a trăi într-o casă, și anume:
a. Gestionarea documentelor
administrative
b. Întreţinerea casei
c. Dezvoltă legături de cartier
Acești pași încep adesea cu activităţi în spaţii
colective, într-o formulă de convieţuire, care vă permit
să lucraţi asupra abilităţilor psihosociale (II); apoi
vine momentul de a descoperi izolarea într-un
apartament sigur și, în cele din urmă, cazare
autonomă.
După locuinţă și accesul la această dimensiune în
mod independent, apare problema ocupării forţei de
muncă. Strâns legată de locuinţe datorită capacităţii
sale de a furniza resursele necesare plăţii chiriei,
integrarea profesională este un factor important în
autonomie. Instituţiile care au participat la acest
program au raportat o dorinţă puternică de integrare
prin angajare pentru tineri. Există multe experienţe
pentru a ajuta oamenii să se dezvolte printr-o profesie
aleasă. O atenţie deosebită ar trebui acordată
individualizării carierelor. În acest context, este
posibil să se identifice două elemente cheie:
1. Asigurarea monitorizării regulate a persoanei pentru a
proteja siguranţa și stabilitatea drumului său. Căutarea unui
loc de muncă este o sursă de stres și anxietate, iar sprijinul
local este esenţial pentru a întări solicitantul de locuri de
muncă.
2. Sprijinirea dezvoltării oportunităţilor de muncă pentru cei
mai fragili și vulnerabili oameni, sensibilizând cu privire la
problema incluziunii sociale în companii.
Printre entităţile care au participat la proiectul de
cercetare au fost experţi pe copii și familie. Toată
lumea a putut să-și împărtășească opiniile cu privire la
sistemul familial și să înveţe din diferitele abordări. Și
pe tema dezvoltării relaţiilor afective, această
diversitate de actori a fost cea mai fructuoasă.

I. MOUNIER, Traité du caractère,1946, p. 442.
II. 1.Saper risolvere i problemi / saper prendere decisioni 2. Pensiero creativo/pensiero critico 3. Comunicazione efficace/competenza interpersonale
4. Consapevolezza di sé/ empatia 5. Capacità di regolazione emotiva / gestione dello stress. OMS 1993
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În acest sens, trebuie amintite două elemente cheie:
1. Reelaborarea și, dacă este posibil, reconstruirea legăturii cu
familia de origine pentru a permite unui adult să își continue
călătoria. A fi înscris într-o istorie a familiei pare să favorizeze
autonomia și securitatea emoţională.
2. Găsirea oamenilor de referinţă în lumea exterioară care
sunt instrumente de pace și vindecare pentru acești oameni.
Aici ne gândim în special la familiile de sprijin voluntar din
„după noi”.
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Această concluzie este ocazia de a reitera în câteva
cuvinte ceea ce părea esenţial în acest program
european de cercetare. Este o oportunitate de a
sublinia interesul acestui tip de abordare care, pe
lângă dezvoltarea de noi abilităţi, a ajutat fiecare
participant să depășească limitele certitudinilor,
obiceiurilor și uneori oboselii.
Acest program, indiferent de context, avea patru mari
avantaje:

• Schimb de practici profesionale ale
participanţilor
• Recunoașterea abilităţilor profesioniștilor
• Dezvoltarea capacităţii participanţilor în
contextul metodologiei de cercetare
• Deschiderea profesioniști către arta
dialogului.
Prin urmare, cu mulţumire, noi participanţii încheiem
această lucrare.
Mulţumim personalului european care promovează
implementarea acestui tip de cercetare. Ne
exprimăm recunoștinţa faţă de coordonatorii
programului After Us și în special persoanelor pe
care le însoţim și care ne mărturisesc în fiecare zi că,
deși credem că le oferim elemente ale vieţii, „adesea
sunt stăpânii noștri” (III) .
Așa vrem să încheiem, deoarece acest program a fost
îmbogăţit de toţi cei pe care i-am întâlnit. Ne-au
ajutat să dezlănţuim gândurile care împiedică
convieţuirea și ne-au oferit atitudini transformatoare.
Acest program ne-a permis să traversăm cunoștinţele
și să recunoaștem că fiecare fiinţă umană, fără
excepţie, gândește și are o împărtășire ireductibilă a
experienţei: acestea sunt provocările la care suntem
invitaţi. Am învăţat de la cei care luptă împotriva
sărăciei să construim, împreună, o umanitate „liberă
de teroare și nevoie”, la fel ca cea despre care se
vorbește în preambulul Declaraţiei universale a
drepturilor omului.
William Galley
directeur du CHRS Bon Pasteur 49

III « I poveri sono i nostri padroni!”. Imparare da chi resiste alla miseria: il paradosso di Wresinski. Edizione Harmann.
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MATERIALE

FORMULAR DE AUTO EVALUARE PRIVIND AUTONOMIA MINORILOR DIN COMUNITATE

Scheda di autovalutazione sull’AUTONOMIA per i minori in comunità
ANUL NAȘTERII
………………………….
GEN
MASCULIN

TITOLO DI STUDIO
LICENȚA
ELEMENTAR

FEMININ

ALTUL

LICENȚA MEDIA

LICEU

FACULTATE

PROFESIE
………………………………..
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TIMPUL PETRECUT ÎN COMUNITATE / CASA/SISTEM
…………………………………………..
UNDE TRĂIȚI ÎN CURENT?
SISTEM

ALTELE

APARTAMENT

AUTONOMIA PERSONALĂ
1. DE CÂTE ORI S-A INTÂMPLAT SĂ RĂMÂI FĂRĂ ÎMBRĂCĂMINTE CURATĂ LA NEVOIE?
ÎNTOTDEAUNA

DES

DESTUL

PUȚIN

NICIODATĂ

2. ÎȚI SCHIMBI ÎMBRĂCĂMINTEA / IMAGINEA DUPĂ CONTEXTUL ÎN CARE TE AFLI
? (ex. interviu de angajare, școală, seară cu prietenii etc.)
ÎNTOTDEAUNA

DES

DESTUL

PUȚIN

NICIODATĂ

PUȚIN

NICIODATĂ

3. POȚI RĂSPUNDE ADECVAT NECESITĂȚILOR TALE FIZICE?
ÎNTOTDEAUNA

DES

DESTUL

3a- AI O DIETĂ CORECTĂ, MÂNCÂND CELE TREI PRINCIPALE MESE?

ÎNTOTDEAUNA

DES

DESTUL

3b- FACI ACTIVITATI FIZICE REGULAT?

ÎNTOTDEAUNA

DES

DESTUL

PUȚIN

NICIODATĂ

PUȚIN

NICIODATĂ

3c- DACĂ AI O BOLĂ, CĂUTAȚI REMEDIU CU EXAMENELE MEDICALE?

ÎNTOTDEAUNA

DES

DESTUL

PUȚIN

NICIODATĂ

4. AȚI FOLOSIT SUBSTANȚE DAUNĂTOARE ÎN MOMENTE PARTICULARE DIN VIAȚA DVS.? (ALCOOL,
ȚIGĂRI, DROGURI)
ÎNTOTDEAUNA

DES

DESTUL

PUȚIN

NICIODATĂ
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5. UTILIZAȚI ASTĂZI SUBSTANȚE DAUNĂTOARE?
ÎNTOTDEAUNA

DES

DESTUL

PUȚIN

NICIODATĂ

6. TE SIMȚI DEPENDENT LA CEVA?
DA’

NU

7. DACĂ DA , CE DEPENDENȚĂ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….
AUTONOMIA AFECTIV-RELAŢIONALĂ

AUTONOMIA AFFETTIVO-RELAZIONALE
1. LA TIMPUL ACTUAL, EȘTI mulțumit de relația ta cu:
1a- FAMILIA DE ORIGINE

TOTAL

1b- PRIETENI

TOTAL

1c- COLEGI
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TOTAL

MULT

DESTUL

PUȚIN

DELOC

MULT

DESTUL

PUȚIN

DELOC

MULT

DESTUL

PUȚIN

DELOC

DESTUL

PUȚIN

DELOC

MULT

DESTUL

PUȚIN

DELOC

MULT

DESTUL

PUȚIN

DELOC

PUȚIN

DELOC

1d- PARTENER (răspunde doar dacă ești intr-o relație)

TOTAL

MULT

1e- ASISTENT SOCIAL

TOTAL

1f- EDUCATORI

TOTAL

1g- ALTI OASPEȚI ÎN COMUNITA’/CASĂ/APARTAMENT

TOTAL

MULT

DESTUL

107

138

AUTONOMIA LOCUIRII

AUTONOMIA ABITATIVA
1. AȚI PUTEȚI DEFINI SPAȚIILE ÎN CARE TRĂIȚI CURATE?
DA

NU

2. ȘI ORDONATE?
DA

NU

3. VĂ DESCURCAȚI CU GĂTITUL MESEI IN MOD AUTONOM?
DA

NU

4. FELURILE PE CARE LE PUTEȚI PREGĂTI sunt:
MULTE

DESTULE

PUTINE

NICIUNUL

5. VĂ DESCURCAȚI SINGUR CU DOCUMENTE/PRACTICI BIROCRATICE? (facturi, contracte, etc.)
DA

NU

6. O POTI FACE ÎN TIMPUL CORECT?
DA

NU
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7. POȚI PLANIFICA CHELTUIELILE?
DA

NU

8. TE-AI GĂSIT IN DIFICULTATE DIN CAUZA PROASTEI GESTIUNI A BUGETULUI?
TOT TIMPUL

DES

DESTUL

PUTIN

NICIODATĂ
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139

AUTONOMIA MUNCII

AUTONOMIA LAVORATIVA
1. AI ȘTIUT SĂ ALEGI UN PARCURS DE FORMARE /MUNCA ADAPTAT CAPACITĂȚILOR TALE?
DA

NU

2. AI ABANDONAT VREODATĂ UN PARCURS FORMATIV/DE MUNCĂ?
DA

NU

3. EȘTI MULȚUMIT DE MUNCA/PARCURSUL FORMATIV DIN ACEST MOMENT?
DA

NU

4. INDICĂ TREI ELEMENTE FUNDAMENTALE PENTRU MENȚINEREA UNUI LOC DE MUNCĂ:
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1- ……………………………………………………………………………………………………….
2- ……………………………………………………………………………………………………….
3- ……………………………………………………………………………………………………….

110
140

CHESTIONAR
AUTONOMIE PENTRU
TINERII MAJORI
DIN APARTAMENTE
Scheda di autovalutazione
sull’AUTONOMIA
per i maggiorenni
in “Alloggio”
CHESTIONAR AUTONOMIE
QUESTIONARIO
SULL’AUTONOMIA

ANUL NASTERII
………………………….
GEN
MASCULIN

FEMININ

ALTUL

STUDII
ELEMENTARE

LICEU

MEDII

FACULTATE

PROFESIE
………………………………..
TIMP PETRECUT IN COMUNITATE/CASA/APARTAMENT
…………………………………………..
UNDE LOCUIESTI ACUM
COMUNITA/CASA

APARTAMENT

ALTELE
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AUTONOMIA PERSONALA
1. DE CÂTE ORI S-A INTÂMPLAT SĂ RĂMÂI FĂRĂ ÎMBRĂCĂMINTE CURATĂ LA NEVOIE?
ÎNTOTDEAUNA

DES

DESTUL

PUȚIN

NICIODATĂ

2. ÎȚI SCHIMBI ÎMBRĂCĂMINTEA / IMAGINEA DUPĂ CONTEXTUL ÎN CARE TE AFLI
? (ex. interviu de angajare, școală, seară cu prietenii etc.)
ÎNTOTDEAUNA

DES

DESTUL

PUȚIN

NICIODATĂ

PUȚIN

NICIODATĂ

3. POȚI RĂSPUNDE ADECVAT NECESITĂȚILOR TALE FIZICE?
ÎNTOTDEAUNA

DES

DESTUL

3a- AI O DIETĂ CORECTĂ, MÂNCÂND CELE TREI PRINCIPALE MESE?
ÎNTOTDEAUNA

DES

DESTUL

PUȚIN

NICIODATĂ

PUȚIN

NICIODATĂ

3b- FACI ACTIVITATI FIZICE REGULAT?
ÎNTOTDEAUNA

DES

DESTUL

3c- DACĂ AI O BOLĂ, CĂUTAȚI REMEDIU CU EXAMENELE MEDICALE?
ÎNTOTDEAUNA

DES

DESTUL

PUȚIN

NICIODATĂ

11. AȚI FOLOSIT SUBSTANȚE DAUNĂTOARE ÎN MOMENTE PARTICULARE DIN VIAȚA DVS.? (ALCOOL,
TIGARI, DROGURI, )
ÎNTOTDEAUNA

DES

DESTUL

PUȚIN

NICIODATĂ

PUȚIN

NICIODATĂ

12. UTILIZAȚI ASTĂZI SUBSTANȚE DAUNĂTOARE?
ÎNTOTDEAUNA

DES

13. TE SIMȚI DEPENDENT LA CEVA?
DA

DESTUL

111

NU

14. DACĂ DA , CE DEPENDENȚĂ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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AUTONOMIA AFETIV-RELAŢIONALĂ

AUTONOMIA AFFETTIVO-RELAZIONALE
2. LA TIMPUL ACTUAL, EȘTI mulțumit de relația ta cu:
1a- FAMILIA DE ORIGINE
TOTAL

1b- AMICI

TOTAL

1c- COLEGI

TOTAL

MULT

DESTUL

PUȚIN

DELOC

MULT

DESTUL

PUȚIN

DELOC

MULT

DESTUL

PUȚIN

DELOC

PUȚIN

DELOC

1d- PARTENER (răspunde doar dacă ești intr-o relație)

TOTAL

MULT

DESTUL

3. CÂND AI FOST ÎN COMUNITATE / CAZARE, ERAI mulțumit de relația ta cu:
2a- FAMILIA DE ORIGINE
TOTAL

2b- AMICI
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TOTAL

2c- COLEGI

TOTAL

MULT

DESTUL

PUȚIN

DELOC

MULT

DESTUL

PUȚIN

DELOC

MULT

DESTUL

PUȚIN

DELOC

MULT

DESTUL

PUȚIN

DELOC

MULT

DESTUL

PUȚIN

DELOC

PUȚIN

DELOC

2d- ASISTENTE SOCIAL

TOTAL

2e- EDUCATORI

TOTAL

2f- ALTI OASPEȚI ÎN COMUNITA’/CASĂ/APARTAMENT

TOTAL

MULT

DESTUL

113
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AUTONOMIA LOCUIRII

AUTONOMIA ABITATIVA
9. AȚI PUTEȚI DEFINI SPAȚIILE ÎN CARE TRĂIȚI CURATE?
DA

NU

10. ȘI ORDONATE?
DA

NU

11. VĂ DESCURCAȚI CU GĂTITUL MESEI IN MOD AUTONOM?
AUTONOMIA
ABITATIVA
DA
NU
9. POTRESTI DEFINIRE GLI SPAZI IN CUI VIVI PULITI?
SI’
NOPE CARE LE PUTEȚI PREGĂTI sunt:
12. FELURILE
MULTE

PUȚINE

DESTULE

NICIUNUL

10. E ORDINATI?
SI’ DESCURCAȚI
NO
SINGUR CU DOCUMENTE/PRACTICI BIROCRATICE? (facturi, contracte, etc.)
13. VĂ
DA

NU

DA

NU

11. SAI PROVVEDERE AI PASTI IN MODO AUTONOMO?
NO ÎN TIMPUL CORECT?
14. OSI’POTI FACE
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12. I PIATTI CHE SAI PREPARARE SONO:
MOLTI CHELTUIELILE?
ABBASTANZA
15. POȚI PLANIFICA
DA

POCHI

NESSUNO

NU

13. PROVVEDI DA SOLA AL DISBRIGO DI PRATICHE BUROCRATICHE? (bollette, ISEE, AMT ecc.)
SI’ GĂSIT
NO IN DIFICULTATE DIN CAUZA PROASTEI GESTIUNI A BUGETULUI?
16. TE-AI
14.ÎNTOTDEAUNA
RIESCI A FARLO NEI TEMPI GIUSTI? DESTUL
SI’

NO

PUȚIN

NICIODATĂ

AUTONOMIA LAVORATIVA
15.
RIESCISAPUTO
A PIANIFICARE
LE TUE
5. HAI
SCEGLIERE
UNSPESE?
PERCORSO FORMATIVO/LAVORATIVO ADATTO ALLE TUE
SI’
NO
CAPACITA’?
SI’

NO

16. TI SEI TROVATA SENZA SOLDI E IN DIFFICOLTA’ PER AVER PIANIFICATO MALE IL TUO
AUTONOMIA MUNCII
6. BUDGET?
HAI MAI ABBANDONATO UN IMPEGNO FORMATIVO/LAVORATIVO?
SEMPRE
SI’
NO

SPESSO

ABBASTANZA

POCO

MAI

AUTONOMIA
LAVORATIVA
7. SEI SODDISFATTO
DEL TUO ATTUALE LAVORO/PERCORSO FORMATIVO?
5. AISI’ȘTIUTNO
SĂ ALEGI UN PARCURS DE FORMARE /MUNCA ADAPTAT CAPACITĂȚILOR TALE?
DA

NU

8. INDICA TRE ELEMENTI FONDAMENTALI PER IL MANTENIMENTO DI UN POSTO DI LAVORO:
4- ……………………………………………………………………………………………………….
6. AI ABANDONAT VREODATĂ UN PARCURS FORMATIV/DE MUNCĂ?
5-DA……………………………………………………………………………………………………….
NU
6- ……………………………………………………………………………………………………….
7. EȘTI MULȚUMIT DE MUNCA/PARCURSUL FORMATIV DIN ACEST MOMENT?
DA

NU

8. INDICĂ TREI ELEMENTE FUNDAMENTALE PENTRU MENȚINEREA UNUI LOC DE MUNCĂ:
4- ……………………………………………………………………………………………………….
5- ……………………………………………………………………………………………………….
6- ……………………………………………………………………………………………………….
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