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PRECAUȚII

Setul de instrumente CHILD.FOR.CHILD a fost dezvoltat de So-
cietatea de Cooperare Socială 3P (P. Pino Puglisi), în colabora-
re cu Uniunea Departamentelor pentru politici socio-sanitare și 
de muncă, Universitatea din Palermo, Asociația Conil, Asociația 
Hraniti Copii, Sorangeli trans. Produsul a fost finanțat prin pro-
gramul REC (Drepturi, Egalitate și Cetățenie 2014-2020) al Uniu-
nii Europene.

Conținutul acestui document reprezintă punctul de vedere al au-
torului. Comisia Europeană nu are nicio responsabilitate pentru 
conținutul sau pentru utilizarea care va fi făcută de acesta.

CHILD.FOR.CHILD
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GLOSAR

Proiect-cadru  
Setul coordonat și integrat de intervenții sociale, de sănătate și 
educaționale, care vizează promovarea bunăstării copilului și 
înlăturarea situației de risc sau prejudecăți în care se află.

Minor 
Persoană fizică care nu a împlinit încă vârsta de optsprezece ani.

Copil 
UNCRC definește copilul ca fiind o persoană sub 18 ani. 
Recunoaște rolul principal al părinților și al familiei în îngrijirea 
și protecția copiilor, precum și obligația statului de a-i ajuta să își 
îndeplinească aceste îndatoriri.

Careleaver 
Copil care a trăit o parte a copilăriei / adolescenței sale în cir-
cuitul de primire și care la vârsta de optsprezece / douăzeci și 
unu de ani se pregătește să părăsească recepția pentru a trăi ca 
„adult”

Ascultare activa
Ascultarea activă este un mod de a asculta ceea ce ni se spune cu 
un efort intenționat de a înțelege punctul de vedere al altora. 

Relație de ajutor
Este o relație în care cel puțin una dintre cele două părți încurajează 
progresul și urmărirea obiectivului.

Constiinta de sine
Capacitatea de a te înțelege pe tine și de a fi capabil să îți monito-
rizezi sentimentele chiar și atunci când ne aflăm într-un adevărat 
vârtej emoțional, fără a pierde controlul.

Empatia
Capacitatea de a înțelege pe deplin starea de spirit a celorlalți
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Bariere în comunicare
Aceste propoziții și acele comportamente care generează 
înstrăinarea și închiderea în cealaltă atunci când există o iterație 
între oameni.

Comportament
Set de acțiuni și gesturi cu care o persoană își evidențiază caracte-
rul.

Căutare acțiune
Este un tip de cercetare care presupune schimbarea realității su-
puse examinării prin modificarea comportamentelor actorilor 
implicați în ea.

Întoarce
Rotirea personalului în cadrul unei companii.

Familia de sprijin
Sunt familii care susțin și ajută o familie aflată în dificultate, pri-
mind copilul acasă pentru perioade limitate de timp și în funcție 
de nevoile fiecăruia. 

Autonomie 
Este abilitatea de a înfrunta și stăpâni diferite situații cu stăpânire, 
de a găsi soluții la problemele legate de realitatea externă și de a se 
distribui în comun către calitățile și abilitățile reale.

Elasticitate
Capacitatea de a face față evenimentelor traumatice într-
un mod pozitiv, de a reorganiza în mod pozitiv viața în fața 
dificultăților, de a se reconstrui în același timp rămânând sensi-
bil la oportunitățile pozitive pe care viața le oferă, fără a înstrăina 
identitatea.

Abilități de viață
Set de abilități cognitive, emoționale și relaționale de bază, care 
permit oamenilor să funcționeze competențial atât individual, cât 
și social.
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Inteligenta emotionala 
Capacitatea de a recunoaște, utiliza, înțelege și gestiona emoțiile 
proprii și ale celorlalți.
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ABBREVIAZIONI

PEI Planul educațional individualizat
ONU Organizația Națiunilor Unite 
MCM Modele de îngrijire a copilului 
ASP Autoritatea provincială de sănătate 
NPI Neuro Psihiatrie pentru copii
MSNA Minori străini neînsoțiți
SMART Specific - Măsurabil - Realizabil - Relevant - la timp
YCL  Conferința Tineretului Local
YCR Conferința Tineretului Regional
YCN Conferința Tineretului Național 
EMpS Echipa multidisciplinară pentru experimentare
CL CareLeaver
APL Agenție de ocuparea forței de muncă
AP Analiza preliminara
ISEE Indicatorul situației economice echivalente
OMS Organizația Mondială a Sănătății 
FICE Federation Internationale des Communalites Educatives
IFCO International Foster Care Organisation
C.A.M Acțiune de însoțire a contextului
C.I.P.P Contest Input Process Product
CRC Convention on the Rights of the Child
EIAM Echipa interinstituțională împotriva abuzurilor și a 
 maltratării
UO Unitate operațională
AG Autoritatea judiciară
SSN Sistemul național de sănătate
STP Prezent temporar
CPIA Centrul pentru Educația Adulților
DPR Decretul președintelui Republicii 
CSM Centrul de sănătate mintală
P.A.T.H. Planning Alternative Tomorrow with Hope
PC Personal Computer
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PARTEA 1: INTRODUCERE

1.1 SCOPUL FORMĂRII

Obiectivul principal al proiectului CHILD.FOR.CHILD este de a 
sprijini centrele de primire a minorilor din afara familiei, pentru 
a ajuta copiii inserați să atingă un nivel de autonomie suficient 
pentru a le garanta trecerea la viața adultă. Într-adevăr, fenomenul 
„persoanelor de îngrijire”, literalmente „celor care părăsesc îngriji-
rea”, adică a tuturor copiilor care au fost îndepărtați din familia lor 
de origine și care sunt protejați de stat până în cel de-al optspreze-
celea an de viață, cel mult până la al douăzeci și unu, este de fapt 
din ce în ce mai urgent. an, dacă există un proiect educațional 
sau de lucru în desfășurare și că, la atingerea acestei vârste, tre-
buie să părăsească circuitele de recepție și să trăiască o viață în 
„autonomie”. Acest lucru se ciocnește cu realitatea, de vreme ce 
cu greu un băiat care și-a trăit copilăria în comunitate pentru mi-
nori, la vârsta de optsprezece ani este gata să poată trăi o viață 
„independentă”. Majoritatea dintre ei nu și-au încheiat studiile, nu 
au stagii active și nici nu au obținut independența economică care 
să le permită să trăiască „singuri”. Și aceasta rezultă adesea în în-
toarcerea la familia de origine, unde de cele mai multe ori nimic 
nu s-a schimbat, cu consecința că acești copii nu au posibilitatea 
să aleagă pentru viitorul lor, ci trebuie să sufere consecințele ale-
gerilor celorlalți.

În acest scenariu, s-a încercat să se înțeleagă ce bune practici la 
nivel european au fost activate pentru protecția acestor copii și 
s-a efectuat o analiză intensă a nevoilor care a inclus nu numai 
persoanele de îngrijire, ci și minorii între 14 și 16 ani. ani, cei care 
lucrează îndeaproape cu acești copii, educatori, asistenți sociali, 
psihologi, lideri ai comunității și, în sfârșit, decidenți politici și 
reprezentanți ai instituțiilor teritoriale competente. În implica-
rea lor am avut prețiosul sprijin al biroului Garantul copilăriei și 
adolescenței din municipiul Palermo, și al municipiului București 
- sectorul IV.

Analiza nevoilor a fost realizată în Italia și România prin utilizarea 

CHILD.FOR.CHILD
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următoarelor instrumente:

• Interviu semi-structurat administrat celor 4 grupuri țintă di-
stincte

• Grupuri focus realizate cu cele 4 grupuri
• Un chestionar detaliat privind datele apărute

Este evident, ceea ce se plâng nu este lipsa disponibilității din par-
tea educatorului la datorie, ci a unor spații dedicate, specifice și 
structurate. Mai mult, majoritatea structurilor nu pun în practică 
proiecte de autonomie de bază sau individualizate, oferind dese-
ori asistență. Pe de altă parte, educatorii se plâng că nu au un rol 
definit, să lucreze la situații de urgență și nu la nevoia pe termen 
mediu și lung și cer să fie instruiți în mod constant pentru a-și 
consolida abilitățile. Din partea instituțiilor apare lipsa rețelelor, 
dar și, mai ales, o metodă și procedură comună.
Analiza tuturor acestor elemente a condus la definirea module-
lor de instruire acoperite de sesiunile de instruire intitulate „Calea 
autonomiei pentru persoanele de îngrijire și minorii din afara fa-
miliei”.
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1.2 OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI DE FORMARE

Principalele obiective ale acestui material de formare sunt:

• Creșterea gradului de conștientizare a fenomenului minorilor 
din afara familiei;

• Îmbunătățirea managementului minorilor din afara familiei 
inserate în comunități;

• Creșterea implementării programelor care vizează dobândirea 
unei autonomii sporite;

• Furnizarea datelor despre situația comunităților care găzduiesc 
copii în afara familiei din Palermo și București.

Diferitele module de instruire au scopul de a transfera competențe 
sau actualizarea competențelor destinatarilor pentru întregul pro-
ces de primire și gestionare a minorului din afara familiei, având 
în vedere schimbările care au loc și noile metodologii aplicate în 
Europa.
Este necesar, în primul rând, să creștem cunoașterea fenomenului 
în populație, în instituții, în factorii de decizie politici, astfel încât 
acești copii să nu se simtă singuri și, mai ales, pentru a le asculta 
nevoile, dar și dorințele și speranțele. Procedând astfel, este po-
sibil să lucrați la noi programe care au ca scop dobândirea unui 
nivel de autonomie pentru copilul care îl pune în situația de a fi 
gata să părăsească recepția când va veni momentul. Însă, pentru 
a face acest lucru, este nevoie și de o muncă intensă de rețea care 
implică servicii, instituții publice și private și implicarea familiei 
de origine unde poate fi o resursă.
Este important să se țină seama de faptul că numai proiectele de 
autonomie incluse în IEP de la intrarea minorului în comunitate, 
dar și în familia adoptivă, pot ajuta tânărul să lucreze în direcția 
corectă pentru dobândirea tot mai mare de autocunoaștere, senti-
ment de responsabilitate, rezistență și împuternicire. Aceasta indi-
ferent de vârsta de intrare a minorului în comunitate, începând de 
la dobândirea autonomiilor de bază până la autonomiile superio-
are. Iar cuvântul cheie devine „sinergie” între toți actorii implicați 
în proces. În plus, acum mai mult decât oricând este necesar ca 
instrumentele de evaluare și monitorizare să fie incluse în activi-
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tatea comunitară, pentru a urmări progresul activităților puse în 
aplicare, pentru a evalua punctele forte și punctele slabe ale ace-
stora, pentru a avea mai mult cât se poate de clar de activitatea 
care se desfășoară.
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1.3 AUDIENȚĂ VIZATĂ

Beneficiarii setului de instrumente CHILD.FOR.CHILD sunt toți 
cei care sunt implicați direct sau indirect în procesul de primire a 
minorului din familie.
În special:

•Reprezentanții administrației publice legate de problema 
părților părinților de îngrijire și minorilor din afara familiei;

• Referenți instituționali conectați la tema persoanelor care 
părăsesc sistemul de îngrijire și a minorilor din afara familiei;

• Serviciul social;
• Tribunalul pentru minori și procuratura;
• Operatori de entități și asociații din sectorul al treilea;
• Educatori;
• Psihologi;
• Muncitori sociali;
• Liderii responsabili ai comunității;
• Studenți;
• Asociații de familii adoptive;
• încredințarea serviciului.

CHILD.FOR.CHILD
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1.4 STRUCTURA DE FORMARE ȘI SUGESTII PENTRU 
UTILIZAREA SA 

Obiectivul setului de instrumente de instruire este de a oferi noi 
cunoștințe despre fenomenul minorilor din afara familiei, cu 
o atenție deosebită acordată persoanelor care îngrijesc, cei care 
urmează să părăsească calea de primire. Este important ca instru-
irea să atingă un nivel ridicat de înțelegere și cunoaștere a unor 
mesaje simple.

Setul de instrumente CHILD.FOR.CHILD constă din 5 module 
de instruire:

Modulul n.1 - Măsuri generale de implementare: de la pri-
mirea până la ascultarea minorului;

Modulul n.2 - Persoanele care părăsesc sistemul de îngrijire 
și proiectul de autonomie;

Modulul n.3 - Instrumente și forme de evaluare a calității 
educaționale în comunități pentru minori;

Modulul n.4 - Abilități de viață și inteligență emoțională;
Modulul n.5 - Bunele practici ale Comunității Palermo 2.0.

Fiecare modul include obiective, diapozitive, puncte de învățare, 
instrumente de evaluare și resurse cheie. Informațiile conținute 
sunt în concordanță cu datele apărute în analiza nevoilor. Diapo-
zitivele sunt în format pdf, descărcabile și utilizabile. Diapozitive 
și instrumente de evaluare pot fi luate din modulele de instruire 
relevante pentru a construi o prezentare didactică și o evaluare în 
scopuri de instruire.

CHILD.FOR.CHILD
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PARTEA 2: MODULURI DE FORMARE

1. MĂSURI GENERALE DE APLICARE: DE LA RECEPȚIE 
LA ASCULTAREA COPILULUI

Obiective
Principalele obiective ale acestui modul de formare sunt:

• Oferiți un cadru legislativ privind primirea minorilor în afara 
familiei în Italia și România;

• Conturați un program de intervenție de la intrarea copilului la 
ieșirea din rutele de recepție;

• Oferiți condițiile teoretico-practice pentru ascultarea activă a 
copilului;

• Oferiți date despre situația copiilor în afara familiei și persoa-
nelor de îngrijire din Italia și Români.

Materiale pentru invatat
Acest modul include diapozitive care ilustrează aspectele princi-
pale ale procesului de primire a copilului din familie. Acestea sunt 
3 module care tratează trei aspecte diferite ale „Măsurilor generale 
și de implementare”:

• Calea de autonomie a persoanelor aflate în îngrijire și a co-
piilor din afara familiei, care conturează cadrul legislativ de 
referință și calea de primire de la intrarea la ieșirea copiilor, cu 
o atenție deosebită asupra proiectului de autonomie ca punct 
focal

• Căi de abilitare și independență, care conturează principalele 
aspecte teoretice și practice ale comunicării și ascultarea

• Sondaj cu privire la cele mai bune practici ale persoanelor 
de îngrijire și a minorilor din afara familiei, care oferă date 
apărute în urma cercetărilor efectuate în Italia și România cu 
privire la situația centrelor de primire a minorilor

Materialul prezentat poate fi adaptat și reutilizat în scopuri de 
instruire.
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Acces la material
modul 1.1
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/04/
RO_Modul-nr.-1.1-Parcursul-privind-autonomia-tinerilor-care-
parasesc-sistemul.pdf

modul 1.2
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/04/
RO_modul-1.2-Cai-de-emancipare-si-independenta.pdf

modul 1.3
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/04/
RO_Modul-1.3-Sondaj-privind-cele-mai-bune-practici.pdf

Puncte cheie 
Punctele cheie ale acestor module de instruire sunt următoarele:

Copilul este o persoană aflată în stadiile incipiente ale căii sale de 
viață care este construită biologic, psihologic și social în activități 
împărtășite cu adulții (membrii familiei și alte figuri de referință) 
și cu semenii (copii).

• Viziunea de referință în conturarea procesului de intervenție 
sunt cele 8 domenii ale drepturilor copiilor, astfel cum sunt 
consacrate de UNCRC: Măsuri generale de implementare, 
Definiția copilului, Principiile generale de audiere, Drepturile 
și libertățile civile, Mediul familial, Sănătatea și îngrijirea, Jo-
cul, Educația și Cultură, măsuri speciale;

• Procesul de intervenție începe cu cererea de inserare și se în-
cheie cu cesionarea prin construirea IEP și a proiectului de 
autonomie;

• Programul de intervenție nu poate și nu trebuie să ia în consi-
derare proiectul „cadru”;

• Trebuie să porniți întotdeauna de la dorințele / visele copilu-
lui;

• Alegerea obiectivelor trebuie să se bazeze pe cunoaștere, 
cunoaștere a fi și știu cum să faci;

• Obiectivele trebuie împărtășite întotdeauna cu toți cei 
implicați (copil, familie, servicii sociale, servicii de sănătate, 

https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/04/RO_Modul-nr.-1.1-Parcursul-privind-autonomia-tinerilor-care-parasesc-sistemul.pdf
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/04/RO_Modul-nr.-1.1-Parcursul-privind-autonomia-tinerilor-care-parasesc-sistemul.pdf
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/04/RO_Modul-nr.-1.1-Parcursul-privind-autonomia-tinerilor-care-parasesc-sistemul.pdf
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/04/RO_modul-1.2-Cai-de-emancipare-si-independenta.pdf
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/04/RO_modul-1.2-Cai-de-emancipare-si-independenta.pdf
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2020/05/modulo-n1.2-Empowerment-and-indipendence-pathways.pdf
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/04/RO_Modul-1.3-Sondaj-privind-cele-mai-bune-practici.pdf
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/04/RO_Modul-1.3-Sondaj-privind-cele-mai-bune-practici.pdf
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2020/05/modulo-n1.3-Indagine-sulle-best-practices-sui-careleavers-e-i-minori-fuori-famiglia.pdf
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școală, procură, lucrători comunitari);
• Este întotdeauna necesar să încurajăm rețelele;
• Relația de ajutor promovează creșterea, maturitatea și un 

comportament adecvat;
• Sarcina educatorului este de a asigura bunăstarea constantă a 

minorului și de a asigura independența pe termen lung;
• Ascultarea este un element fundamental al relației;
• Barierele de comunicare trebuie evitate;
• Dezvoltați abilitățile copiilor de când intră pe căile de primire;
• Încurajați intrarea în lumea muncii pentru adulți prin stagii și 

cursuri profesionale.
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2. PROCESUL DE ÎNGRIJIRE ȘI PROIECTUL DE AUTO-
NOMIE

Obiective 

Oferiți un cadru teoretic al conceptului de „autonomie”;
• Stimularea programelor de intervenție care vizează o dobân-

dire mai mare a autonomiei ca punct cheie al PEI;
• Aducerea la cunoștință a programului național de experimen-

tare în favoarea persoanelor care îl ocupă;
• Evidențiați factorii care promovează construcția căilor de au-

tonomie rezistente;
• Furnizați date despre contextul de referință (Italia).

Materiale pentru invatat
Materialul de învățare este împărțit în trei module care 
conturează în principal calea autonomiei promovată de Experi-
mentarea Națională în favoarea Îngrijitorilor, implementată de 
Ministerul Muncii din Italia. Scopul este implementarea unor 
bune practici experimentale care pot fi aplicate și la nivel euro-
pean. 
De fapt, este un fond care este pus la dispoziția celor care urmează 
să părăsească căile de recepție. Acești tineri vor fi însoțiți de un 
tutor autonom, special instruit pentru a-i urma în această fază 
delicată de tranziție către o viață în autonomie.
Cele trei module sunt:

• Ipoteze culturale și articularea proiectului;
• Organisme de participare și construcție a rețelei prevăzute de 

experimentare;
• Construirea participativă a proiectului pentru autonomie în 

experimentarea națională.

Acces la material
Modul 2.1 
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/05/
RO_Modul-nr.-2.1-Premisele-cultu-rale-s%CC%A6i-articula-
rea-proiectului-3.pdf

https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/05/RO_Modul-nr.-2.1-Premisele-cultu-rale-s%CC%A6i-articularea-proiectului-3.pdf
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Modul 2.2 
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/04/
RO_Modul-nr.-2.2-Organizatiile-de-participare-si-de-construi-
re-de-retele.pdf

Modul 2.3 
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/05/
RO_Modul-nr.-2.3-Constructia-participativa-a-proiectului-pen-
tru-autonomie-2.pdf

Puncte cheie 
Punctele cheie ale acestor module de instruire sunt următoarele:

• Cadrul general al referințelor de reglementare;
• Contextul italian de referință;
• Teoriile de referință pentru însoțirea autonomiei;
• Înțelegeți factorii care duc la construirea unei căi de autono-

mie „rezistente”;
• Înțelegeți importanța acestor copii în a putea conta pe o cifră 

de referință stabilă;
• Trial Procesul implică o evaluare multidimensională, un pro-

iect individualizat pentru autonomie, o subvenție pentru au-
tonomie și un îndrumător;

• Cele trei dimensiuni ale conceptului de autonomie sunt: 
know-how-ul, independența, rezistența;

• Acțiuni și activități ale proiectului de autonomie: transforma-
rea nevoilor și așteptărilor copiilor în obiective și rezultate;

• Utilizați o abordare SMART;
• Monitorizarea trebuie să însoțească întregul proces;
• Persoana care părăsește sistemul de protecție își construiește 

proiectul individualizat;
• Conferințe pentru tineret ca sistem de monitorizare a proce-

selor:
• Crearea unei echipe multidisciplinare.

https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/04/RO_Modul-nr.-2.2-Organizatiile-de-participare-si-de-construire-de-retele.pdf
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/04/RO_Modul-nr.-2.2-Organizatiile-de-participare-si-de-construire-de-retele.pdf
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/04/RO_Modul-nr.-2.2-Organizatiile-de-participare-si-de-construire-de-retele.pdf
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/05/RO_Modul-nr.-2.2-Organizatiile-de-participare-si-de-construire-de-retele-2.pdf
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/05/RO_Modul-nr.-2.3-Constructia-participativa-a-proiectului-pentru-autonomie-2.pdf
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3. INSTRUMENTE ȘI FORME DE EVALUARE A CALITĂȚII 
EDUCAȚIONALE ÎN COMUNITĂȚI PENTRU MINORI

Obiective

• Oferiți o imagine de ansamblu generală asupra evoluției și 
scenariului actual al comunităților pentru minori;

• Dați o definiție a „calității” în comunități pentru minori;
• Oferiți instrumente pentru evaluarea calității educaționale a 

comunităților;
• Îmbunătățirea eficienței intervențiilor și activităților care se 

desfășoară în comunități;
• Oferă linii directoare pentru autoevaluarea și evaluarea 

comunităților pentru minori - proiect de cercetare „Evaluarea 
pentru îmbunătățirea calității comunităților pentru minori”.

Materiale pentru invatat
Modulul „Instrumente și forme de evaluare a calității educaționale 
în comunități pentru minori” își propune să ofere linii directoa-
re pentru structurarea instrumentelor de evaluare și monitoriza-
re pentru activitățile desfășurate în cadrul comunităților pentru 
minori. Scopul este de a evidenția punctele tari și punctele slabe 
pentru a-l consolida pe cel din urmă și a pune în aplicare prima 
pentru o muncă de calitate în cadrul comunităților, pentru a eva-
lua eficacitatea intervențiilor și a documenta practicile.

Acces la material
modul 3 
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/04/
RO_Modul-3-Instrumente-pentru-evaluarea-si-monitorizarea-
activitatilor-in-comunitate.pdf

Puncte principale 
 

• Comunitățile minore” sunt comunități socio-educaționale 
rezidențiale în cadrul cărora operează operatori pedagogici 
profesioniști;

• Vizând să depășească logica bunăstării pentru a promova 

https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/04/RO_Modul-3-Instrumente-pentru-evaluarea-si-monitorizarea-activitatilor-in-comunitate.pdf
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/04/RO_Modul-3-Instrumente-pentru-evaluarea-si-monitorizarea-activitatilor-in-comunitate.pdf
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/04/RO_Modul-3-Instrumente-pentru-evaluarea-si-monitorizarea-activitatilor-in-comunitate.pdf
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acțiuni care să conducă la schimbare, autonomie, participare 
activă și îmbunătățirea resurselor;

• Evidențiarea factorilor de protecție și de risc care contribuie 
la promovarea succesului educațional devine esențială;

• Favorizarea modelelor și practicilor organizaționale și 
educaționale care contribuie la eficacitatea intervențiilor;

• Factorii de risc și de protecție sunt contextuali și individuali;
• Dovadă Abordările bazate pe dovezi trebuie favorizate pentru 

succesul căilor educaționale rezidențiale.
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4. ABILITĂȚI DE VIAȚĂ ȘI INTELIGENȚĂ EMOȚIONALĂ

Obiective  

• să ofere îndrumări pentru operatorii care doresc să utilizeze 
programe de abilități de viață în activitatea lor;

• consolidează abilitățile emoționale cognitive și relaționale;
• promovarea dezvoltării abilităților de viață în formare;
• aprofundarea metodologiei MataSkills și MetaEmozioni.

Materiale pentru învățat
Acest modul privind abilitățile de viață și inteligența emoțională 
oferă un cadru teoretico-practic al abilităților de viață care trebuie 
dobândite pentru a face față mai bine provocărilor pe care ni le 
prezintă viața (OMS, 1993). Există 10 abilități de viață care pot 
fi împărțite în trei categorii: emoționale (conștientizarea de sine, 
gestionarea stresului, gestionarea emoțiilor); cognitive (rezol-
varea problemelor, luarea deciziilor, gândirea critică și gândirea 
creativă); de relaționale (empatie, comunicare eficientă, abilități 
relaționale).

Acces la material
Modul 4 
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/04/
RO_Modul-nr.-4-Linii-directoare-privind-managementul-pro-
gramelor-de-abilitati-de-viata-si-a-inteligentei-emotionale.pdf

Puncte cheie

• MetaSkills și MetaEmozioni sunt două metode care vizează 
dezvoltarea abilităților de viață și a inteligenței emoționale;

• Aceste abilități sunt învățate în primul rând prin practică;
• Există o relație esențială între corp, minte și emoții;
• Sinteza emoțională vă permite să reflectați asupra tuturor 

informațiilor încărcate emoțional care vin din exterior;
• Limbajul emoțiilor nu se limitează la termenii care descriu anu-

mite stări emoționale, ci include toate resursele lexicale, sin-
tactice și morfologice utilizate pentru a exprima emoțiilemere. 

https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/04/RO_Modul-nr.-4-Linii-directoare-privind-managementul-programelor-de-abilitati-de-viata-si-a-inteligentei-emotionale.pdf
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/04/RO_Modul-nr.-4-Linii-directoare-privind-managementul-programelor-de-abilitati-de-viata-si-a-inteligentei-emotionale.pdf
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/04/RO_Modul-nr.-4-Linii-directoare-privind-managementul-programelor-de-abilitati-de-viata-si-a-inteligentei-emotionale.pdf
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5. BUNE PRACTICI COMUNITARE: PALERMO 2.0

Obiective

• Conturați calea de primire de la preluarea sarcinii până la de-
misie;

• Oferiți un model de referință unic pentru lucrul în comunitățile 
care găzduiesc copii;

• Furnizați ghiduri și instrumente.

Materiale pentru invatat
Documentul Bune practici comunitare: Palermo 2.0, produs în co-
laborare cu Garantul copilăriei și adolescenței municipiului Paler-
mo Pasquale D’Andrea, este un instrument de îndrumare pentru to-
ate comunitățile pentru minori. La redactarea documentului au fost 
luate în considerare opiniile, gândurile și așteptările tinerilor care 
au răspuns pozitiv la interviurile realizate special pentru a analiza 
nevoile lor. De asemenea, au participat activ la un focus grup care 
vizează aprofundarea problemelor apărute în timpul interviurilor. 
Aceeași lucrare a fost realizată și asupra lucrătorilor comunitari și a 
unor reprezentanți ai instituțiilor prezente în zonă și a factorilor de 
decizie politici. Această fază de analiză ne-a permis să identificăm 
prezența unor nevoi de bază ale copiilor în afara familiei și care au 
constituit unele dintre elementele fundamentale pe care se sprijină 
documentul. De fapt, ceea ce reiese puternic din copii este nevoia 
de a fi ascultat, de a face parte dintr-o rețea socială care este mai 
implicată, că legătura cu familia de origine este continuu îngrijită și 
țesută și nevoia de mai mare însoțire a autonomie. Pe de altă parte, 
operatorii dau o viziune fragmentată a rolului lor și de a fi instruiți 
cu o mai mare claritate asupra sinelui profesional, sporind munca 
în echipă.

Acces la material
modul 5 
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/04/
RO_Modul-5_Bune-practici-2.0.pdf

https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/04/RO_Modul-5_Bune-practici-2.0.pdf
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/04/RO_Modul-5_Bune-practici-2.0.pdf


27

- TRAINING TOOLKIT -

Puncte cheie

• Activarea procesului de intervenție trebuie să fie temporară 
și trebuie să vizeze să satisfacă dorințele și nevoile îngrijirii 
copilului, promovând acțiuni menite să intensifice și să con-
solideze următoarele domenii: Principii generale și ascultare; 
Drepturi și libertăți civile; Atmosfera de familie; Sănătate și 
îngrijire; Educație, joc, sport, cultură; Abilități de viață;

• Este necesară verificarea și evaluarea constantă, inerentă unui 
loc de muncă care dorește să garanteze calitatea și personali-
zarea serviciului.

• Comisia Europeană prevede că pentru fiecare organism, 
public sau privat, care are legătură cu copiii și subiecții vul-
nerabili, este elaborată propria sa „Politică de salvgardare și 
protecție a minorilor și subiecților cu risc”.

• Elementele cheie ale recepției sunt: sociabilitatea, observarea, 
ascultarea și participarea.

• PEI este construit din dorințele și visele copilului minor.
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OBSERVATOR  
https://www.childforchild.eu/it/osservatorio/

Observatorul Carelea este instrumentul de cercetare de analiză 
care, în cadrul proiectului CHILD.FOR.CHILD, urmărește să ofe-
re o dimensiune calitativă / cantitativă fenomenului minorilor din 
afara familiei și îngrijitorilor și modul în care sunt însoțiți, în ca-
drul comunitate, spre o cale de autonomie.
Rezultatul final este realizarea unei lucrări de cercetare împărțite 
în diferite secțiuni, cu scopul de a oferi o atenție precisă asupra 
stării copiilor care sunt tratați la unitățile de primire și îngrijitori. 
În special, față de acest grup țintă, politicile active și procedurile 
cele mai adecvate vor fi analizate pentru a-și spori revenirea în 
familie și pentru a realiza propriul „proiect de viață”.
Pentru a atinge acest obiectiv, s-a considerat mai util construi-
rea unei căi de analiză și de cercetare care nu se bazează doar pe 
un instrument de colectare a datelor, dar care se bazase mai ales 
pe un model de observație util pentru definirea și circumscrie-
rea operațiunilor comunitate gazdă. De fapt, de-a lungul anilor, 
comunitățile gazdă au fost văzute și gândite din ce în ce mai mult, 
nu ca niște locuri capabile să înlocuiască temporar familiile de 
origine, unde nu se poate concepe o altă formă de protecție a co-
pilului, ci mai presus de toate locurile unde să „parcheze” copilul 
deoarece niciun alt drum nu este fezabil.
Cu toate acestea, dorind să iasă din această logică și fiind 
încredințată acum comunității cea mai adoptată practică, pare 
oportun ca circuitul comunităților de primire să fie structurat în 
conformitate cu proceduri și modele bine definite care, în ceea ce 
privește centralitatea minorului, să structureze viața în comunita-
te ca supliment cu adevărat al vieții de familie și oferă toate acele 
instrumente de creștere care ajută copilul în calea sa de autono-
mie.

Obiectivele Observatorului

• Returnați o primă fotografie a lumii minorilor din comunitățile 
gazdă din Palermo;

• Monitorizează situația minorilor și persoanelor care se ocupă 
de îngrijirea în comunitățile gazdă;

https://www.childforchild.eu/it/osservatorio/
CHILD.FOR.CHILD
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• Oferiți o bază de date cantitativă privind numărul minorilor 
și îngrijitorilor din comunitățile gazdă și asupra unor date 
structurale;

• Verificați progresul minorilor găzduiți în comunitățile de 
întâmpinare de vârstă între 14 și 17 ani și ai persoanelor care 
se ocupă de îngrijire și cum se produce faza de eliberare;

• Monitorizează adoptarea de bune practici în cadrul 
comunităților gazdă, cu referire specială la calea autonomiei 
pentru îngrijitorii de îngrijire, urmând, de asemenea, acțiunea 
proiectului Child.For.Child;

• Oferiți o schemă standard pentru detectarea fenomenelor 
cantitative și măsurarea eficienței bunelor practici;

• Oferiți linii în profunzime și dezvoltare de cursuri de instruire 
pentru operatorii comunitari și pentru alte profiluri profesio-
nale care lucrează în contact cu minori și cu personalul de 
îngrijire

Instrumente de observare

• Fișă tehnică principală pentru detectarea datelor socio-de-
mografice și contextuale ale minorilor și persoanelor îngrijite 
găzduite în comunitățile de primire din municipiul Palermo 
pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 14 și 17 ani;

• Chestionar de sondaj de bune practici organizat în 8 secțiuni 
după modelul Mozaic din Palermo: 
Primul domeniu - Măsuri generale de implementare 
A doua zonă - Definiția minorului 
A treia zonă - Principii generale de ascultare 
A patra zonă - Drepturi civile și libertăți 
A cincea zonă - Mediul familial 
A șasea zonă - Sănătate și asistență 
A șaptea zonă - Educație și cultură de joc 
A opta zonă - Măsuri speciale

Link la prezentare pentru informații suplimentare despre Obser-
vato:
https://prezi.com/sy1ysdxg_5x5/?utm_campaign=share&utm_
medium=copy&rc=ex0share

Child.For.Child
https://prezi.com/sy1ysdxg_5x5/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://prezi.com/sy1ysdxg_5x5/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
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