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15 ANI DE PRIETENIE ȘI COLABORARE 
 
 

Toma MAREŞ 
Preşedinte FICE-ROMÂNIA 

 
 
FICE-România, ca organizație neguvernamentală, nonprofit, care 
practică neutralitatea politică a avut, de la înființare, ca obiectiv 
apărarea drepturilor copilului aflat în dificultate. 
 
În acest sens, FICE-România încă din 1990 și-a propus să schimbe 
concepții/opinii/mentalități privind abordarea problematicii copilului 
aflat în dificultate. Cea mai arzătoare problemă era aceea a instituțiilor 
mari, cu o atmosferă apăsătoare, în care copiii trăiau în dormitoare de 
câte 60 de paturi, ceea ce nu asigura o relaționare normal între copii 
și educatori. De ce să nu o recunoaștem, nici atitudinea educatorilor 
adulți din aceste instituții care lucrau cu acești copii nu era cea mai 
bună, fie că nu știau sau nu reușeau să se apropie de copii.  
 
De aceea, FICE-România de la început și-a propus să schimbe 
mentalități ale adulților din instituții dar și opinii ale societății civile, în 
general, față de munca în aceste instituții. 
 
Astfel, au apărut preocupări pe plan intern pentru a prezenta 
experiențe, bune practice atât pe plan intern, cât și extern prin 

prezența la multe simpozioane, seminarii, dezbateri ale unor 
specialiști din străinătate. Trebuie să recunoaștem că de mare folos 
pentru specialiștii români au fost vizitele de documentare făcute în 
cadrul proiectelor noastre în parteneriat cu alte secțiuni FICE 
Internațional, precum Finlanda, Germania, Suedia, Danemarca, 
Olanda, Anglia, Franța, Ungaria, Polonia. 
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Acestea au fost acțiuni de documentare, între care chiar unele stagii 

de 3 luni, în cadrul cărora specialiștii români au trăit împreună cu 

specialiștii străini și copiii de acolo, lucrând efectiv cu ei la realizarea 

programului zilnic. Activități de acest gen ne-au convins că putem să 

producem schimbarea și în sistemul de protecție românesc și că 

avem parteneri dornici să ne împărtășească din experiența lor. 

 

La început, am pornit cu modelul elvețian – au fost grupuri de copii și 

educatori care au fost trimiși la Fundația Pestalozzi, o instituție de tip 

familial, unde au lucrat și au trăit alături de copiii și specialiștii de 

acolo timp de trei luni, ceea ce a însemnat foarte mult pentru 

experiența acestora. S-a pus accent pe cunoașterea experiențelor din 

statele avansate în domeniu din Europa. Peste 2000 de specialiști 

români, de-a lungul a 23 de ani, au fost în schimb de experiență în 

aceste țări. 

 

Începând cu 1998, FICE-România, care cunoștea și modalitatea de 

lucru cu copiii din campusuri, și-a îndreptat atenția și a reușit să 

stabilească relații de colaborare bazate pe schimburi de experiență 

sub formă de reciprocitate cu FICE Israel. Astfel, anual s-au deplasat, 

peste 200 de români (specialiști, oameni politici, jurnaliști) pe 

parcursul a 15 ani, în Israel, unde au trăit în campusuri alături de 

copiii izraelieni și au avut posibilitatea să cunoască direct compor-

tamentul și viața de zi cu zi a acestora în campusuri. Aici, specialiștii 

noștri, împreună cu cei izraelieni au discutat, s-au confruntat în idei și 

toată această experiență a influențat direct și definitoriu perspectiva 

lor despre felul în care ar trebui să se desfășoare și în România acest 

tip de protecție acordat copiilor aflați în dificultate, prin asigurarea 

unor servicii de calitate în cadrul unor campusuri educaționale, având 

ca model de funcționare pe cele vizitate cu prilejul acestor vizite de 

documentare. 
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Toți cei care au participat la aceste schimburi de experiență în Israel 

au fost impresionați de valoarea modelului israelian, dar unii dintre ei 

au ajuns repede la concluzia că societatea românească nu este 

pregătită pentru implementarea unui astfel de model, deși societatea 

românească a cunoscut preocupări apropiate de astfel de modele. 

 

În condițiile în care în România sunt atâția copii care nu mai au școli 

în localitățile în care locuiesc, noi socotim că este absolut necesar să 

se implementeze un model de campus educațional, care să ofere 

copilului egalitate de șanse, pentru că toți cei care trăiesc în astfel de 

campusuri ar avea aceleași condiții de viață și învățătură, ar beneficia 

de personal bine pregătit, cu posibilitatea, funcție de aptitudinile și 

orientările lor profesionale să plece din școală cu o diplomă de 

calificare. 

 

În acest context, specialiștii români care au vizitat aceste campusuri, 

la întoarcerea în țară, au putut influența pozitiv relaționarea în 

instituțiile de protecție a adulților cu copiii și cu familiile acestora, 

funcție de fiecare situație în parte. 

 

Credem că este cazul să ne propunem mai hotărât să promovăm 

această idee, întărită și de exemplul de bună practică observat în 

atâtea rânduri la colegii și bunii noștri prieteni din Israel. Suntem 

convinși că persoanele care au făcut parte din grupurile noastre 

(oameni de decizie la nivel de județe, din Direcții de Protecția 

Copilului, din Consilii Județene, deputați și senatori) ne-ar putea 

sprijini în găsirea unor soluții care să facă posibilă realizarea unor 

căsuțe pentru 10-15 copii, grupate în jurul unei școli. Numai în 

București este nevoie de promovarea unui astfel de model pentru 

mulți copii aflați în pericol de abandon școlar și familial, copii care 

devin astfel vulnerabili pentru tot felul de fenomene de delincvență, 

violență, consum de droguri, alcool și prostituție. 
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Prezența specialiștilor români și israelieni în acest proiect comun, 
care durează de 15 ani, a însemnat un interes deosebit atât pentru 
români, cât și pentru israelieni spre cunoaștere reciprocă, din ce în ce 
mai bună, un prilej de consultare, de stabilire și întărire a unor relații 
de comunicare. Împreună am organizat în România și în Izrael 30 de 
simpozioane, prilej de dezbatere a unor probleme de mare interes 
pentru problematica protecției copilului, ale căror comunicări au fost 
publicate în volum bilingv sau în revista „Protecția Socială a Copilului”. 
 
Putem spune că este un exemplu de colaborare bilaterală între două 
secțiuni FICE pe o temă de larg interes – perfecționarea muncii în 
educație, proiect care durează fără întrerupere de 15 ani, fiind o 
dovadă de seriozitate și responsabilitate, asumate de ambele părți. 
 
Și unii și alții am văzut în acest proiect posibilitatea de a ne cunoaște 
mai bine, de a împărtăși, de a ne consulta și de a ne susține reciproc. 
 
Trebuie subliniat în mod deosebit meritul conducerii FICE-Israel, în 
special al Domnului Emmanuel Grupper, dar și implicarea directă și 
foarte valoroasă a Doamnei Lia Meron, care au contribuit substanțial 
la succesul acestui proiect și care și-au propus să facă cunoscut 
acest proiect la nivelul diferitelor eșaloane, de la Parlament, Ministerul 
Educației si Ministerul Muncii și Protecției Sociale până la nivel de 
primării, ai căror reprezentanți, invitați fiind să participe la seminariile 
organizate cu prilejul acestor întâlniri bilaterale, cu toții au recunoscut 
valoarea și au apreciat succesul acestui proiect, recomandându-ne 
continuarea acestuia. 
 
Domnul Emmanuel Grupper, un mare specialist, cu multă experiență 
în FICE-Internațional, este președinte FICE-Izrael și vicepreședinte 
FICE-Internațional, este o persoană cu mare influență, care a pornit 
de la munca în campus, a cunoscut activitatea din campus și are o 
experiență deosebită în pregătirea personalului care lucrează în 
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aceste instituții, pentru dânsul fiind foarte importantă viața acestor 
cămine, experiență care ne-a fost și nouă deosebit de utilă. 
 
Nu în ultimul rând, am remarcat de fiecare dată căldura relației cu 
partenerii noștri israelieni, care au știut să îmbine activitățile teoretice 
cu cele practice, alături de organizarea unor programe speciale de 
prezentare a țării, a obiceiurilor specifice, a obiectivelor turistice. 
 

Tema ultimului seminar din acest an din Israel a fost Egalitatea de 

șanse  și am putut constata că acest concept avea acoperire totală în 
cadrul campusurilor pe care le-am vizitat. Astfel, grupul nostru a putut 
constata că un campus are între 100 și 300 de ha, numărul salariaților 
fiind foarte mic raportat la numărul de copii și varietatea activităților 
derulate în campusuri.  
 
Copiii care trăiesc în campusuri sunt testați și, funcție de aptitudini, 
sunt direcționați către zootehnie, horticultură, activități culturale, 
activități sportive dresură de cai, dresură de câini utilitari și sunt 
îndrumați și specializați pe aceste activități, specializare confirmată de 
obținerea unei diplome care le oferă posibilitatea să-și construiască o 
carieră profesională. Acești copii lucrează în ferme specializate și 
primesc și recompense materiale funcție de munca prestată. Mulți 
dintre ei lucrează chiar și în vacanțe. Prin muncă acești copii își 
formează caracterul și se realizează o apropiere sinceră și în 
cunoștință de cauză de domeniul ales. Am fost cu toții impresionați de 
satisfacția muncii copilului, pusă în evidență de rezultatele muncii 
acestuia, recunoscute și la nivelul comunității din care făcea parte 
campusul respectiv. Ce poate fi mai stimulativ pentru un adolescent 
când din campus pleacă tiruri de portocale, kiwi, mango, struguri sau 
când la sfârșit de an se totalizează peste un milion de litri de lapte și 
produse lactate care alimentează piețele din zonă. Am văzut serele 
de flori ale campusului Hawat Anwar, întinse pe 2 ha , unde milioane 
de fire sunt îngrijite de tineri care și-au ales ca domeniu horticultura și 
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care erau îndrumați și supravegheați doar de trei adulți. Aceste flori 
erau valorificate și puteau să le admire chiar ei în aranjamentele 
florale din spațiile verzi ale orașului. La fel de impresionați am fost de 
tinerii care se ocupau de creșterea cailor pe care îi aveau în primire 
încă de când aceștia erau mânji și erau utilizați în programe de 
terapie specială cu animale pentru copii și tineri cu diferite afecțiuni. 
 
Specialiștilor români aproape că nu le venea să creadă când vedeau 
asemenea forme de activitate și maniera în care copiii și tinerii din 
campusuri se implicau în aceste activități. Pentru a cunoaște toate 
activitățile dintr-un campus era nevoie să ne deplasăm cu tractorul cu 
platformă ca să putem vizita suprafeţele întinse ale campusului. Se 
dezvolta o legătură puternică a copilului cu natura dar și cu aspectul 
economic al activității lor, fără a fi neglijată nici educația estetică sau 
cea sportivă. În toate campusurile am putut admira vitrine întregi pline 
cu medalii obținute la festivaluri culturale sau concursuri sportive.  
 
Astfel, este asigurată autentica egalitate de șanse de către o instituție 
care reușește să-i pregătească pe copii nu doar teoretic, ci și practic, 
punându-le în mână o meserie. În Israel sunt multe familii cu 
posibilități financiare care doresc totuși ca și copii lor să trăiască în 
astfel de campusuri (din jurul vârstei de 12 ani), convinși fiind de 
utilitatea unui asemenea model educațional pentru dezvoltarea 
echilibrată a personalității copilului lor. 
 
Lucrările prezentate în seminarul din acest an din Israel fac obiectul 
acestui volum, pe care îl consideram un instrument de diseminare în 
rândul specialiștilor români și izraelieni a unui model de colaborare și 
împărtășire reciprocă a cunoștinţelor și experiențelor din domeniul 
educației și protecției copiilor cu dificultăți. 
 
Mulțumim tuturor celor care au făcut posibilă de-a lungul anilor 
dezvoltarea acestei frumoase relații de colaborare și de parteneriat 
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bilateral care ne-a apropiat profesional și sufletește în interesul 
copiilor și al perfecționării continue a muncii de educație în instituțiile 
de protecție. Suntem convinși că avem toate motivele și condițiile 
create de a continua acest proiect de parteneriat educațional, căruia îi 
dorim în continuare ani mulți. 
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MODELUL ISRAELIAN DE CAMPUSURI PENTRU TINERI  
 
 

Dr. Emmanuel GRUPPER,  
Vice-Președinte FICE-International, 

Președinte FICE-ISRAEL 
 
 

Modelul israelian de campusuri pentru tineri stârnește din ce în ce mai 

mult interes în rândul specialiștilor din domeniul protecției copilului și a 

organizațiilor de la nivel global care activează în domeniul îngrijirii 

copiilor orfani sau aflați în diverse situații de risc. Un astfel de model a 

fost deja preluat și este experimentat în Ruanda, Africa, acolo unde 

un număr de 500 de copii care au rămas orfani ca urmare a 

masacrului din timpul războiului civil exemplu este deja lucrează în 

Rwanda , Africa sunt educați acolo. 

 

Principii educaționale 

 

1. Educația specializată pentru dobândirea unei profesii constituie 

parte integrantă din campus.  

2. Predomină paradigma educațională - se depun eforturi majore 

pentru școlarizarea cu succes a copiilor aflați în situații de risc. 

3. Alt obiectiv major - împuternicirea, implicarea tinerilor în activități 

care implică formarea deprinderilor de viață independentă  și a 

abilităților de conducere. 

4. Munca propriu-zisă este și ea parte din programa educațională: 

acolo unde există o fermă, spre exemplu, copiii lucrează în 

agricultură, iar în celelalte locații se implică în activități cotidiene 

precum igienizarea dormitoarelor, gătitul în bucătărie și servirea 

mesei, spălatul vaselor, utilizarea mașini de spălat, grădinăritul, 

îngrijirea copiilor de vârstă inferioară etc.  
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5. Activități extracurriculare intensive: sporturi, muzică, dans, teatru, 

activități de socializare etc., în scopul descoperirii și dezvoltării 

talentelor și abilităților  individuale. 

6. Implicarea părinților în problemele educaționale ale copilului (cât 

mai mult posibil).  

7. Pregătirea structurată a absolvenților pentru tranziția la maturitate și 

la o viață independentă. Programele de îngrijire post-instituțio-

nalizare reprezintă un soi de „plasă de siguranță” pentru tinerii care 

au nevoie de ele.  

8. Diversitatea de gen și rasă, în scopul de a crea o structură 

eterogenă și multiculturală a societății tinerilor.   

9. Crearea unui sentiment de comunitate: aplicarea sloganului FICE –

„să trăim împreună ca o profesie”.  

 

Structura organizațională 

 

Fiecare campus este constituit ca entitate juridică independentă. 

Majoritatea sunt înregistrate la organizații neguvernamentale non-

profit. Pentru a putea funcționa, acestea trebuie recunoscute de către 

unul sau mai multe ministere (în special cel al învățământului sau al 

protecției sociale), însă guvernul nu deține aceste locații și nu își 

asumă responsabilitate deplină pentru existența acestora. Din punct 

de vedere guvernamental, campusurile reprezintă furnizori de servicii 

care trebuie evaluate raportat la calitatea serviciilor oferite. Consiliul 

executiv de directori este responsabil pentru conducerea campusului 

și nominalizează un director. Acesta din urmă are obligația de a 

realiza rapoarte regulate către consiliu. Consiliul nominalizează și un 

comitet financiar care are competența de a aproba orice cheltuială 

semnificativă. În mod normal, se necesită două semnături pentru 

emiterea de cecuri sau pentru tranzacții bancare.  
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Finanțele 
 
ONG-ul sau orice alt tip de organizație (organizația femeilor, mișcarea 
tinerilor sprijinită de un partid politic, municipalitatea etc.) reprezintă 
proprietarul sau chiriașul terenului, proprietarul clădirii etc. Angajații își 
primesc salariile de la organizația campusului.  
 
Venituri 
 
Majoritatea bugetului provine de la guvern. Campusul trebuie să fie 
recunoscut din punct de vedere profesional de unul sau mai multe 
ministere. Majoritatea campusurilor (80) se află sub supervizarea 
Ministerului Educației. Acesta stabilește standardele și asigură 85% 
din suma necesară pentru întreținerea copiilor incluși în program. 
Restul de 15% îi revine organizației mamă care trebuie să se 
autofinanțeze. 

Colectarea de fonduri 

Alte 60 de campusuri se află sub supervizarea ministerului protecției 
sociale. Orientarea profesională este diferită în cazul acestora și 
focalizarea se face în special pe procesele terapeutice. Acești 
indicatori sunt însă direct corelați doar cu șederea în campus. Școla-
rizarea este complet finanțată de Ministerul Educației în contextul 
existenței unei legi privind învățământul gratuit între vârsta de 3 și 18 
ani. Astfel, guvernul se obligă în vederea asigurării premiselor nece-
sare respectării acestei legi și acoperă aproape în procent de 100% 
cheltuielile de școlarizare.  

Diferitele categorii de instituții de tip rezidențial și sumele acope-
rite de către guvern în scopul întreținerii fiecărui copil anual: 
 Campusuri educaţionale – aproximativ 35,000 NIS per copil per 

an (fără şcolarizare) 
 Centre de recuperare de tip rezidenţial – aprox. 50.000 NIS per 

copil per an 
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 Programe terapeutice în sistem rezidenţial – aprox. 70.000 NIS 
per copil per an 

 Programe post recuperare şi reabilitare neuropsihică în 
sistem rezidenţial – 100.000 NIS per copil per an 

 
De obicei, directorii consideră aceste sume ca fiind insuficiente, motiv 
pentru care sunt nevoiți să apeleze la colectarea de fonduri, în special 
pentru construcții și renovări. De asemenea, în scopul suplimentării 
veniturilor, aceștia utilizează locațiile și pe perioada vacanțelor (tabere 
de vară, reuniuni familiale etc.). 
 
Implicarea agențiilor guvernamentale  
 
Atunci când guvernul asigură finanțare, acesta are competența de a 
superviza activitatea profesională a campusului din toate perspec-
tivele: școlarizarea, calitatea vieții copiilor, nutriția, sprijinul psihologic 
și îngrijirea copiilor, numărul personalului angajat, formarea profe-
sională și calificarea personalului, numărul de zile de ședere a copiilor 
în campus, stabilitatea financiară a ONG-ului etc. De obicei, vizitele 
de supervizare se realizează o dată pe lună, uneori și pe parcursul 
nopții, uneori fără o înștiințare prealabilă.  
 
Personalul de îngrijire 
 
Acesta este considerat a fi cel mai important pentru copii, însă există 
multe dezbateri pe tema nivelului de instruire profesională a acestuia.  

De obicei, copiii locuiesc organizați în grupuri. Aceste grupuri sunt 
organizate pe categorii de vârstă și sunt constituite din 18-35 de copii, 
în funcție de complexitatea problemelor cu care se confruntă aceștia. 
Fiecare grup are doi educatori cu normă întreagă care trăiesc în 
campus. De preferat este ca unul să fie bărbat și celălalt femeie 
numită mamă substitut. Acești doi îngrijitori au responsabilitate 
deplină pentru situația copiilor din grupul respectiv. În ultimul timp și 
voluntarii sunt considerați a fi membri ai personalului: femei soldat 
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care fac voluntariat pentru satisfacerea stagiului militar în calitate de 
educatori în sistemul de protecție de tip rezidențial, absolvenți de liceu 
care fac voluntariat pe perioada unui an de ”serviciu militar” înainte de 
stagiul militar, fete (de cele mai multe ori credincioase) care preferă 
să efectueze ”serviciu militar” în loc să se înroleze în armată. Astfel, 
cei doi educatori adulți sunt sprijiniți în derularea sarcinilor specifice 
de către acești tineri voluntari care nu sunt specialiști în adevăratul 
sens al cuvântului, însă au două mari avantaje:  
A. Sunt extrem de motivați, sunt pregătiți să lucreze timp îndelungat și 

sunt complet dedicați copiilor;  
B. Sunt foarte apropiați de vârsta copiilor și pot comunica cu aceștia 

la un nivel la care adulții nu reușesc să o facă.  
 
În plus, fiecare grup are un asistent social (cu jumătate de normă) 
care lucrează individual cu copiii cu probleme de tip emoțional. 
Aceștia au și rolul de a superviza personalul, ajutându-i în același 
timp să înțeleagă mai bine comportamentul copiilor. Unele campusuri 
au și un psiholog angajat cu jumătate de normă, sau uneori chiar un 
psihiatru. 
 
Coordonarea dintre componentele campusului  
 
Acesta este rolul cel mai important al directorului de campus. Mai 
exact, acesta constă în crearea spiritului campusului, în asigurarea că 
acest cod de conduită a fost interiorizat și aplicat de către toți membrii 
personalului. Este foarte important ca modelul să cunoască aplica-
bilitate în diferitele unități din subordine. Este destul de greu ca atât 
personalul de îngrijire cât și profesorii să lucreze în armonie și să 
coopereze bine. Deși fiecare dintre membrii personalului are propria 
sa identitate profesională (profesori, asistenți sociali, educatori, mamă 
substitut etc.), toți trebuie să acorde prioritate apartenenței la o 
organizație integrată, respectiv la campusul pentru tineri. Acest lucru 
este extrem de important deoarece toți îngrijesc același copil, iar 
interesele acestuia din urmă trebuie să constituie preocuparea 
primordială a tuturor membrilor de personal din cadru campusului. 
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ABANDONUL ŞCOLAR - EFECT AL MIGRAŢIEI 
PĂRINŢILOR 
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Irina CÂMPEANU  
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ROMÂNIA 
 
Noţiuni generale  
 
În contextul globalizării şi al fenomenelor de mare amploare, dar şi al 
apartenenţei la Uniunea Europeană, România a cunoscut în ultimii ani 
o serie de schimbări atât în plan economic, cât şi social. 
 
Instabilitatea socio-economică şi tranziţia interminabilă au determinat 
mulţi români să plece la muncă în străinătate pentru a-şi putea 
întreţine familia dar care au adus consecinţe psihologice grave 
instalate în timp.  
 
În ultimul deceniu, în România, tot mai mulţi copii rămân „singuri” 
acasă deoarece părinţii îşi caută locuri de muncă în străinătate pentru 
asigurarea nivelului acceptabil de trai al familiei. În cele mai multe 
cazuri, la început pleacă doar un singur părinte, iar după o perioadă 
de timp este urmat şi de celălalt, considerând că astfel pot asigura 
mai uşor cele necesare traiului decent, pentru a se întoarce cât mai 
repede acasă. De multe ori aceasta este o utopie pentru că, odată 
ajunşi în străinătate, ei încep să-şi dorească mai mult şi astfel 
perioada de absenţă se prelungeşte continuu si de cele mai multe ori 
ajung să divorţeze. În tot acest timp, copiii rămaşi acasă, în cel mai 
fericit caz în îngrijirea unor rude mai apropiate sau mai îndepărtate, 
trăiesc cu speranţa că părinţii se vor întoarce curând şi suferinţa 
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datorată lipsei fizice a acestora va înceta. Pentru mulţi dintre aceşti 
copii, perioada de absenţă a părinţilor creşte însă continuu, deter-
minând efecte negative semnificative asupra dezvoltării lor fizice şi 
psihice.  

 

Context socio-economic 

 

Un studiu realizat de experţii români cu susţinerea UNICEF România 

ne arată clar că abandonul şcolar este în creştere în ultimii ani în ţara 

noastră şi afectează în special patru categorii de copii:  

 cei de etnie romă,  

 cei care au crescut în familii sărace,  

 cei din mediul rural şi  

 cei cu dizabilităţi.  

 

În ultimii trei ani, rata abandonului şcolar la noi în ţară a crescut, ea 

fiind un efect al crizei financiare.  

 

Rata a pornit la un moment dat de la 18%, apoi a scăzut pe la 

15% în 2007-2008 şi apoi a crescut la 16-17% în 2012 şi 2013.  

 

Conform situaţiei prezentate de Direcţia Protecţia Copilului, din cadrul 

Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice, la finele anului 2012, erau înregistraţi în evidenţe un număr 

total de 79.901 copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate.  

 

Dintre aceştia, 22.993 aveau ambii părinţi plecaţi, iar 9.991 proveneau 

din familii în care părintele unic susţinător era plecat. Îngrijorător este 

şi numărul copiilor aflaţi singuri acasă care au ajuns în sistemul de 

protecţie specială: 3.346 (din care, 827 în centre de plasament şi 

500 în grija asistenţilor maternali).  
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Din punct de vedere economic, abandonul şcolar reprezintă un 

indicator al eficienţei sistemului şcolar: cu cât indicele este mai mic, 

cu atât sistemul şcolar este mai eficient. 

 

Şcoala este instituţia care ar putea sprijini cel mai mult procesul de 

identificare a copiilor care se află în situaţii vulnerabile. Deşi Legea 

272/2004 prevede obligaţii ale tuturor specialiştilor care lucrează 

direct cu copiii şi au existat şi campanii de informare, acestea nu sunt 

cunoscute la nivelul cadrelor didactice. Există încă o relaţie 

profesională disfuncţională între specialiştii din sistemul de protecţie 

socială şi profesorii din şcoli.  

 

O metodă eficientă ar fi ca Inspectoratele Şcolare să schimbe 

atitudinea cadrelor didactice şi să-i determine să colaboreze cu 

specialiştii din domeniul protecţiei sociale. Profesorii sunt obişnuiţi să 

rezolve problemele cu copiii în propria instituţie dar neînţelegându-le 

copiilor mecanismele psihologice după care aceştia funcţionează.  

 

Ministerul Educaţiei a anunţat că intenţionează să oblige şcolile ca din 

anul şcolar 2013-2014 să raporteze lunar, pe internet, situaţia 

absenţelor pentru a preîntâmpina riscul de abandon.  

 

Contextul cultural şi religios  

 

Cât priveşte cauzele profunde ale fenomenului, societatea 

românească este în continuare influenţată de „modelele tradiţionale” 

cu privire la funcţionarea familiei şi a rolurilor membrilor săi, şi anume 

„clasica” poziţie a femeii care lucrează în gospodărie şi are grijă de 

copii iar bărbatul aduce bani acasă. 

 
Scopul principal al educaţiei părinteşti este acela de a pregăti copilul 
pentru existenţa independentă ca adult. Un copil îşi începe viaţa 
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printr-o stare de totală dependenţă. Dacă educaţia lui este reuşită, 
copilul se va desprinde din acea dependenţă, devenind o fiinţă umană 
cu respect de sine, responsabilă faţă de sine şi capabilă să răspundă 
cu entuziasm şi competenţă la provocările vieţii. Viitorul adult va 
deveni „independent" nu numai din punct de vedere financiar, ci şi 
intelectual şi psihic. 
 
Există o veche şi excelentă maximă care spune că o educaţie 
părintească eficientă constă în primul rând în a-i da copilului rădăcini 
să se dezvolte şi apoi aripi să zboare. 
 
Abandonul şcolar ţine, în primul rând, de abandonarea şcolii în 
contextul mentalităţii, acţiunilor şi nevoilor sociale. Şcoala a ajuns să 
fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu e 
percepută ca valoare în sine. 

 
Context psihocomportamental 

 
a) Efecte negative  
Abandonul reprezintă o traumă de ataşament, o traumă de pierdere. 
Copiii cu unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate au 
sentimentul pierderii stabilităţii mediului familial, se tem de pierderea 
ataşamentului şi dragostei părinteşti, se simt copleşiţi de tristeţe sau 
anxietate, de teamă şi culpabilizare. Ei au nevoie de suport şi de 
îngrijirea adulţilor pentru validarea sentimentelor. Abandonul copiilor 
cu privire la şcoală este un pattern disfuncţional de comportament 
transgeneraţional, preluat de la părinţi ca metodă de a face faţă unor 
situaţii grele de viaţă şi care este preluat de către copii ca o matriţă.  
 
Abandonul este o forma de reactivitate a copiilor, o formă de a-şi 
pedepsi proprii părinţi care nu se mai implică şi care le-au tulburat 
ataşamentul. Abandonul este refuzul copiilor de a creşte şi de a se 
dezvolta. Este o formă de regresie (interpretată sub aspect 
psihanalitic).  
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Manifestările psihocomportamentale care apar simptomatic: 

 deteriorarea conduitei şcolare (scăderea performanţelor şcolare, 
absenteism, risc de abandon şcolar, conflicte cu profesorii şi 
colegii); 

 sentimente de abandon, de nesiguranţă, tristeţe, anxietate, stări 
depresive; atitudine de indiferenţă, încăpăţânare care poate 
merge uneori până la comportament agresiv, ca rezultat al 
frustrării şi al nevoii de atenţie;  

 tulburări de atenţie (scăderea capacităţii de concentrare pentru 
realizarea sarcinilor şi „evadarea din realitate”); 

 tulburări ale stimei de sine: supraapreciere şi subapreciere; 

 dificultăţi de adaptare; 

 comportamente (pre)delincvente (aderarea acestora la grupuri 
delincvente, comportament agresiv, abuz de substanţe, impli-
carea în comiterea de infracţiuni, frecventarea de localuri, săli de 
jocuri etc.); 

 conduite sinucigaşe.  
 

Riscul mare de abandon este după prima plecare a părinţilor pentru 
că situaţia financiară de acasă scade brusc pentru copiii care rămân 
acasă. Atunci copiii renunţă la şcoală pentru a munci în cadrul sau în 
afara gospodăriei fără a avea capacitatea de a desfăşura acele 
activităţi şi care aduc repercusiuni grave asupra dezvoltării fizice, 
asupra procesului de educaţie şi. de asemenea, asupra timpului liber.  
 
b) Efecte pozitive  
Principalul efect pozitiv ale „abandonului” temporar este legat de 
bunăstarea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate. În cele 
mai multe dintre cazuri, migraţia părinţilor determină o creştere a 
nivelului de trai al copilului rămas acasă. Starea materială bună a 
familiei este un factor important al reuşitei şcolare, disponibilităţile 
financiare existente putând susţine şcolarizarea (taxe, rechizite, cărţi 
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etc.) şi crearea condiţiilor necesare studiilor de lungă durată şi pentru 
profesii solicitate imediat pe piaţa forţei de munca 
 
Iar al doilea rând, este şi e un fenomen relativ recent – o parte din 
copiii cu părinţi migranţi abandonează şcoala în România pentru a se 
înscrie într-o şcoala în străinătate, în aria unde lucrează părinţii lor. 

 
Context psihopedagogic  
 
Şcoala românească este rigidă şi nu are o curriculă adaptată pe 
nevoile de viaţă ale copiilor. Este o şcoala cognitivistă, cu conţinuturi 
academice care sunt considerate singurele capabile să asigure 
succesul în viaţa publică. Educaţia pentru viaţă privată este lăsată în 
grija familiei. Astfel, copilul se află mereu în imposibilitatea de a folosi 
ceea ce învaţă la şcoală în situaţii concrete de viaţă. Copilul constată 
apoi că rezultatele şcolare nu sunt atât de importante pentru succesul 
economic, statutul social sau ocupaţional. Şcoala românească 
acceptă greu diversitatea, ea este o şcoală gândită după modelul 
normei unice, un învăţământ la fel pentru toţi. 
 
Alte cauze care ţin de şcoală sunt resursele insuficiente alocate 
pentru învăţământ (repararea şcolilor, dotarea claselor şi a şcolilor cu 
grupuri sanitare, instalaţie termică etc.) şi problemele privind capitalul 
uman.  

 
Strategii deja aplicate  
 
România are, în acest moment, o strategie de combatere a aban-
donului şcolar, însă este una mai veche. Autorităţile din România au 
reacţionat prin intermediul unor prevederi legislative direct orientate 
asupra acestei problematici, însă neputând acoperi complexitatea 
inerentă a unui astfel de fenomen. 
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Ţara noastră are obligaţia de a elabora până la sfârşitul acestui an o 
nouă strategie privind abandonul şcolar, condiţie impusă la Bruxelles 
înainte de a valida utilizarea Fondurilor Structurale pentru 2014-2020 
(POSDRU).  
 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului prin ordinul 
219, a adus această temă pe lista de priorităţi a asistenţilor sociali din 
sistemul de protecţie a copilului. În 2007, ANPDC a propus ca 
Programele de Interes Naţional să vizeze şi crearea de servicii pentru 
copiii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate. Ulterior, această 
propunere a fost revizuită, astfel ca Programele de Interes Naţional 
din 2007 urmăresc crearea unor servicii de zi pentru toţi copiii aflaţi în 
situaţii de risc.  
 
Cert este că autorităţile locale se confruntă cu lipsa resurselor umane 
şi materiale necesare gestionării fenomenului. În mod implicit, nici 
serviciile la nivel comunitar nu sunt dezvoltate, iar acolo unde s-au 
dezvoltat servicii, pregătirea personalului şi practicile acestuia sunt 
deficitare, ceea ce împiedică dezvoltarea unor abilităţi necesare 
soluţionării problemelor complexe comunitare.  

 
Concluzii  
 
Este de necontestat faptul că, atât migraţia, cât şi efectele asupra 
copiilor prin plecarea la muncă în străinătate a părinţilor sunt două 
fenomene extrem de complexe, afectând atât familia, cât şi 
societatea. Complexitatea fenomenului derivă dintr-o serie de aspecte 
legate de situaţia economică şi socială a românilor, de dificultăţile şi 
provocările unei societăţi în plină expansiune economică care lasă loc 
încă unor decalaje foarte mari între diversele straturi ale societăţii.  
Pentru prevenirea situaţiilor nedorite de vulnerabilitate şi de risc, 
sistemul românesc de asistenţă socială şi în special cel de protecţia 
copilului, s-a îmbunătăţit simţitor în ultimii ani şi o serie de standarde 
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de nivel înalt şi prevederi legislative au acompaniat acest proces în 
dorinţa de a răspunde problematicii cât mai diversificate a protecţiei 
drepturilor copilului. Observăm, aşadar, că familia are rolul deter-
minant în educaţia copiilor. Când unele funcţii ale familiei sunt 
deteriorate sau absente, apar traume sufleteşti pe care copilul le 
resimte în modul cel mai acut cu putinţă, afectând în acest fel 
dezvoltarea acestuia. De asemenea, şcoala, singura instituţie care îşi 
propune planificat şi organizat să sprijine dezvoltarea individului, are 
unele disfuncţionalităţi care pot duce la eşec şcolar. 

 

La toate acestea se adaugă şi lipsa de resurse umane şi materiale.  

 

Noi propunem pe această cale realizarea de: 

 Programe guvernamentale, politici educaţionale bazate pe 

discriminarea pozitivă.  

 Programe iniţiate de ONG, care să urmărească reducerea sau 

chiar eradicarea fenomenului de abandon şcolar. 

 Adaptarea conţinuturilor învăţământului la nevoile copiilor şi 

viitorului acestora în societate.  

 Campanii naţionale pentru informare şi conştientizare a efectelor 

negative. 

 Existenţa unor fonduri de urgenta care să fie accesate atunci 

când apar cazuri de abandon.  

 Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat profesional între Inspecto-

ratele Şcolare şi Direcţiile Generale de Protecţia Copilului.  

 Existenţa unei baze de date centrale cu privire la situaţia 

absenţelor şcolare.  

 Diversificarea pieţii de ocupare a locurilor de muncă. 

 Dezvoltarea unor programe de profesionalizare pentru părinţi 
pentru a avea şanse să-şi găsească un loc de muncă.  

 Crearea de proiecte pentru atragerea de fonduri europene pentru 
dezvoltarea păturii de mijloc a populaţiei şi creşterea calităţii vieţii. 
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CERCUL VICIOS AL VIOLENȚEI ȘI LIPSEI DE 
EDUCAȚIE ESTE REVERSIBIL 

 
 

Gabriela CREȚU, PHD 
ROMÂNIA 

 
 
Actele de violență în familie se exercită asupra victimei în propria 
casă. Această caracteristică a fost întotdeauna scuza perfectă a 
autorităților de pretutindeni pentru a nu-și asuma responsabilitatea 
intervenției, invocând falsul argument al respectării vieții private. În 
opinia noastră, un astfel de comportament echivalează cu refuzul 
colectiv de a ajuta persoanele aflate în pericol; mai mult decât atât, 
este o ipocrizie scandaloasă şi dovada complicităţii la eşecul şcolar şi 
personal ca urmare a lipsei acţiunilor de prevenire şi combatere a 
efectelor nocive ale violenţei. 
 
Atitudinea autorităților române s-a modificat treptat în ultimele două 
decenii; legi specifice au fost adoptate iar programe guvernamentale 
și neguvernamentale au fost implementate în vederea prevenirii și 
combaterii violenței. Rezultatele acestor măsuri au condus la un 
oarecare grad de ameliorare, dar suntem încă departe de a atinge 
obiectivul eliminării tuturor formelor de violență. 
 
Conceptul de violenţă în familie include, în legislaţia noastră, atât 
violenţa domestică, cea săvârşită între partenerii adulţi, cât şi abuzul 
asupra copiilor şi violenţa asupra altor membri ai familiei. Copilul 
poate fi victimă directă a violenţei (prin abuz, neglijenţă, exploatare, 
trafic) sau victimă indirectă, în calitate de martor la actele de violenţă 
asupra altor membri ai familiei.  
 
Abandonul școlar și părăsirea timpurie a școlii reprezintă doar două 
din consecințele pe care violența le poate avea asupra copiilor. Ele 
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sunt însă cu adevărat semnificative, așa cum UNICEF România 
sublinia într-un raport recent: "Abandonul școlar este un fenomen atât 
de răspândit și atât de grav încât ar trebui să fie o prioritate pentru toți 
cei implicați în educație: politicieni, factori de decizie, părinți, profesori 
și studenți". 
 
Violența care are copiii drept victime directe sau indirecte continuă să 
fie larg întâlnită. Există câteva expresii în limba română care încă se 
folosesc frecvent: "Bătaia este ruptă din rai", "Unde dă mama/tata, 
crește" sau "Eu te-am făcut, eu te omor". Ele sunt dovada 
acceptabilităţii sociale a violenţei faţă de copii în familie. Studiile arată 
că un procent semnificativ dintre părinţi continuă să aplice rele 
tratamente copiilor; 38% dintre ei recunosc că folosesc bătaia ca 
mijloc de ”corecţie”, în timp ce 63% dintre copii afirmă că sunt bătuţi 
acasă de către părinţii lor1.  
 
Violența afectează dezvoltarea fizică și intelectuală a copilului, 
precum și performanțele sale școlare. Rănile, anxietatea, frica, 
neîncrederea, comportamentul agresiv, lipsa de concentrare şi alte 
efecte ce pot rezulta în urma violenţei suferite în familie, îşi pun 
amprenta asupra capacităţilor fizice, psihice, emoţionale şi intelec-
tuale ale copiilor şi pot cauza slabe rezultate şcolare, absenţe şi, în 
combinaţie cu alţi factori, chiar abandon şcolar. Între 1,5% și 2% 
dintre copii abandonează școala în fiecare an. Mai mult decât atât, 
există un nivel ridicat de părăsire timpurie a școlii, fenomen care se 
referă la adolescenți și tinerii între 15 și 24 de ani; acesta atinge 17-
18%, ceea ce reprezintă, cu siguranță, o situație îngrijorătoare. 
Violența în familie și violența în societate, în special împotriva fetelor 
supuse traficului de ființe umane, sunt factori strâns asociați cu aceste 
fenomene. 

                                                 
1 Organizaţia Salvaţi Copiii , Abuzul şi neglijarea copiilor în familie : studiu sociologic 
la nivel naţional - Bucureşti: Speed Promotion, 2001, pg. 47. 
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Statisticile oficiale privind abandonul școlar nu reflectă pe deplin 

dimensiunea sa, dat fiind tendința de a nu înregistra toate cazurile din 

cauza situației incerte a unor minori care participa la cursuri rareori, 

deși nu abandonează propriu-zis școala. Principiul finanțării per capita 

a școlilor poate face, de asemenea, ca unii dintre directori să 

ascundă2 abandonul școlar, pentru a evita reducerea fondurilor. În 

general vorbind, sistemul de educație românesc se confruntă cu o 

subfinanțare acută; puțin peste 3% din PIB îi sunt alocate anual. 

Acest lucru se reflectă și în programele de intervenție și în cele de 

monitorizare destinate elevilor care se confruntă cu abandon școlar 

şi/sau cu risc de violență. 

 

Principalul motiv al abandonului școlar îl reprezintă, totuși, sărăcia și 

condițiile sociale și economice nefavorabile; sărăcia extremă forţează 

familiile să folosească copiii în activități casnice sau chiar pentru cerșit 

sau activități ilegale. Lipsa educaţiei la vârsta copilăriei şi/sau a 

adolescenţei va face ca la vârsta adultă posibilităţile de angajare pe 

piaţa muncii să fie mai reduse iar sărăcia să continue şi să se 

perpetueze de la o generație la alta. Se creează astfel un cerc vicios 

al violenței și sărăciei.  

 

Dezorganizarea familiei generată de violența domestică conduce la 

creșterea numărului familiilor monoparentale de tipul mamă şi copii și 

are ca efect scăderea drastică a veniturilor. Această situaţie 

favorizează practica utilizării copiilor pentru diverse munci aducătoare 

de venit sau desfășurate în gospodărie. Destrămarea familiei este şi 

cauza unor procese migratorii, pe distanţe mai mici sau mai mari, 

atunci când unul dintre părinţi, de obicei femeia, părăseşte domiciliul 

conjugal împreună cu copiii, pentru a scăpa de violenţă. În aceste 

                                                 
2 Flavius Mihalache,  Abandonul şcolar în opt şcoli din mediul urban, Revista 
CALITATEA  VIEŢII, XXII, nr. 3, 2011, p. 281–294 
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condiții, copiii trebuie să se schimbe şcoală, care se confruntă cu 
riscul de a nu integra în noua clasă, ceea ce poate duce la 
absenteism și abandon școlar. Adolescenţii care sunt victime ale 
violenței domestice tind să renunțe la școală înainte de a obține 
diploma de absolvire. În multe cazuri, adolescenţii abuzaţi fug de 
acasă, ceea ce înseamnă că abandonează școala; uneori, se adaugă 
dependența de droguri sau pericolul de a deveni victime ale traficului, 
mai ales în cazul adolescentelor. 
 
Abuzul fizic, psihic, sexual şi emoţional, precum şi neglijarea copilului 
se întâlnesc în toate păturile sociale, însă sunt mai frecvente în 
familiile sărace3. Stresul cotidian cauzat de precaritate, degradarea 
umană şi excluziunea socială asociate uneori cu lipsa unui loc de 
muncă sunt factori de risc care predispun la apariţia relelor tratamente 
asupra copiilor în familie. Sistemul de învăţământ contribuie la 
evitarea efectelor negative pe care sărăcia le are asupra copiilor. Pe 
de o parte, se pot organiza programe de consiliere a părinţilor care să 
le formeze o sensibilitatea faţă de nevoile de îngrijire şi educare ale 
copiilor lor, pe de o altă parte, prin centrele de îngrijire pe timpul zilei, 
prin programe de tipul „after school”, menite să diminueze neglijarea 
copiilor şi să reducă timpul petrecut de aceştia în sânul unor familii cu 
probleme. 
 
În România, unităţile administrative responsabile cu depistarea 
precoce a situaţiilor de abuz asupra copiilor în familie sunt Direcţiile 
Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), 
care au dreptul, atunci când există motive temeinice în acest sens, să 
viziteze copiii la locuinţa lor şi să se informeze despre felul în care 
aceştia sunt îngrijiţi, despre sănătatea şi dezvoltarea lor fizică, 
educarea, învăţătura şi pregătirea lor profesională, acordând, la 
nevoie, îndrumările necesare (Legea 272 din 2004). De aceste vizite 

                                                 
3 Mihai Diaconu, Sociologia educaţiei, Bucureşti, Ed. ASE , 2004, pg. 256. 
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se ocupă în mod direct compartimentele de intervenţii în situaţii de 
abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri din cadrul DGASPC-urilor 
sau personalul angajat în serviciile publice de asistență socială, 
care funcţionează pe lângă consiliile locale.  
 
Cu toate acestea, intervențiile în caz de violență în familie sunt încă 
deficitare şi se fac mai ales în cazuri extreme, atunci când există un 
pericol iminent ce impune scoaterea copilului din mediul familial sau la 
cererea unuia dintre părinți, pentru implementarea unui ordin de 
protecţie sau pentru internarea temporară în serviciile de asistenţă a 
victimelor violenţei domestice (care includ adăpost, consiliere, hrană 
şi îmbrăcăminte). 
 
Profesorii se numără printre cei care au posibilitatea de a sesiza 
autoritățile responsabile (DGASPC) cu privire la copiii aflaţi în situaţie 
de abuz în familie. Diriginții și consilierii școlari au obligaţia de a 
completa fişe psiho-pedagogice pentru fiecare dintre elevii lor, în baza 
interviurilor și anchetelor. În prezent, aceste instrumente de 
monitorizare şi evaluare psihopedagogică a elevului, care ar putea 
duce la depistarea precoce a cazurilor de abuz în familie, sunt 
insuficient utilizate. Este încă nevoie de o cooperare mai strânsă între 
diriginți, consilierii şcolari și angajații din Direcțiile Județene de 
Asistență Socială și Protecția Copilului. Prezenţa unuia dintre 
profesori şi/sau a consilierului şcolar în cadrul echipelor 
multidisciplinare de intervenţie este obligatorie doar pentru cazurile de 
exploatare prin muncă, trafic de copii şi repatrierea copiilor români 
migranţi. Recent createle echipe de intervenție se confruntă, de altfel, 
și cu alte probleme legate calificarea profesională a specialiştilor, 
deficitul de personal şi lipsa de fonduri4. 

                                                 
4 Sorin M. Rădulescu, Cristina Dâmboeanu, Abuzul comis în familie asupra copiilor 
– o perspectivă multidisciplinară, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2010, pg. 344, 
352. 
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Un alt aspect important, care merită menționat în analizele privind 
fenomenul abandonului școlar din România este cel legat de etnie. 
Organizaţia Salvaţi Copii semnalează5 că unii profesori au un 
comportament diferit la clasă faţă de copiii romi şi faţă de cei care 
provin din medii defavorizate, în general. Tratamentul discriminatoriu 
al profesorilor, chiar violent6, în unele cazuri, reprezintă un factor 
suplimentar de risc pentru apariţia abandonului şcolar. Profesorii 
necesită încă o mai bună pregătire pentru a obține competențele 
necesare unui comportament nediscriminatoriu în relaţiile cu elevii şi, 
în acelaşi timp, pentru a oferi sprijin elevilor vulnerabili, aflaţi în risc de 
marginalizare.  
 
Descrierea situației și identificarea problemelor cu care societatea se 
confruntă reprezintă un prim pas pentru diminuarea violenței și 
eliminarea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a şcolii. Elabo-
rarea unor politici eficiente reprezintă al doilea pas. Programul cel mai 
de succes pentru îmbunătățirea frecvenței școlare în rândul copiilor 
săraci, în special romi, a fost cel prin care se oferă zilnic fiecărui copil 
din școala primară produse alimentare sub forma de corn şi lapte. În 
ciuda criticilor legate punerea în aplicare a acestui program, după opt 
ani de la lansare, programul „Cornul şi Laptele" poate fi folosit drept 
exemplu despre cum se pot elabora politici bazate pe o bună 
înțelegere a realităţii; o alimentaţie mai bună şi o frecvență mai bună 
la şcoală sunt la fel de importante şi cu efecte pe termen lung pentru 
copii.  
 
Ținând cont de politicile de austeritate, foarte la modă în Uniunea 
Europeană și în multe alte țări, ținem să subliniem, în final, două 
lucruri. În primul rând, un guvern nu poate "economisi bani" prin 

                                                 
5 Organizaţia Salvaţi Copiii, op. cit., pg. 50. 
6 14% dintre copii romi au afirmat că sunt bătuţi de profesori, comparativ cu 6% 
dintre cei de etnie română. Salvaţi Copii, op. cit., pg. 32. 
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menținerea inegalității și excluziunii. Mai puțină redistribuire nu 
înseamnă neapărat o reducere a cheltuielilor privind serviciile sociale; 
ceea ce nu este cheltuit pentru diminuarea inegalităților sfârșește prin 
a fi cheltuit cu tratarea efectelor acestora, cum ar fi infracțiunile, 
tratamentele împotriva dependenței de droguri, pentru îngrijirea 
sănătății sau combaterea consecințelor violenței. În al doilea rând, 
trebuie să înțelegem că violența în familie nu poate gândită ca o 
problemă individuală sau una de familie; constituie o boală socială pe 
care trebuie să o tratăm.  
 
Luând în considerare ambele motive, este evident necesară o mai 
mare atenție acordată dezvoltării umane și o finanţare mai importantă 
în această direcţie, în special pentru educaţie. O valoare sporită a 
resursei umane pe piața muncii reprezintă doar unul din efectele 
direct cuantificabile ale investiției în om; o bunăstare personală mai 
mare, creșterea mobilității sociale pe verticală, consolidarea 
capitalului social și, dintr-o perspectivă mai largă, o ameliorare a 
statutului social, sunt alte câteva aspecte strâns legate de o educație 
bună. Cercul vicios al violenței, sărăciei și lipsei de educație poate fi 
transformat într-un cerc virtuos – educație mai bună, mai puțină 
sărăcie, mai puţină violență. 
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Observații privind cercetările în domeniu 
 
Conform cercetărilor efectuate în ultimii ani, există diferențe semnifi-
cative în privința performanțelor școlare între copii și tineri din 
categorii socio-economice distincte. Există mari diferențe în ceea ce 
privește capacitatea de absorbție și percepție. În urma studiile 
realizate, Ossinnesher și Ram (1994) au constatat faptul că perfor-
manțele educaționale la disciplina matematică sunt de trei ori mai 
mari în rândul elevilor care provin din familii cu bunăstare materială.  
 
Potrivit legislației din domeniul învățământului, elevii se bucură de 
drepturi și tratament egal, iar cadrele didactice trebuie să asigure un 
program educațional omogen pentru toți elevii. Practica în domeniu, 
mă determină să contrazic această prevedere și să constat 
necesitatea unui program educațional diferențiat, adaptat nevoilor 
individuale ale elevilor. Copiii sunt diferiți, au orientări și talente 
distincte care trebuie valorizate și fructificate de către personalul de 
instruire teoretică și practică. Întotdeauna am susținut ideea că elevul 
trebuie să ”sufere și să învețe!”. 
 
Inexistența unui program educațional diferențiat în funcție de școala 
frecventată și de gradul de dificultate a materiilor cursante se reflectă 
în rezultatele studiilor și cercetărilor efectuate. Elevii cu rezultate 
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școlare slabe și tinerii dezavantajați reprezintă 5% din populație și 
necesită de 5 ori mai multă îndrumare, sprijin și timp alocat pentru a 
putea asimila noțiunile predate. Acești elevi au nevoie de profesori 
suportivi, trebuie organizați în grupuri mai mici de studiu ori în ateliere 
de lucru și necesită materiale didactice adaptate nivelului la care se 
află. Sub o astfel de organizare, elevii sunt mult mai stimulați să 
învețe, ajung să cunoască satisfacția și au în același timp parte de 
respect. 
 
Sistemul de învățământ cu predare clasică nu este suficient pentru 
nevoile copiilor și tinerilor din ziua de astăzi întrucât este pasiv și 
sincronizat. Predarea prin utilizarea de computere personale și 
proiectele pe grupuri mici de elevi pot fi extrem de eficiente în timp. 
Profesorii trebuie să se adapteze permanent la provocările 
tehnologice în domeniu și să-și adapteze stilul de predare și curricula 
și în funcție de acestea. Osin (1988) susține faptul că sunt necesare 
multe exerciții și teste computerizate pentru a dovedi evoluția corectă 
a tinerilor într-un astfel de program. Cu siguranță, o astfel de 
schimbare în sistemul de învățământ presupune eforturi suplimentare 
și costuri pe măsură. 
 
Tinerii dezavantajați 
 
Tinerii dezavantajați care părăsesc mediul familial după propria 
dorință sau în contextul prevederilor legale care impun o astfel de 
separare, prezintă tulburări în plan emoțional. Putem afirma că și 
societatea în sine contribuie la această stare și la vulnerabilitatea care 
se instalează în cazul acestora. Pentru a preveni însă astfel de situații 
indezirabile pentru acești copii sau tineri și pentru a le spori șansele la 
o viață și un tratament egal, propunem ca soluție șederea într-un 
campus și o bună cooperare între consilieri, asistenți sociali, profesori, 
psihologi și, acolo unde este posibil, părinți. Aceste campusuri 
educaționale vin în întâmpinarea nevoilor acestor tineri care fie au 
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ales să părăsească familia biologică, fie au fost obligați să o facă prin 
legislația în vigoare. Curricula este adaptată nivelului educațional 
atins, iar personalul specializat asigură recuperarea/reabilitarea psiho-
emoțională a acestor copii și tineri. De asemenea, în majoritatea 
situațiilor, elevii mențin legătura cu familia de origine și își petrec 
sfârșitul de săptămână și vacanțele școlare în sânul acesteia, iar 
părinții sunt consiliați de specialiști pentru îmbunătățirea relației cu 
propriii copii, pentru a comunica cât mai bine cu aceștia și, nu în 
ultimul rând, pentru a accepta/ facilita reintegrarea familială. 
 
Profilul tinerilor dezavantajați 
 
În majoritatea situațiilor, tinerii din campusuri provin din familii cu un 
grad scăzut de educație sau aflate într-o situație de criză: imigrare, 
divorț, decesul unuia dintre părinți, a ambilor părinți sau a unei 
persoane importante din viața copilului.  
 
O parte din acești tineri au asistat la scene de violență în familie, au 
trăit într-un mediu nociv, au asistat la exercitarea unor profesii ilegale 
din partea părinților și s-au confruntat cu diferențe de ordin cultural 
dintre țara de origine și Israel. Ca și mecanism de apărare, acești 
tineri ajung să respingă societatea în ansamblu, având o falsă 
percepție privind rolul lor în societatea contemporană și în viitor. Ei 
manifestă indiferență și repulsie față de școală, prezintă tulburări 
psihice, au un limbaj și un comportament agresiv în relația cu colegii, 
profesorii și părinții, au un coeficient de inteligență mediu sau chiar 
mai mic, obțin rezultate slabe la disciplinele teoretice, întâmpină 
dificultăți în procesul de învățare, au un nivel scăzut de percepție și 
absorbție a informațiilor predate, sunt în permanență confuzi și 
oscilanți și nu își pot proiecta singuri viitorul, toate acestea în 
contextul absenței unui model psiho-comportamental pozitiv pe care 
să-l urmărească și cu care să se identifice. Acești tineri înregistrează 
absenteism școlar, au rezultate școlare slabe la învățătură și nu 
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depun eforturi pentru a-și îmbunătăți performanțele. Se confruntă cu 
multiple carențe în plan financiar, familial, neuropsihic, educațional și 
social, provin dintr-un mediu încărcat de promiscuitate și instabilitate 
de orice tip. 
 
Greenberg, Spletz, Dekleyn (1993) abordează problematica nivelului 
de comunicare care îi caracterizează pe copiii și tinerii care au fost 
victime directe sau indirecte ale abuzului în familie ori societate. 
Mediul cultural al tinerilor influențează comportamentul și atitudinea 
acestora raportat la normele sociale. Se remarcă o predispoziție la 
afilierea acestor tineri la grupuri delicvente care să susțină dorința 
acestora de revoltă și abatere de la valorile societale. Astfel, 
campusul devine o soluție viabilă la problematica acestor tineri prin 
extragerea lor din familie și prin acordarea de sprijin și îndrumare în 
scopul de a le spori șansele la o viață și un tratament egal în 
societate. De asemenea, scopul șederii în campus este acela de a 
elimina sentimentul de rejectare familială ori socială și de a explora 
posibilitățile de modificare pozitivă a comportamentelor disfuncționale 
ale tânărului. Atingerea acestui scop este negreșit condiționată de 
colaborarea permanentă a familiei și a tânărului în cauză cu 
specialiștii. 
 
Viața acestor tineri ajunge să fie astfel monitorizată de oficialități, 
familie, specialiști, profesori terapeuți și dirigintele de campus. Cu cât 
limitele impuse de societate sunt mai dure, cu atât se accentuează 
starea de confuzie a acestor tineri care nu au reușit să-și contureze o 
identitate proprie și, până la acest moment, au indus panică în rândul 
adulților prin comportamentele manifestate. Conștientizând faptul că 
până și adulții, cei care ar trebui să dețină controlul asupra vieții 
tinerilor, au renunțat la lupta cu schimbarea acestor manifestări 
destructive, tinerii aflați în situații de dificultate consideră nule șansele 
lor la reabilitare și dezvoltă sentimente de singurătate, ajungând să 
sfideze toate regulile impuse și să intre în conflict cu adulții, familia, 
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autoritățile și legea. Prin ignorarea acestor aspecte, societatea pare 
să contribuie și ea la perpetuarea unor astfel de atitudini și 
comportamente. Campusurile ajung astfel să constituie un loc de 
refugiu și izolare față de ochiul critic al societății și de mediul familial 
care rămâne pasiv la o problematică atât de gravă și profundă.  
 
Există și situații în care rezistența tinerilor la schimbare este atât de 
mare încât nu ajung să dezvolte sentimentul de apartenență la 
societate, plasează responsabilitatea faptelor pe cei din jur și lasă 
deciziile luate în propriul lor interes doar între zidurile campusului. 
Astfel, se naște întrebarea: ”Cui aparțin acești tineri? Cine își asumă 
responsabilitatea pentru destinul și conduita acestora?”. Aceste 
întrebări încă își caută răspuns în legislația și în realitatea actuală. 
 
Convenția ONU cu privire la drepturile copilului prevede dreptul 
tinerilor care au suferit traume fizice sau psihice la reabilitare și la 
integrare în societate. Reabilitarea presupune ameliorarea stării de 
sănătate a copilului abuzat și redarea demnității acestuia. Convenția 
prevede și detaliază o serie de drepturi care trebuie asigurate de 
familie, școală, societate fără nicio discriminare. O atenție sporită de 
impune asupra dreptului copilului la intimitate și la confidențialitatea 
informațiilor personale, mai ales în situații grave, care atrag 
răspundere penală, copilul fiind considerat nevinovat până la 
stabilirea materialului probator care îl incriminează. Legislația 
israeliană prevede pedepse și criterii diferențiate de încadrare juridică 
între adulți și copii. În practică, organele judiciare preferă să delege 
instrumentarea situațiilor de conduită antisocială și delicvențională în 
sarcina instituțiilor de protecție socială.  
 
Concluzii 
 
Rezultatele efortului comun depus de personalul din învățământ și cel 
din domeniul social devin evidente doar în cazul unui proces de 
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îndrumare/educare pe termen lung, care necesită cooperare 
constantă între toți factorii implicați. Acestea se reflectă cel mai bine 
în reușitele înregistrate la examenul de bacalaureat, rampa de lansare 
în viața independentă a fiecărui tânăr.  Considerăm că există motive 
temeinice ca funcționarea acestor campusuri educaționale să fie 
susținută de către stat, în colaborare cu organizațiile neguverna-
mentale întrucât acestea din urmă nu pot asigura sustenabilitatea 
totală a acestor structuri cu un rol atât de important în viața tinerilor 
dezavantajați, care pun bazele unei societăți sănătoase și solide. 
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Aspecte privind protecţia copilului instituţionalizat în România 

În România, sistemul de protecţie a copilului şi legislaţia în domeniul 
protecţiei copilului a cunoscut o traiectorie destul de sinuoasă, 
marcată de perioade de „rapide măsuri reparatorii” sau altele de 
implementare a unor politici contradictorii şi nefocalizate.  

Un prim pas l-a constituit anii 1997, 1998 când au fost înfiinţate 
direcţiile judeţene privind protecţia drepturilor copilului, dar şi când a 
apărut Legea nr.108 si Ordonanţele 25 şi 26 care reglementau la acel 
moment măsurile de protecţie privitoare la copiii aflaţi in dificultate. 

Un moment semnificativ în evoluţia protecţiei copilului îl constituie 
apariţia şi implementarea Legii nr. 272/2004 precum şi a Standardelor 
de calitate privind serviciile pentru protecţia copilului aflat în diferite 
forme de protecţie. Apariţia noului pachet legislativ şi a noii concepţii 
centrată de aceasta dată pe protecţia şi promovarea drepturilor tuturor 
copiilor, sub toate aspectele, nu doar a celor aflaţi în dificultate, se 
datorează în bună parte şi mişcării privind drepturile omului, care a 
pus accent pe respectarea drepturilor individului şi implicit pe 
necesitatea abordării ocrotirii şi tratamentului într-o manieră mai puţin 
restrictivă.  

Odată cu acest moment au loc modificări semnificative în modalitatea 
de intervenţie în interiorul instituţiilor: intervenţia se acordă individua-
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lizat, se realizează o corelaţie între necesităţile de intervenţie cu 
posibilităţile şi resursele existente, se respectă principiile funda-
mentale înscrise în legile ţării şi documentele la care România a 
aderat. Politicile în domeniu urmăresc eliminarea/diminuarea efectelor 
negative ale instituţionalizării precum şi crearea unui context 
psihosocial care să încurajeze integrarea copiilor/tinerilor în societate. 

Serviciul de protecţie de tip rezidenţial reprezintă o formă de protecţie 
temporară pentru copiii aflaţi în dificultate, care în ţara noastră 
cunoaşte două forme de dezvoltare: prin protecţie rezidenţială de tip 
clasic (în instituţii) şi prin protecţie rezidenţială de tip familial (casele 
de tip familial, în general unităţi mici aflate în comunitate). 

Câteva dintre cele mai importante beneficii pe care le-au adus Legea 
272/2004 şi standardele obligatorii de calitate care au venit să 
completeze şi să susţină prevederile legii amintite. 
 
Astfel, potrivit Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului: 
 Copilul beneficiază de protecţie specială până la dobândirea 

capacităţii depline de exerciţiu, dar se poate bucura de 
prelungirea măsurii de protecţie până la 26 de ani dacă îşi 
continuă studiile; 

 Plasarea copilului în SR se realizează numai dacă nu a putut fi 
instituită tutela sau plasarea în familia lărgită; 

 Se creează condiţiile pentru asigurarea dreptului la protecţie, 
dezvoltare şi participare;  

 Copiii trebuie să fie implicaţi în deciziile care  îi privesc şi sunt 
protejaţi împotriva oricăror forme de abuz. 

 
Copiii instituţionalizaţi au reprezentat întotdeauna o categorie de 
persoane faţă de care a fost nevoie de o atenţie şi o grijă specială din 
partea statului fiind privaţi de afecţiunea şi sprijinul unui mediu familial 
natural. Împlinirea vârstei de 18 ani aduce pentru orice tânăr o serie 
importantă de schimbări atât în viaţa personală, cât şi în cea 
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profesională, însă pentru tânărul care a crescut în sistemul de 
protecţie şi care nu îşi continuă studiile, „provocările” sunt şi mai mari, 
tânărul trebuind să-şi asume responsabilităţile vieţii adulte, dincolo de 
„zidurile” între care a trăit până în acel moment.  
 
Potrivit unui studiu pe aceasta temă, realizat în anul 2005, aproximativ 
5000 de tineri se aflau în situaţia să părăsească sistemul de ocrotire 
fiind nevoiţi să se integreze în viaţa socială şi profesională. Este o 
etapă a vieţii dificilă pentru orice tânăr, dar cu atât mai dificilă pentru 
tinerii care au beneficiat până la aceasta vârstă de o protecţie în 
sistemul de ocrotire public sau privat şi rămân fără nici un sprijin, în 
lipsa unui suport familial.  
 
Potrivit acestei legislaţii, copiii/tinerii pot rămâne în sistem până la 
împlinirea vârstei de 18 ani, cu posibilitatea de prelungire până la 
vârsta de 26 ani dacă urmează o formă de învăţământ la zi sau la 
cererea acestuia pentru încă 2 ani. Sunt însă şi condiţii. Tânărul 
trebuie să facă dovada că a depus eforturi pentru identificare unui loc 
de muncă sau că nu a părăsit un loc de muncă din motive imputabile 
lui. 
 
In practică, tinerii beneficiază de consiliere şi suport din partea 
specialiştilor instituţiei de ocrotire în ideea atât a căutării unui loc de 
muncă (de multe ori instituţia reprezintă garantul seriozităţii tânărului 
respectiv), dar şi al adaptării la noul mediu şi noii colegi, ştiut fiind 
faptul că de multe ori problema o reprezintă păstrarea acestui loc de 
muncă.  
 
Ulterior, recomandarea specialiştilor este în sensul identificării unei 
locuinţe cu chirie adaptată posibilităţilor materiale ale tânărului, dar şi 
nevoilor de bază ale acestuia.  
 
Integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de 
protecție socială, precum și folosirea optimă a potențialului lor 
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reprezintă elemente esențiale pentru reducerea riscului excluziunii 
sociale și pentru ajungerea la o creștere durabilă a oricărei societăți. 
Rezolvarea sau ameliorarea problematicii specifice acestor tineri 
necesită o intervenție imediată, de durată, etapizată și atent 
coordonată de către autoritățile centrale și locale.  
 
Pe fondul crizei economice cu care se confruntă întreaga omenire și 
implicit România, se constată un fenomen care derivă din această 
mare problemă. Sărăcia și lipsurile materiale atrag după ele violența 
în familie și în comunitate, abandonul şcolar, cerșetoria, consumul de 
droguri și alcool, traficul de persoane etc. 
 
Tot mai multe familii se destramă, iar cei care au cel mai mult de 
suferit sunt copiii care ajung să fie abandonați. Cei mai mulți dintre ei 
ajung pe străzi și, în cel mai fericit caz, în sistemul de protecție socială 
de la nivel județean, concretizat în centre de plasament de zi sau 
rezidențiale, cea mai mare parte dintre acestea aflându-se în 
subordinea Direcțiilor de Asistență Socială și Protecția Copilului. 
 
Copiii instituţionalizaţi necesită o atenție specială, ei fiind privați de 
sprijinul mediului familial natural. La împlinirea vârstei de 18 ani, dacă 
nu-şi continuă studiile, obligațiile sistemului legal de ocrotire a 
copilului încetează, tânărul trebuind să-şi asume responsabilitățile 
vieţii adulte. Acești tineri sunt o categorie vulnerabilă, expusă riscului 
excluderii sociale și marginalizării, deoarece nu au locuință și nici 
posibilități de închiriere sau de cumpărare, întâmpină greutăți la 
angajare, fiind expuşi şomajului, nu au mijloace proprii de subzistență 
și cad adesea victime ale criminalității. 
 
Sentimentul de dependență pe care îl creează instituţionalizarea de 
lungă durată, precum și o insuficientă cunoaștere a aptitudinilor, o 
autoevaluare greșită, de cele mai multe ori cu tendinţe de 
subapreciere/supraapreciere sunt premizele favorabile care duc la o 
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integrare socio-profesională greoaie a tinerilor ce provin din centrele 
de plasament, sau uneori chiar la eșec social. 
 
Situaţia copiilor ocrotiți în fostele orfelinate a fost o stigmă pe care 
România a purtat-o mulţi ani după evenimentele din anul 1989. De la 
situaţia izolării şi stigmatizării copiilor abandonaţi până la necesitatea 
integrării acestora în societate, asistența socială din ţara noastră a 
parcurs etape importante, în care s-a pus accent pe respectarea 
drepturilor copilului, pe apariția și dezvoltarea sistemului legislativ în 
domeniu și pe descentralizarea centrelor de plasament „MAMUT” 
care adăposteau sute de copii. 
 
Toate acțiunile întreprinse în sensul modernizării sistemului de 
asistență socială din România s-au făcut în strânsă concordanță cu 
politicile şi practicile europene, fără a putea rezolva în totalitate 
problemele existente în sistemul de protecţie a copilului. 
 
Astăzi în România trăiesc aproximativ 5.000.000 de copii, cu vârste 
cuprinse între 0 şi 18 ani, din care circa 1,5% se află în evidenţa 
Serviciilor Publice Specializate pentru Protecţia Copilului, conform 
datelor oferite de către Direcția Protecţia Copilului din cadrul 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice.  
 
Anual, aproximativ 5.000 de tineri din centrele de plasament aflate în 
subordinea Direcțiilor de Asistență Socială și Protecția Copilului se 
află în situația de a părăsi sistemul de protecție socială şi să se 
integreze socio-profesional. 
 
Tinerii adolescenţi continuă însă să reprezinte categoria cea mai 
vulnerabilă. Mulţi dintre aceştia şi-au petrecut cea mai mare parte a 
vieţii într-un sistem de protecţie instituționalizat. Adeseori legătura lor 
cu familia s-a pierdut. Lumea de dincolo de centrul de plasament îi 
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sperie. La 18 ani ei trebuie să părăsească instituţia, fără a avea un 
minimum de condiţii şi abilităţile necesare pentru un trai independent. 
Pentru tinerii din instituţii lipsa unei calificări sau slaba calificare fac 
extrem de dificilă găsirea unui loc de muncă. 
 
În aceste condiţii, integrarea socială a copiilor/tinerilor instituţionalizaţi 
continuă să constituie una dintre cele mai delicate probleme căreia 
societatea românească nu reuşeşte să-i găsească un răspuns 
adecvat. Insuficienta dezvoltare a sistemului de servicii sociale 
comunitare a generat o creştere a variatelor riscuri la care sunt expuşi 
mai ales copiii şi tinerii: violenţa în familie şi în comunitate, abandonul 
şcolar, cerşetoria, consumul de droguri şi alcool, traficul de persoane. 
De asemenea, duce şi la creşterea riscului excluderii sociale şi 
marginalizării, deoarece nu au locuinţă şi nici posibilităţi de închiriere 
sau de cumpărare, întâmpină greutăţi la angajare, fiind expuşi 
şomajului, nu au mijloace proprii de subzistenţă şi cad adesea victime 
ale criminalităţii, exploatării sexuale sau abuzului de alcool sau 
droguri. 
 
Toate programele destinate tinerilor post-instituţionalizaţi se înscriu pe 
două coordonate principale: asigurarea unei locuinţe (în apartamente 
asistate, centre de tranzit, adăposturi temporare, de noapte etc.) şi 
asigurarea unui loc de muncă. Pentru integrarea pe piaţa muncii, 
programele întreprinse vizează, pe de o parte pregătirea şi formarea 
profesională a tinerilor şi pe de alta, asistenţă în obţinerea efectivă a 
unui loc de muncă.  
 
Programele de consiliere şi pregătire socio-profesională trebuie să 
acorde o atenție mai mare tinerilor din centrele de plasament venind 
în sprijinul acestora prin programe specializate și strategii privind 
integrarea socio-profesională a acestei categorii sociale.  
 

În Comunicatul Comisiei Europene nr. 693/2005, privind răspunsul la 

preocupările tinerilor europeni şi aplicarea Planului European pentru 



46 

Tineret şi promovarea cetăţeniei active, se subliniază că viitorul 

Europei depinde tot mai mult de capacitatea acesteia de a oferi 

copiilor şi tinerilor o societate favorabilă. 

 

Aspecte specifice în lucrul cu tinerii care părăsesc sistemul 

instituţionalizat de protecţie a copilului: 

1. Lipsa lor de încredere în ajutorul efectiv al sistemului, suspicio-

zitate faţă de un ajutor real, scăderea motivaţiei, corelat cu 

numărul redus de servicii sociale care să susţină incluziunea 

socială a tinerilor; 

2. Dependența de sistem şi de asistenţa permanentă „să mă ajutaţi, 

să îmi daţi, să mă angajaţi”; 

3. Toleranţa scăzută la frustrare, limbaj agresiv în relaţie cu con-

silierul, revendicări şi cereri care nu pot fi acoperite de specificul 

serviciilor oferite prin proiect, reproşuri li învinovăţiri; 

4. Dificultatea de a menţine motivaţia integrării sociale şi de a per-

sista în îndeplinirea activităţilor specificate împreună cu consilierul 

în planul de intervenţie, abandonul uşor; 

5. Îşi propun realizări imediate şi simple, nu pot urmări un scop 

îndepărtat, au nevoie de întărire imediată şi pozitivă, au nevoie să 

fie motivaţi prin îndeplinirea unor nevoi bazale: hrană, îmbrăcare, 

distracţie; 

6. Nu au suficient de dezvoltate abilităţile de viaţă independenta – 

nu găsesc singuri cu uşurinţă o adresă la care trebuie să meargă, 

nu ştiu să se adreseze corespunzător autorităţilor, nu ştiu să 

ceară o informaţie lipsă, nu reţin informaţii standard (numele 

firmei unde au mai lucrat), ci informaţii cu conotaţie subiectivă 

(şcoala din Pantelimon), au dificultăţi de furnizare a informaţiilor 

despre experienţa profesională şi educaţională; 

7. Au dificultăţi de comunicare majore, nu păstrează un ton adecvat 

în adresare, nu cunosc şi nu folosesc formule standard de 

adresare politicoasă. 
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8. Îşi asumă cu dificultate un parcurs de viaţă independent, ştiu că 

dacă eşuează vor fi mereu ajutaţi, ajungând astfel să apeleze la 

mai multe organizaţii care le oferă sprijin; 

9. Necesitatea unei intervenţii integrate, vizând diverse tipuri de 

nevoi, se poate pune în aplicare cu destul de multe fracturi şi 

sincope, căci nu toate serviciile sunt disponibile permanent şi nici 

simultan; 

10. Promovarea pe piaţa muncii este dificilă din cauza lipsei unei 

calificări profesionale competitive; 

11. Stigmatizarea de care ei înşişi sunt conştienţi şi pe care o văd ca 

pe o cauză a tuturor eşecurilor lor, indiferent de cauza reală 

(„vorbiţi dumneavoastră le telefon şi să nu le spuneţi că sunt de la 

cămin”, „păi m-au văzut că sunt de la cămin şi m-au dat afară”). 

 

Legislaţia privind integrarea tinerilor peste 18 ani care părăsesc 

sistemul instituţionalizat 

 

Pentru inserția socială a tinerilor care părăsesc sistemul de ocrotire a 

copilului, precum şi pentru inserţia lor pe piaţa muncii, legislaţia 

prevede o serie de responsabilităţi care revin în plan local serviciilor 

de asistenţă socială de la nivelul administraţiilor publice locale, 

direcţiilor judeţene pentru protecţia drepturilor copilului, direcţiilor de 

muncă, solidaritate socială şi familie, agenţiilor judeţene pentru 

ocuparea forţei de muncă, organizaţiilor neguvernamentale a căror 

activitate este legată de protecţia copilului, altor instituţii şi organisme 

desemnate prin lege. 

 

Cadrul legal care asigură protecţia socială a acestor tineri cuprinde o 

serie de reglementări din domeniul asistenţei sociale şi din cel al 

asigurărilor sociale care oferă diverse prestaţii în bani, precum şi 

servicii sociale şi ocupaţionale, inclusiv servicii de suport pentru 

obţinerea unei locuinţe. 
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La nivelul DGASPC Constanţa este organizat un centru de plasament 
destinat special acestei categorii de beneficiari, tinerii care părăsesc 
sistemul de protecţie a copilului, respectiv Centrul de Plasament 
„Ovidiu”. La o capacitate de 88 de locuri, centrul pare la prima vedere 
mult prea mare pentru a oferi condiţiile necesare dezvoltării într-un 
mediu cât mai aproape de cel familial. Însă acesta este structurat pe 
două etaje, fiecare cu câte 22 de minigarsoniere, cu câte două locuri 
fiecare, fapt ce ne apropie de ideea unui cadru propice dezvoltării 
armonioase a unui tânăr.  
 
Tinerii, băieţi şi fete, au vârste cuprinse între 14 şi 26 de ani, fără 
dizabilităţi sau cu dizabilităţii medii, şi sunt integraţi şcolar sau 
profesional, în funcţie de vârstă, gradul de maturitate, aptitudini, 
posibilităţi de adaptare şi de înţelegere. Sunt tineri pentru care a fost 
stabilită ca finalitate a planului individualizat de protecţie reinserţia 
socio-profesională. 
 
In acest sens, o preocupare permanentă a constituit-o încă din anul 
2005, de la deschidere, identificarea posibilităţilor de integrare socio-
profesională a acestor tineri, integrarea lor pe piaţa muncii şi, implicit, 
integrarea socială şi prin stabilirea unei locuinţe cu caracter 
permanent. 
 
Astfel, DGASPC Constanţa, în parteneriat cu Agenţia Judeţeană 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa a accesat Pro-
gramul Phare 2006 Coeziune Economică şi Socială Dezvoltarea 
Resurselor Umane, Măsuri de Incluziune Socială şi a imple-
mentat în calitate de beneficiar Proiectul „Un viitor pentru 
fiecare”. 
 
Obiectivul principal al proiectului a constat în promovarea adapta-
bilităţii forţei de muncă pe piaţa muncii, cât şi promovarea incluziunii 
sociale a tinerilor peste 18 ani care au părăsit sau se pregătesc să 
părăsească sistemul de stat privind protecţia copilului.  
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Obiective specifice 
1. Instruirea unui număr de 36 de tineri peste 18 ani care se 

pregătesc să părăsească sistemul de stat privind protecţia 
copilului, pentru piaţa de muncă deschisă. 

2. Sensibilizarea potenţialilor angajatori şi a comunităţii în ceea ce 
priveşte angajarea tinerilor peste 18 ani care se pregătesc să 
părăsească sistemul de stat privind protecţia copilului, în piaţa de 
muncă deschisă. 

 
Ulterior implementării acestui proiect a apărut o altă necesitate 
referitoare la această categorie de beneficiari, şi anume integrarea 
efectivă pe piaţa muncii în funcţie de abilităţile acestora, de cerinţele 
pieţei muncii raportate la educaţia lor formală, dar şi la deprinderile de 
viaţă independentă pe care aceştia le au sau nu dezvoltate. 
 
A apărut astfel Proiectul „Creșterea șanselor de integrare profe-
sională a tinerilor care părăsesc sistemul de ocrotire la împli-
nirea vârstei de 18 ani din 3 regiuni ale țării”, în parteneriat cu 
Asociația Tineri Întreprinzători CONCORDIA şi cu Asociația Pentru 
Comunitate și Familie 2006. Grupul țintă a fost reprezentat de copii și 
tineri cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani, beneficiari ai sistemului 
de protecție (centre de plasament și ONG-uri colaboratoare). 
 
Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacităţilor, 
competenţelor, cunoştinţelor şi stimei de sine a tinerilor care urmează 
să părăsească sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului din 3 
regiuni, la împlinirea vârstei de 18 ani, astfel încât, până la finalul 
proiectului, să se realizeze integrarea profesională a cel puţin 40 % 
dintre aceştia. 
 
Prin obiectivele pe care le propune şi rezultatele pe care le 
generează, proiectul este relevant faţă de politicile şi strategiile 
europene şi naţionale în domeniul ocupării forţei de muncă şi 
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incluziunii sociale. De asemenea, proiectul este în concordanță cu 
priorităţile Cadrului Strategic Naţional de Referinţă - DEZVOLTAREA 
ŞI FOLOSIREA MAI EFICIENTĂ A CAPITALULUI UMAN - care 
stabileşte ca strategie promovarea incluziunii sociale a grupurilor 
vulnerabile care reprezintă categorii dezavantajate pe piaţa forţei de 
muncă, astfel încât acestea să poată beneficia de noile oportunităţi de 
angajare 
 
Importanța proiectului este una deosebită, având în vedere nece-
sitatea consolidării capacităţilor şi competenţelor tinerilor care se află 
într-un sistem de protecție socială și se pregătesc să-l părăsească și 
să se integreze în societate. 
 
Proiectul vine ca o soluţie pentru creşterea şanselor de integrare 
profesională a acestor tineri şi implicit, pentru reducerea procentului 
de şomeri de lungă durată în rândul tinerilor. Pe măsură ce proiectul a 
fost implementat, prin derularea activităților menite să ducă la 
evaluarea nivelului de dezvoltare al deprinderilor de viaţă inde-
pendentă ale copiilor şi tinerilor defavorizaţi social în vederea unei 
orientări socio-profesionale corecte, au rezultat mai multe concluzii cu 
privire la acești tineri. 
 
Concluzii privind abilităţile personale 
 
- Manifestarea abilităţilor personale ca responsabilitatea, socia-

bilitatea, conformismul social, autocontrolul, încrederea socială, 
dorinţa de realizare, deschiderea către experienţă, independenţa/ 
autonomia, asertivitatea şi perseverenţa la un nivel bun de dezvol-
tare creează premisele unei dezvoltări personale care să asigure o 
integrare socio-profesională eficientă.  

- Concluziile extrase din rezultatele obţinute confirmă prima ipoteza 
a cercetării, anume că tinerii care beneficiază de o măsură specială 
prezintă un nivel bun al dezvoltării abilităţilor personale.  
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Concluzii privind dezvoltarea deprinderilor de viaţă 
independentă: 
- Deprinderile de viaţă independentă legate de nutriţie, planificarea 

meniului, cumpărarea alimentelor, prepararea si servirea mesei, 
curăţenie în bucătărie şi depozitarea mâncării, managementul 
casei şi siguranţa domestică - înregistrează un nivel de 
dezvoltare bun la nivelul întregului grup.  

- deprinderi de viaţă independentă legate de locuinţă, transport şi 
resurse comunitare - înregistrează un nivel de dezvoltare 
scăzut.  

- deprinderi de viaţă independentă legate de principii despre bani - 
înregistrează un nivel de dezvoltare scăzut.  

- deprinderi de viaţă independentă legate de igienă personală, 
sănătate, alcool, droguri şi tutun şi sexualitate – înregistrează un 
nivel de dezvoltare bun la nivelul întregului grup.  

 
O poveste de succes 
 
Fost beneficiar în vârstă de 28 ani, beneficiar al sistemului de 
protecție până în anul 2011, absolvent al Colegiului Tehnic „Tomis” – 
tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, a urmat Facultatea de 
Agronomie-Universitatea „Ovidius” Constanța. A urmat cursurile 
masterale în același domeniu şi intenționează să urmeze și studii 
doctorale. Are locuință – Complex „Henri Coandă” şi loc de muncă – 
inginer horticultor – Regia Autonomă Drumuri și Poduri. A identificat 
un sponsor pentru o perioadă de 6-7 luni. 



52 

EGALITATE DE ŞANSE PENTRU PERSOANELE 
DEFAVORIZATE, AFLATE ÎN SITUAŢII DE RISC 

 
 

Adrian MACOVEI 
DGASPC Argeş 

ROMÂNIA 
 
 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
(DGASPC) Argeş instituţie publică, cu personalitate juridică, sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Argeş are rolul de a asigura la nivel 
judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în 
domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoa-
nelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror 
persoane aflate în nevoie. 

  
Prin atribuţiile sale, DGASPC coordonează şi sprijină activitatea 
autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul 
asistenţei sociale şi protecţiei copilului;  
 Coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării 

copilului de părinţii săi, precum şi cea de admitere a adultului în 
instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de 
asistenţă socială; 

 Colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfă-
şoară activităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului 

sau cu agenţi economici prin încheierea de convenţii de 
colaborare cu aceştia; 

 Dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguver-
namentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în 
vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor 
pentru protecţia copilului, în funcţie de nevoile comunităţii locale;  
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 Oferă consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea 

serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia 

copilului; Colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a 

facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;  

 Asigură plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu 

handicap;  

 Promovează alternativele de tip familial la protecţia institu-

ţionalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;  

 

Accesul beneficiarilor la serviciile de care au nevoie se asigură 

în mod direct prin intermediul unor centre din subordinea 

DGASPC Argeş, cum ar fi:  

 Centrul de Zi « Şanse Egale » Domneşti, jud. Argeş care 

asigură servicii de recuperare, consiliere şi îngrijire pentru 40 de 

copii şi tineri cu nevoi speciale.  

 Centrul de zi Bambi-Câmpulung, jud. Argeş, oferă servicii 

educaţionale, îngrijire şi supraveghere a 45 de copii între 0-6 ani, 

care provin din familii monoparentale, familii aflate în dificultate 

sau ai căror părinţi se află în căutarea unui loc de muncă. 

 Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii în Dificultate 

“Sf. Constantin şi Elena” Piteşti, jud. Argeș oferă plasament în 

regim rezidenţial, consiliere şi servicii de zi (transport, masă, 

educaţie, activităţi extraşcolare, consiliere psihologică, informare, 

asistenţă socială) pentru copii proveniţi din familii dezorganizate 

sau aflate în situaţii de criză. 

 

Prin parteneriatele încheiate cu ONG-uri naţionale şi interna-

ţionale, DGASPC Argeş asigură şanse egale pentru persoane sau 

grupuri de persoane defavorizate, din toate zonele geografice ale 

judeţului:  
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 Asociaţia „Lasă-mă să-ţi aud glasul” din comuna Albeştii de 

Argeş, vine în sprijinul copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi acoperind 

la nivel local nevoile educaţionale şi terapeutice ale acestora.  

 Fundaţia Umanitară de Orientare şi Integrare Socială “Hand-

Rom” Curtea de Argeş, prin intermediul Centrului de Zi “Marina” 

acoperă nevoile de educaţie, terapie, consiliere şi îngrijire pe 

timpul zilei pentru un număr de aprox. 90 de copii şi tineri cu 

dizabilităţi. 

 Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic-România, 

filiala Argeş, desfăşoară servicii de educaţie specială, 

recuperare kinetoterapeutică, consiliere şi informare legislativă 

pentru familii, în cadrul Centrului de socializare "Nova" din 

Piteşti. Acest serviciu social acreditat este destinat copiilor şi 

tinerilor cu handicap fizic.  

 Tot prin intermediul acestui parteneriat, funcţionează “Atelierul 

pentru Reparaţii şi distribuţii de dispozitive medicale 

necesare locomoţiei” asigurându-se astfel accesul oricărei 

persoane cu deficienţe locomotorii la aparatura de specialitate 

(fotolii rulante, cadre de mers, cârje etc.) 

 Asociaţia “Handicapaţilor Neuromotor ” Argeş – cu scopul de 

a proteja interesele specifice ale persoanelor cu deficienţe 

neuromotorii şi asociate, precum şi ale familiilor şi însoţitorilor 

acestor persoane. Prin intermediul acestei asociaţii se oferă 

servicii de psihoterapie individuală şi de grup, socializare, 

activităţi socio-culturale şi de petrecere a timpului liber, consiliere 

socială, consiliere juridică, alte servicii de suport pentru situaţii de 

dificultate. 

 

Protocoalele de colaborare ale DGASPC Argeş cu toate aceste 

ONG-uri sunt aprobate de către Consiliul Judeţean Argeş care 

asigură şi finanţarea unora dintre serviciile menţionate. 
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Copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la munca în străinătate, beneficiază 

de servicii sociale, suport, educaţie, supraveghere pe timpul zilei, 

petrecerea timpului liber, socializare şi recreere:  

 Fundaţia “Copii în dificultate” – Curtea de Argeş, unde un 

număr de 40 de copii servesc prânzul, fac lecţii pentru şcoală 

şi activităţi educaţionale; 

 Organizaţia “Salvaţi Copiii” filiala Argeş din Piteşti, care 

dezvoltă diverse programe de promovare a drepturilor 

copiilor, servicii de zi pentru copii care au părinţii plecaţi din 

ţară şi nu numai; 

 Asociaţia “Sprijin pentru Viaţă”- Piteşti, în cadrul căreia 

funcţionează un centru de zi pentru copii ai căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în străinătate;  

 Asociaţia “Niciodată Singur, Mereu Împreună” Piteşti, jud. 

Argeş - oferă servicii sociale directe familiilor, copiilor tinerilor 

şi persoanelor vârstnice defavorizate; 

 Societatea Naţională de Cruce Roşie, filiala Argeş - care 

oferă servicii de consiliere socială, juridică şi psihologică, 

reintegrare comunitară şi mediere socială, pentru persoanele 

aflate în dificultate; 

 Fundaţia “ Lumina în intervenţie pentru copii şi familii în 

dificultate; 

 Asociaţia “Reaching Out” - Bascov, jud. Argeş - centru de 

tip familial care oferă siguranţa, protecţie, consiliere şi 

reabilitare socială pentru victimele traficului de persoane; 

 Asociaţia “ Orfanii 2003” – Piteşti - centru de zi pentru 

copii, centru de socializare pentru tineri şi sprijin pentru viaţa 

de zi cu zi a familiilor aflate în dificultate ; 

 

Cu aceste ONG–uri, DGASPC Argeş a încheiat protocoale de 

colaborare încă din anul 2006.  
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Relaţiile de colaborare între DGASPC, alte instituţii şi ONG-uri s-au 
extins şi datorită unor proiecte susţinute din Fondul Social European, 
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
(POS DRU). Exemplificăm:  

 Fundaţia “Romanian Angel Appeal” pentru implementarea 
proiectului Femei pentru femei, respectiv, formarea de baby-
sitter din rândul femeilor şomere, pensionare sau studente, 
fără o sursă proprie de venituri; 

 Fundaţia Umanitară de Orientare şi Integrare Socială 
“Hand Rom”- pentru creşterea şanselor de integrare socială 
şi de acces pe piaţa muncii a persoanelor diagnosticate cu 
tulburare de spectru autist şi facilitarea accesului la servicii şi 
programe de recuperare şi asistenţă specializate; 

 Centrul Local Antidiscriminare în Piteşti, cu scopul de a 
îmbunătăţi accesul egal pe piaţa muncii a femeilor şi 
persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, prin creşterea 
conştientizării principiului egalităţii de şanse şi de gen. 
 

Pornind de la nevoile specifice ale populaţiei judeţului Argeş, 
pentru înfiinţarea şi diversificarea serviciilor acordate copiilor şi 
persoanelor adulte defavorizate, Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Argeş a accesat programe de 
finanţare ale Uniunii Europene şi programe de finanţare internă, 
constituindu-şi un portofoliu impresionant de proiecte derulate 
cu succes.  
 
Consiliul Judeţean Argeş, prin dezvoltarea de parteneriate efi-
ciente, mobilizează toate resursele existente la nivelul comu-
nităţii, responsabilizează şi implică factorii relevanţi, pentru a 
asigura garantarea drepturilor fiecărei persoane sau colectivităţi 
aflate într-o situaţie de nevoie socială, creşterea calităţii vieţii şi 
promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială. 
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REVOLUȚIA SEXUALĂ ÎN ROMÂNIA MODERNĂ  
ȘI EFECTELE ACESTEIA – ABANDONUL ȘCOLAR  

ÎN RÂNDUL MAMELOR MINORE 
 
 

Raluca GAVRIL 
DGASPC- VASLUI 

ROMÂNIA 
 
Istoric şi ideologie 
 
Revoluția sexuală (de asemenea cunoscută drept „eliberarea 
sexuală"), a fost o mișcare socială care a contestat codurile 
tradiționale de comportament legate de sexualitate și de relațiile 
interpersonale în întreaga lume occidentală din anii ’60 până spre anii 
’80.  
 
Sâmburii revoluţiei sexuale au început să încolţească în anii ’20, anii 
premergători crizei economice din anii ’30. Au fost anii in care Europa 
a început să-şi revină din traumele cauzate de primul război mondial, 
anii în care Freud a plantat, volens nolens prin scrierile sale, 
rădăcinile revoluţiei sexuale care a luat o mare amploare după al 
doilea război mondial. Iar în 1989 ţările Europei Occidentale au 
conclus Tratatul de la Amsterdam care pentru prima dată în istorie a 
decretat “orientarea sexuala” o categorie socială distinctă şi legitimă 
împotriva căreia discriminarea a fost interzisă. 
 
Anii '60 însă sunt văzuţi de către sociologi ca anii în care “revoluţia 
sexuală” a luat avânt, mai ales în America de Nord, de unde s-a 
extins în restul lumii. Universităţile americane, iar după ele cele 
canadiene şi europene, au început să intensifice predarea cursurilor 
în „sexualitatea umană”, demolând noţiunile tradiţionale despre 
sexualitatea umană cât şi rolul ei în societate.  
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În paralel cu aceste evenimente, a fost concepută şi lansată o noua 

ideologie post-modernă a sexualităţii promovată în universităţi, media, 

filme, romane, nuvele, produse literare, muzică, cultura pop. Revoluția 

sexuală a anilor ’60 a fost o revoltă dirijată în convingerea că eroticul 

ar trebui să fie sărbătorit ca o parte normală a vieții și nu reprimat de 

familie. 

 

Ca o primă urmare a revoluţiei sexuale a fost creșterea relațiilor 

sexuale între adulți necăsătoriți . În această perioadă de timp rata de 

divorț a crescut considerabil iar numărul de căsătorii a fost în scădere 

în mod semnificativ Bărbați și femei au căutat să remodeleze instituţia 

căsătoriei prin insuflarea de noi concepte de căsătorie deschisă, 

schimbarea partenerului şi sex deschis. La toate aceste schimbări a 

contribuit foarte mult şi faptul că majoritatea bolilor cu transmitere 

sexuală au devenit curabile datorită antibioticelor şi de asemenea 

sarcinile nedorite au putut fi evitate cu pilula contraceptivă.  

 

Efecte 

- Sexualitatea a devenit politică, dezvoltându-se ca o axă în jurul 

căreia noile mișcări sociale se organizează.  

- Relațiile dintre femei și bărbați s-au schimbat, în special cele 

inspirate de mișcările emergente de eliberare ale femeilor.  

- Prezența sporită a femeilor în domeniul public și autonomia 

personală a acestora în ceea ce privește opțiunile de reproducere 

și de exprimarea sexuală. 

- Mobilizarea politică a mișcărilor gay şi lesbian. 

- Destabilizarea graniței rigide dintre familia privată și domeniul 

public orientat individualist. 

- Reformarea cadrului normelor juridice și medicale de sexualitate. 

- Comercializarea crescută a sexualităţii prin pornografie și mass-

media şi relaxarea concomitentă a legilor de cenzură. 
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Abandonul şcolar 
 

Pe de altă parte, un efect negativ al revoluţiei sexuale este faptul că, 

odată cu liberalizarea mentalităţii sexuale, tinerii îşi încep viaţa 

sexuală mult prea devreme. Vârsta fragedă se traduce şi prin 

creşterea îngrijorătoare a numărului mamelor minore din rândul 

elevilor obligându-le astfel pe acestea sa abandoneze şcoala. 

 

Abandonul şcolar este în creştere în ultimii ani, în România, şi 

afectează în special patru categorii de copii: cei de etnie romă, cei 

care au crescut în familii sărace, cei din mediul rural şi cei cu 

dizabilităţi. Aşa arată un raport realizat de experţii români cu 

susţinerea UNICEF România. Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, a 

explicat că, de la încheierea studiului şi până acum, adică în ultimii 

trei ani, rata abandonului şcolar la noi în ţară a crescut fiindcă abia din 

2010 s-au văzut efectele crizei financiare. "Rata a pornit la un moment 

dat de la 18%, apoi a scăzut pe la 15% în 2007-2008 şi apoi a crescut 

la 16%. În momentul acesta suntem într-un trend crescător", a spus 

Ministrul Educaţiei. Ultimele date ne arată o creştere a ratei de 

abandon şcolar până la 17%. Datele colectate pentru studiu sunt 

până în 2010. Lansarea a fost făcută după trei ani pentru că studiul 

UNICEF a avut o amploare multinaţională, fiind vorba de 26 de ţări 

care au participat şi care au colectat date din teritoriu. 

 

Raportul, lansat pe 21 mai, este un studiu asupra cauzelor şi ratelor 

abandonului şcolar pornind de la un raport comun din 2005 al 

UNICEF şi al Institutului de Statistică al UNESCO (UIS) despre 

tipologia copiilor care se află în afara sistemului de educaţie. În 2010, 

UNICEF şi UNESCO au lansat proiectul "Iniţiativa globală privind 

copiii în afara sistemului de educaţie" în vederea găsirii unor 

răspunsuri pentru problema a abandonului şcolar, la care au participat 

26 de ţări, inclusiv România. 
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 În România se înregistrează 8.500 de mame minore anual şi peste 
40.000 de copii abandonaţi. Cele 8.500 de mame minore din fiecare 
an ne situează pe primul loc în Europa. S-a ajuns la situaţia în care 
din 1.000 de femei care nasc 43 sunt minore. Mamele minore au risc 
crescut de avort iar dacă naşterea are loc există riscul major ca acest 
copil să fie abandonat, iar tânăra mamă va avea dificultăţi de 
integrare socială şi abandon social. Peste 40.000 de copii sunt 
abandonaţi în România, la care se adaugă alţi 300.000 lăsaţi în grija 
rudelor. 
 
Potrivit studiilor UNICEF din 2009, la nivel mondial România se 
situează la egalitate cu state precum Turcia, Chile, Insulele Mauritius 
şi Filipine. Mamele minore, împreună cu bebeluşii, au două şanse: 
una este să ajungă intr-un centru de plasament. În al doilea caz, dacă 
părinţii mamei minore depun o cerere şi declară că vor avea grijă atât 
de mama minoră, cât şi de noul-născut, şi se constată că nu sunt alte 
pericole, atunci mama şi copilul pot rămâne în familie. În astfel de 
cazuri, când o minoră dă naştere unui copil, atât părinţii mamei, cât şi 
mama minoră au parte de consiliere. Potrivit specialiştilor, aproximativ 
80% din mamele minore care ajung într-un centru maternal se 
reîntorc în familie. Iar bebeluşul devine victimă colaterală. O sarcină la 
o vârstă fragedă are impact devastator asupra adolescentei care 
devine mamă. Copila iese din cercul ei de prieteni din perioada 
copilăriei şi se trezeşte peste noapte mamă. În lipsa unei consilieri de 
specialitate, riscul abandonării copilului de către mamă creşte, la fel şi 
cel al abandonului şcolar.  
 
Din păcate, se constată lipsa unui program naţional de educaţie 
sexuală iar educaţia în şcoli e deficitară. Demolat prin implozie 
necontrolată prin nesfârşite reforme, sistemul de învăţământ a devenit 
un poligon de teste în care copiii sunt dezorientaţi. Şcoala din 
România nu reuşeşte să-i pregătească pe elevi pentru viaţa 
adevărată atunci când aceştia au nevoie, iar educaţia sexuală predată 
sporadic în şcoli nu este eficientă. 
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Minorele care rămân însărcinate sunt o problemă în aproape toată 
lumea, iar datele din ultimele ani relevă un paradox: chiar dacă există 
programe de educaţie sexuală, rata tinerelor care rămân însărcinate 
continuă să crească. Există, însă, un element important, care 
afectează relevanţa cifrelor - în multe ţări, printre care SUA, limita de 
vârstă sub care se consideră că o mamă e minoră este 20 de ani. 
Astfel, în mai toate statele din Occident o fată care naşte la 19 ani e 
considerată minoră, în timp ce în România limita de vârstă este 18 
ani. Rata minorelor însărcinate variază de la o ţară la alta, în funcţie 
de factori sociali, dar şi personali. La nivel global, aceasta se situează 
între 143 de cazuri la 1.000 de naşteri, în zonele sub-sahariene, şi 2,9 
la 1.000 în Coreea de Sud. Cele mai mari rate în ţările dezvoltate se 
înregistrează în SUA şi Marea Britanie. 

 În Franţa se înregistrează 9 mame minore la 1.000 de naşteri.  

 În Canada, 20 din 1.000 de mame sunt minore. 

 În Marea Britanie se înregistrează o rată mai mare, de 31 de 
mame minore la 1000 de naşteri.  

 În Scoţia rata minorelor gravide este de numai 8 la 1.000 de 
naşteri.  

 În Mexic se înregistrează 78 de mame minore la mia de naşteri. 

 În Suedia, 7 din 1.000 de mame sunt minore.  
 
Influenţa mass media 
 
Acest dispozitiv de comunicare în masă, are capacitatea de a 
transmite informații în câteva secunde către milioane de oameni, în 
timp ce doar câțiva oameni pot controla ceea ce milioane de oameni 
vizionează. Unii istorici moderni au teoretizat că aceste dispozitive 
mass-media (radio, ziare, televiziune) au ajutat la răspândirea ideilor 
specifice revoluţiei sexuale, acestea devenind astfel bine cunoscute 
spre sfârșitul anilor ’60. 
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Promovarea sexului ca mod de reuşită în viaţă este o constată în 
mass-media. E prea mult sex la televizor şi în presă iar părinţilor le 
este din ce în ce mai greu să-şi ţine copiii departe de acest subiect. 
Cumva, de la părinţi sau de la colegi, copiii află oricum cum stă treaba 
în această privinţă. Dar când sexul e prezentat zilnic, an de an, ca o 
reţetă sigură de succes în viaţă, copiii şi adolescenţii sunt expuşi unui 
drog mincinos. Tinerii sunt uşor de influenţat şi ajung să creadă că e 
mai bine să faci sex pentru bani ca să răzbeşti în viaţă, decât să te ţii 
de şcoală.  
 
Anturajul exercită o presiune din ce în ce mai puternică asupra 
tinerelor fete şi "moda" de a face sex cât mai timpuriu este foarte 
răspândită printre minori. Virginitatea a ajuns o ruşine în România. 
Tinerii fac sex la vârste tot mai fragede din spirit de gaşcă, dar şi din 
teama de a nu fi stigmatizat, izolat şi umilit de cercul de prieteni. 
Societatea promovează libertinismul sexual, iar adolescenţii resimt tot 
mai devreme impulsul de a-şi începe viaţa sexuală, chiar dacă ei nu 
se simt pregătiţi pentru acest pas. Trebuie să recunoaştem că trăim 
într-o societate în care se promovează ideea că reuşita în viaţă 
depinde de felul în care arăţi şi în care ştii să îţi vinzi imaginea, o 
societate în care dispensa de 16 ani nu mai este de mult valabilă. 
 

Analiza unor specialiştilor de la Universitatea din Melbourne din 

Australia este una dintre puţinele cercetării despre fenomenul 

"sexualitate" care a implicat tineri. Astfel, aceştia au afirmat că media 

îi bombardează zilnic cu imagini cu conţinut sexual şi îi presează să 

aibă comportament sexual în viaţa de zi cu zi. Tinerii chestionaţi mai 

spun că din cauza modelelor promovate de media, băieţii au în telefon 

şi calculator poze cu fete dezbrăcate. În plus, ei mai spun că cei care 

nu au astfel de preocupări sunt consideraţi gay în anturajul lor. Autorii 

studiului speră ca prin astfel de analize să prevină consecinţele 

negative ale bombardamentului informatic cu conţinut sexual asupra 
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adolescenţilor. Nu e zi în care astfel de ştiri precum scandalurile 

sexuale de la licee din ţară să nu asalteze efectiv spaţiul public. Mass 

media a descoperit că promiscuitatea şcolară face rating, televiziunile 

insistând, indecent şi infracţional, cu obiectivele camerelor pe decol-

teuri şi chiar pe desuuri ale şcolăriţelor (pre)adolescente. 

 

Există opinii ale specialiştilor, potrivit cărora tipul de educaţie sexuală 

oferită nu influenţează major rata cazurilor de minore însărcinate, ci 

modul în care părinţii le vorbesc copiilor despre sex, modul cum presa 

reflectă sexul şi stigmatizarea socială a acestui fenomen. Cu cât 

mediul social e mai permisiv cu aceste cazuri, iar presa relatează mai 

mult despre aceste situaţii, cu atât „epidemia" ia amploare mai mare. 

Japonia, de pildă, are unul dintre cele mai scăzute niveluri de minore 

gravide, dar asta în primul rând pentru că în această ţară o asemenea 

situaţie nu este tolerată. După mulţi ani în care programele de 

educaţie sexuală libertină nu au produs efectele aşteptate în statele 

occidentale, numeroşi experţi susţin că abstinenţa e cea mai bună 

soluţie. Dar asta nu e de ajuns. Putem schimba educaţia în şcoli, 

putem întocmi mai multe statistici despre acest fenomen, putem 

implementa programe derulate de fel de fel de fundaţii. Rata fetelor 

care devin mame nu va scădea dacă părinţii nu se implică în 

creşterea copiilor, dacă societatea nu vede acest fenomen ca pe ceva 

anormal, iar sistemul de asistenţă socială nu este mai restrictiv, adică 

să fie accesibil doar pentru tinerele care îşi termină studiile.  

 

Lipsa educaţiei este un alt factor major de risc, dar specialiştii critică şi 

influenţa media. Un studiu din 2006 a descoperit că adolescentele 

care au fost expuse la mesajele presei cu privire la sexualitate îşi 

începeau mai repede viaţa sexuală decât alte fete de vârsta lor. 

Potrivit revistei „Time", "tinerii expuşi la conţinutul sexual al emisiunilor 

TV sunt de două ori mai predispuşi să devină părinţi până la majorat 

decât cei care nu sunt expuşi la mesajele media".  
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Mămicile minore au o probabilitate mai mare să nu-şi termine studiile. 
Potrivit statisticilor, în SUA 80% din gravidele minore devin depen-
dente de ajutoarele sociale. În plus, copiii născuţi de mamele minore 
au o greutate mai mică, au rezultate mai slabe la şcoală şi au şanse 
mai mari să fie atraşi de mediul infracţional. Micuţii sunt afectaţi de 
lipsa de pregătire emoţională a mamelor lor. Ele au nevoie de 
asistenţă psihologică specială, pentru că nu ştiu cum să interac-
ţioneze cu copiii lor, nu ştiu cum să-i atingă, să le zâmbească, să le 
vorbească şi să-i îngrijească, lucruri elementare pe care o femeie le 
face în mod natural, atâta timp cât ele însele sunt de fapt nişte copii 
fără copilărie. Fetele sub 14 ani care nasc au cele mai mari riscuri 
medicale. 
 
Abandonul şcolar nu e o problemă a şcolii, ci una naţională, este un 
fenomen real cu cifre semnificative - la fiecare opt ani de zile se naşte 
un oraş de mărimea Clujului de copii neşcolarizaţi - şi este mult mai 
des întâlnit în mediul rural, unde trăieşte peste 75% din populaţia 
afectată de sărăcie, a declarat Cătălin Popa, director naţional la 
Organizaţia World Vision România. Abandonul şcolar reprezintă o 
problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană, astfel 
încât la nivelul întregii ţări este nevoie de cooperare între mediul 
familial, instituţiile de învăţământ şi de stat pentru a găsi soluţii cât mai 
eficiente. 
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15 YEARS OF FRIENDSHIP AND COOPERATION 
 
 

Toma MAREŞ  
President FICE-ROMANIA 

 
 
FICE-Romania, a nongovernmental and nonprofit organization, who 
practice political neutrality had its foundation aimed at defending the 
rights of children in need. 

In this respect, FICE-Romania since 1990 aims to change views / 
opinions / attitudes of children in need addressing. 

The most pressing issue was that of larger institutions with an 
oppressive atmosphere in which children lived in dormitories 60 beds 
each, which does not ensure a normal relationship between children 
and educators. Why not recognize nor attitude adult educators in 
these institutions who work with these children was not the best. 
Whether they did not knew or they could not approach the children. 

Therefore, FICE-Romania from the beginning has proposed to change 
the mentality of adults in institutions and opinions of civil society in 
general face to work in these institutions. 

Thus, there were concerns internally to present experiences, best 
practices both internally and externally by the presence of many 
symposia, seminars, debates of specialists from abroad. We must 
recognize that very useful for Romanian specialists were documentary 
visits made in our partnership projects with other sections FICE 
International, like Finland, Germany, Sweden, Denmark, Holland, 
England, France, Hungary, Poland. 

These actions documentation, including even some internships of 3 
months, during which Romanian specialists have lived with foreign 
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experts and children there, actually working with them to achieve the 
daily program. 

Activities of this kind have convinced us that we can produce changes 
in Romanian and in Romanian protection system that we have 
partners willing to share their experience. 

We first started with the Swiss model - were groups of children and 
teachers who were sent to the Pestalozzi Foundation, a family 
institution, where they worked and lived with the children and 
professionals there for three months, which meant a lot to their 
experience. They focused on knowledge of the experiences of 
advanced countries in this field in Europe. Over 2,000 Romanian 
specialists, over 23 years, were in training exchange in these 
countries. 

Since 1998, FICE-Romania, who also knew how to work with children 
in the camps, and turned his attention and managed to establish 
collaborative relationships based on exchanges training in the form of 
reciprocity with FICE Israel. So, over 15 years, went yearly over 200 
Romanian (experts, politicians, journalists) Israel, where they lived in 
camps with Israelis children and they were able to meet their daily 
behavior of this camps. Here, our professionals together with the 
Israelis were discussed, were confronted ideas and, all this 
experience, had influenced directly and definitively their perspective 
on how that should take place in Romania this type of protection for 
children in need by providing quality services within educational 
camps, with the model running on the occasion of this documentation 
visits. 
 
All those who participated in these training exchanges in Israel were 
impressed by the amount of Israeli model, but some of them quickly 
came to the conclusion that Romanian society is not ready to 
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implement such a model, although the Romanian society has known 
preoccupations close to such models. 
 
Given that in Romania there are so many children who have no 
school in the village where they live, we consider that it is absolutely 
necessary to implement a model of educational camps that provides 
children equal opportunities for all who live in such camps, would 
have the same living conditions and education, would benefit from 
well-trained staff with the opportunity, depending on their professional 
skills and orientations, to leave school with a diploma qualification. 
 
In this context, the Romanian specialists who have visited these 
camps and returned to the country could positively influence the 
relationship in care institutions for adults with children and their 
families, according to each situation. 
 
We think it appropriate to propose our self more determined to 
promote this idea, strengthened by the example of good practice 
observed in many occasions to our colleagues and good friends from 
Israel. We believe that people who were part of our groups (decision 
makers at the county level, at the Child Protection Department, at the 
County Councils, MPs and senators) could assist us in finding 
solutions to enable development of houses for 10 to 15 children 
clustered around a school. Only in Bucharest is needed to promote 
such a model for many children at risk of school and family dropout so 
children become vulnerable to all sorts of phenomena of delinquency, 
violence, drugs, alcohol and prostitution. 
 
Romanian and Israeli presence in this joint project that lasts for 15 
years, meant great interest for both Romanian and for Israelis to know 
each other, becoming better, an opportunity for consultation, 
establishment and strengthening of communication relations. 
Together we organized in Romania and Israel 30 symposia, 
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opportunity for discussion of issues of interest to child protection, 
issues whose communications have been published in bilingual book 
or in magazine childcare. 
 
We can say that is an example of bilateral cooperation between the 
two sections FICE on a topic of broad interest - improving labor 
education project that lasts continuously for 15 years, is a proof of 
seriousness and responsibility assumed by both parties. 
 
All of us saw in this project the opportunity to know better, to share, to 
consult us and to support each other. 
 
It should be emphasized especially merit of Israel leadership FICE, 
especially Mister Emmanuel Grupper, but very valuable and direct 
involvement of Mrs. Lia Meron, who had contributed substantially to 
the success of this project and had decided to make this project 
knowned at the various echelons of Parliament, Ministry of Education 
and Ministry of Labour and Social Security and also to the level of 
municipalities, whose representatives are invited to attend seminars 
organized on this occasion of the bilateral meetings, everyone had 
recognized the value and had appreciated the success of this project, 
urging us to continue. 
 
Mr. Emmanuel Grupper, a great specialist with much experience in 
FICE-International, president of FICE Israel and vice-president of 
FICE-International, he is a person of great influence, who started to 
work on camps, he knew the activity on camps, he has a particular 
expertise in the training of staff working in these institutions, he is he 
very fond of living in these camps and whose experience has been 
extremely useful to us. 
 
Finally, we noticed every time warmth Israeli relationship with our 
partners, who knew how to combine learning with practical with 
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organizing special presentation of country-specific customs, 
sightseeing. 
 

The theme of this year's seminar last Israel was Equality” and we 

could see that this concept have full coverage in the camps that we 
visited. Thus, our group was able to ascertain that a campus has 
between 100 and 300 hectares, the number of employees is very 
small compared to the number of children and the variety of activities 
undertaken on campus. 
 
Children who live on campus are tested and, depending on skills are 
taken to animal husbandry, horticulture, cultural activities, sports, 
horses tights, tights are guided and trained dogs and specialize in 
these activities, confirmed by a diploma specialization offered 
opportunity to build their professional careers. These children work in 
specialized farms and receive financial rewards depending on their 
work. Many of them work even on holidays. By working these children 
develop their character and made an honest approach and knowingly 
chosen field. We were all impressed with the satisfaction of child 
labor, evidenced by the results of its work, the community recognized 
that included campus respectively. What could be more stimulating for 
a teenager when leaving campus shootings orange, kiwi, mango, 
grapes or the year-end totals over one million liters of milk and milk 
products supplying markets in the area. I saw the campus flower beds 
Hawat Anwar, spread over 2 hectares, where millions of young wires 
are neat and have chosen one of horticulture and were guided and 
supervised only three adults. These flowers were valued and could 
even admire her floral arrangements of green spaces in the city. Just 
as we was impressed with the young people who bring up the horses 
had to increase its delivery ever since they were foals and were used 
in special animal therapy programs for children and youth with various 
diseases. 
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Romanian specialists they could hardly believe when they saw such 
forms of activity and the manner in which children and young people 
involved in these activities campuses. To know all the activities of a 
campus was needed to move the tractor platform that we see large 
areas of the campus. The child develops a strong connection with 
nature and the economic aspect of their work without being neglected 
or the sporty aesthetic education. In all campuses we could admire 
the whole windows filled with medals cultural festivals or sporting 
events. 
 
Thus, it is guaranteed genuine equality by an institution that fails to 
prepare children not only theoretical but also practical, offering them a 
job in hand. In Israel there are many families with financial means who 
wish that their children still live in such camps (around the age of 12 
years), convinced of the usefulness of such an educational model for 
the balanced development of the personality of their child. 
 
The papers presented in the seminar this year in Israel covered by 
this volume, which we consider a tool for dissemination among 
Israelis Romanian and a model of cooperation and mutual sharing of 
knowledge and experience in the education and protection of children 
in difficulty. 
 
Thanks to everyone who made it possible over the years to develop 
this beautiful collaboration and bilateral partnership we approached 
professionally and spiritually for the children and the continuous 
improvement of education in the institutions of labor protection.  
We believe that we have all the reasons and conditions created to 
continue this educational partnership project to which we continue 
many years.
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THE ISRAELI YOUTH VILLAGE MODEL 

 
 

Dr. Emmanuel GRUPPER,  
Vice-President FICE-International, 

President FICE-ISRAEL 
 
 
The Israeli Youth Village model is raising more and more interest 
among child protection professionals or other welfare agencies 
dealing with orphans and other populations of children and youth at 
risk, acting in different places around the globe. One example is 
already working in Rwanda, Africa, where 500 orphans – as result of 
the massacres that happened during the civil war, are being educated 
there. 
 
Educational principles 
 
1. Normative School is an integral part of the youth village 
2. Educational paradigm is prevailing – major efforts are done in order 

to bring children at risk to be successful in their schooling 
challenges 

3. Another major goal – empowerment, involving children in self-
governance activities and leadership training 

4. Work is part of the educational program – in places there is a farm, 
children are working in agriculture, in others, they are taking part of 
the daily duties; cleaning the dormitories, working in the kitchen 
and dining room, wash machines, gardening, tutoring younger 
children etc. 

5. Intensive extra-curricular activities: sports, music, dancing, theater, 
social activities etc., in order to develop individual talents and 
competencies. 
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6. Involving the parents in the child's educational challenges (as much 
as possible) 

7. Structured preparation of the graduates for the transition to 
adulthood and independent living. After-care programs that serve 
as "security-net" for those who still need it. 

8. Integration of various populations in order to create an 
heterogeneous and multi-cultural composition of the youth society 

9. Creating a sense of community: applying FICE's slogan - "living 
together as a profession" 

 
Organizational structure 
 
Every youth village is designed as an independent juridical entity. 
Most of them are registered as non - profit NGO. In order to survive 
they must be recognized by one or more ministries (Mainly Education 
or social welfare), but the government is not the owner of the place 
and is not taking full responsibility for its existence. From the point of 
view of the government they are "service providers" that should be 
judged according to the quality of service they are giving. The 
Executive board of directors is responsible for the management of the 
youth village and is nominating the director. He/she are expected to 
report to the board regularly. The board is nominating a finance 
committee that has to approve every meaningful expense. Normally, 
two signatures are needed for cheques or bank transactions.  
 
The NGO or other owner's organization (like women organization, 
youth movement supported by a political party, Municipality etc.), are 
the owners or renters of the land, owners of the buildings etc. The 
workers are receiving their salaries from the youth village 
organization. 
 
Incomes 
 
Most of the budget comes from the government. The youth village has 
to be recognized professionally by one or more ministries. Most of 
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youth villages (80) are under the supervision of the Ministry of 
Education. It is setting the standards and also paying 85% of the 
money for the maintenance of children in the boarding program. 15% 
the "mother organization" is supposed to finance by itself mainly.  
 
Through fundraising. Some other (60), villages are under the 
supervision of welfare ministry. The professional orientation is 
different and more focus is given to therapeutic processes. These 
indications are right only concerning the boarding part. The school is 
fully financed by the education Ministry because there is a free 
schooling law that every child has the right for free schooling from 3-
18 years, (and nowadays also), therefore the government is entitled, 
and actually covers almost 100% of the schooling expenses. 
 
Different categories of residential care institutions, and sums the 
government is paying as maintenance fees for every child per 
year: 
Educational youth villages – approximately 35,000 NIS per child per 
year (not including schooling) 
Rehabilitation residential institutions – approx.. 50,000 NIS per 
child per year 
Therapeutic residential programs – approx.. 70'000 NIS PER 
CHILD PER YEAR 
Post psychiatric residential programs – 100,000 NIS 
 
Usually directors are complaining it isn't enough, and they are forced 
to deal with fundraising, especially for building and renovations. They 
are also using the facilities during vacations in order to gain extra 
money like lending the facilities for summer camps, family reunions 
etc. 
 
Involvement of governmental agencies 
 
Whenever government is funding, it is also closely supervising the 
professional activity of the youth village from all aspects: schooling, 
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quality of life of children, nutrition, psychological support and guidance 
to children, number of staff, training and qualification of staff, number 
of days children stay in the village, financial stability of the NGO etc. 
The rate of supervision is usually once a month, sometimes also night 
visits, sometimes also without giving prior notice to the staff. 
 
The staff of the dormitories 
 
These are considered to be the most important figures for the 
children, but still a lot of discussions about their level of professional 
education are taking place. 
 
Usually, children are living in groups. Groups are mainly organized 
upon group age. 18-35 children in each group depending on the 
complexity of the children's problems. Every group has two full time 
educators who live on the premises with their families. Preferably, one 
is a male and one a woman that is called "house-mother". These two 
staff members have the full responsibility over the children in their 
group. Lately, volunteers are also part of the group's staff: female 
soldiers who volunteer to do their military service as residential 
educator, graduates of high schools who volunteer to make a year of 
"civil service" before doing their military service, girls (mainly 
religious), who do "civil service" instead of going to the army. In that 
way, the two adult educators are being helped for specific tasks by 
these young volunteers who are not real professionals but have two 
major advantages: a. they have high motivation, are ready to work 
long hours and are very devoted to the children. B. They are very 
close by age to the children and can communicate with them on a 
level adults would never be able to do. 
 
In addition, every group has also a social worker (part time) that is 
giving individual professional care to children with emotional 
difficulties. They are also supervising the staff, helping them to better 
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understand the children's behaviors. Some youth villages have also a 
part time psychologist, and sometimes even a part time psychiatrist. 
  
The coordination between all components of the youth village  
 
This is the major role of the village director. Namely, to create the 
spirit of the youth village. To see that this specific ethos is internalized 
and applied by all staff members. It is especially important to see that 
it happens in the different units. It demands big efforts to ensure that 
both the dormitory staff and school teachers work in harmony and 
good cooperation. Although every one of them has its own 
professional identity (teachers, social workers, educators, house 
mothers etc.), they have to give priority to their appurtenance to one 
integrated organization, namely – the youth village. This is extremely 
important because all of them are taking care of the same child and 
his/her interest should be the utmost priority of all workers in the youth 
village. 
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SCHOOL DROPOUT 
A CONSEQUENCE OF PARENTS MIGRATION 

 

 

Ionel ARMENU-ŞTEFĂNICĂ 
Beatrice MOŞNEAGU 

Irina CÂMPEANU  
VASLUI DGASPC 

ROMANIA  
 
General Notions  

 
In the context of globalization and large-scale phenomena, and also 
once it became a member of the European Union, in recent years 
Romania has experienced a number of changes both economically 
and socially. 
 
Socio-economic instability and the interminable transition determined 
many Romanian citizens to leave the country and go to work abroad 
in order to be able to support their families, but this also brought 
serious psychological consequences installed with the passing of the 
time. 
 
In the last decade, more and more Romanian children are left "home 
alone" because parents are seeking jobs abroad for ensuring 
acceptable level of living for their families. In most cases, only one 
parent leaves first, and after a period of time is followed by the other 
parent, considering that by doing this they would easily provide the 
necessary living and would be able to return home more quickly. 
Often their plans become a utopia because, once abroad, their wishes 
and life expectances grow more and more and thus the period of 
absence is continuously extended and that is why most times the 
marriage ends up by a divorce. During this time, the children left at 
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home, in the best case in the care of close or more distant relatives, 
are living with the hope that parents will return soon and the suffering 
caused by their absence will cease. Unfortunately, in many cases the 
absence of parents keeps on increasing, causing adverse effects on 
their physical and mental development. 

 
Socio-Economic Context  

 
A study conducted by Romanian experts with the support of UNICEF 
Romania clearly shows us that dropout is increasing in recent years in 
our country and this phenomenon particularly affects four categories 
of children: 
 Roma children,  
 Children who were raised in poor families,  
 Children from rural areas and 
 Children with disabilities. 

 
In the past three years, the dropout rate in our country has grown and 
this is considered to be an effect of the financial crisis. 
 
The rate started at a point of 18%, then decreased to 15% in 
2007-2008 and it increased to 16 to 17 % from 2012 to 2013. 
 
According to the situation presented by the Child Protection Division 
of the Ministry of Work, Family, Social Protection and Elder People at 
the end of 2012, there was recorded a total of number of 79 901 
children with parents working abroad. 
 
22 993 of them had both parents abroad and 9,991 were coming from 
single parent families where the breadwinner was gone. Another 
worrying situation is the number of children who came home alone in 
the social protection system: 3,346 (of which 827 in institutions and 
500 in foster care). 
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From an economic perspective, dropout is an indicator of the 
efficiency of the school system; lower the index, more efficient the 
school system. 
 
School is the institution that might support the best the process of 
identification of children who are vulnerable. Although Law 272/2004 
stipulates obligations of all professionals working directly with children 
and despite all informational campaigns conducted in the field, such 
situations are not known to the teachers. The working relationship 
between the social protection system specialists and teachers in 
schools is still a dysfunctional one. 
 
An effective method would be that School Inspectorates manage to 
change the attitude of teachers and lead them to collaborate with 
experts in the field of social protection. Teachers are used to solving 
children problems only within their own institution but they do not 
understand the psychological mechanisms by which they work.  
 
Starting with the school year 2013-2014, the Ministry of Education has 
announced their intention to oblige schools to monthly report on the 
internet the absences situation in order to face the risk of 
abandonment. 

 
Cultural and religious context  
 
As for the root causes of the phenomenon, the Romanian society is 
still influenced by " traditional models " on family functioning and the 
roles of its members , that is the "classic" position of the woman who 
is responsible with the housework and taking care of children while 
the man is responsible with ensuring financial needs. 
 
The main purpose of parental education is to prepare the child for 
independent existence as an adult. One child starts life in a state of 



81 

total dependence. If his education is successful, the child will come off 
of that addiction, becoming a self-respecting human being, 
responsible for himself and able to respond with enthusiasm and 
expertise to the challenges of life. Future adult will become 
"independent" not only financially but also intellectually and 
emotionally. 
 
There is a great old saying stating that effective parental education 
consists primarily in giving your child roots to grow and then wings to 
fly. 
 
School dropouts firstly consist in school abandonment in the context 
of attitudes, actions and social needs. School has come to be 
abandoned, above all, because today it is not seen as a value in itself. 

 
Psychibehavioural context 
 
Negative effects 
Abandonment is an attachment trauma, a trauma of loss. 
Children with one or both parents left to work abroad are feeling the 
loss of stability of the environment, experience fear of the loss of 
attachment and parental love, they feel overwhelmed by sadness or 
anxiety, fear and self-blame. They need support and caring from the 
part of adults to validate feelings. 
 
As for children, school dropout is a dysfunctional pattern of 
transgenerational behavior, taken from parents as a way to cope with 
difficult life situations and is picked up by children as a stencil. 
 
Abandonment is a form of reactivity of children, a way to punish their 
own parents who are no longer involved and who have disturbed their 
attachment. Abandonment is the refusal of children to grow and 
develop. It is a form of regression ( psychanalitically interpreted).  
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Psycho-behavioral manifestations that symptomatically occur: 
 damage to school behavior (lower school performance, absen-

teeism, dropout risk , conflicts with teachers and peers ); 
 feelings of abandonment, insecurity, sadness, anxiety, depre-

ssion, indifferent attitude, stubbornness can sometimes go up to 
aggressive behavior as a result of frustration and need for 
attention ; 

 attention disorders (decreased ability to concentrate for carrying 
out tasks and the "escape from reality"); 

 disorders of self-esteem: overestimation and underestimation; 
difficulty to adapt; 

 (pre)delinquent behaviours (joining delinquent groups, aggressive 
behavior, substance abuse, involvement in crimes, frequenting 
pubs, game rooms etc.) 

 suicidal behavior . 
 
High risk of dropping out comes after the first leaving of parents since 
the financial situation at home decreases sharply for children who 
remain at home. Then children quit school to work inside or outside 
the home without the ability to carry out those activities which bring 
serious repercussions on the physical development, on the process of 
education and also on their leisure time. 
 
Positive effects 
The main positive effect of temporary ”dropout” is linked to the welfare 
of children whose parents are working abroad . In most cases, 
migration of parents increases the standard of living of the child left 
home. 
 
Good material condition of the family is an important factor in school 
success since the existing financial facilities can support the process 
of education (fees, supplies, books etc.) and enable long-term studies 
and professions immediately required the labor market. 
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And the second effect which is a relatively recent phenomenon - some 

of the children with migrant parents in Romania quit school to enroll in 

a school abroad , in the area where their parents work. 
 

Psychopedagogical context  
 

Romanian School is rigid and does not have a curricula adapted to 
the needs of children. It is a cognitive school with academic contents 

that are considered to be the only ones capable of ensuring success 
in public life. Education for private life is left in the care of family. Thus 

children are unable to use what they learn in school in real life 
situations. Children then find that school results are not so important 

for the economic success or social or occupational status. 
 

Romanian School hardly accept diversity, it is a unique school 
designed after the standard model- equal education for all. 

 
Other school -related causes are insufficient resources allocated to 

education (repairs of schools, endowment of classes and schools with 
bathrooms, the heating system etc.) and human capital issues. 

 
Already applied strategies 

 
At present, Romania has a strategy to combat school dropout, but it is 

an older one. Authorities in Romania reacted through legislative 
provisions directly addressing this issue, but cannot cover the inherent 

complexity of such a phenomenon. 
 

Our country has the obligation to develop by the end of this year a 
new strategy for preventing dropout, condition imposed in Brussels 

before validating the use of Structural Funds for 2014-2020 
(POSDRU). 
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By order no. 219, the National Authority for Child Protection has 

brought this issue on the priority list of social workers in the child 

protection system. In 2007, NACP proposed that the national interest 

programs should address the development of services for children 

with parents working abroad. Subsequently, the proposal was revised 

so that the 2007 National Interest Programs aimed to develop day 

services for all children at risk. The fact is that local authorities lack 

the human and material resources needed to manage this 

phenomenon. By default, services at Community level are not 

developed and in places where they are, staff training and its 

practices are deficient, fact which blocks the development of the 

necessary skills for solving complex community problems. 

 

Conclusions 

 

It is undisputable that both migration and its effects on children 

through parents migration are two very complex phenomena, 

impacting on both family and society. Phenomenon's complexity is 

derived from a number of issues related to economic and social 

situation of the Romanian citizens, to the difficulties and challenges 

posed by a booming economy which still leaves very large gaps 

between the different strata of society. To prevent unwanted situations 

of vulnerability and risk, Romanian system of social assistance and in 

particular the child protection web has improved significantly in recent 

years and a number of high standards and laws accompanied this 

process in order to answer the more and more diverse problems 

related to child protection rights. 

 

Therefore, we see that family has crucial role in children's education. 

When some family functions are damaged or absent spiritual traumas 

which are felt in the most acute as possible by the child appear, 

thereby affecting their development. Also, school, the only institution 
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that aims to support the individual development in a planned and 

organized way, has some malfunctions that can lead to school failure. 
 
To this all the lack of human and material resources is also added. 
 
On this occassion, we intend to make: 
 Governmental programs, educational policies based on positive 

discrimination. 
 Programs initiated by NGOs aiming at reducing or even 

eradicating school dropout. 
 Adapting the contents of education to the needs of children and 

their future in society. 
 National campaigns for information and awareness of the 

negative effects. 
 Existence of emergency funds to be accessed when cases of 

school dropout should occur. 
 Development of a professional partnership between school 

inspectorates and Child Protection General Directorate. 
 The existence of a central database on the situation of school 

absences. 
 Diversification of the employment market. 
 Development of training programs for parents in order to increase 

their chances to find a job. 
 Creating projects to attract European funds for the development 

of middle class population and for raising quality of life. 
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VIOLENCE IN THE FAMILY CAN RESULT  
IN ABSENTEEISM AND SCHOOL DROPOUT 

 
 

Gabriela CREȚU, PHD 
ROMANIA 

 
 
Violence in the family occurs in the victims’ own homes. This specific 
feature has always been the perfect excuse of authorities everywhere 
to hand over responsibility for this phenomenon using the alleged 
argument of the respect for private life. In our opinion, such behaviour 
equals the collective refusal to help people in danger; moreover, it is 
outrageously hypocrite and it is a sign of complicity to school failure 
and personal failure through lack of action to prevent and combat 
harm.  
 
The attitude of the Romanian authorities has gradually changed over 
the past two decades; specific laws have been adopted, while 
governmental and nongovernmental programs have been imple-
mented to prevent and combat violence; the results of these 
measures have led to a certain level of improvement, but we are still 
far from achieving the goal of eliminating all forms of violence. School 
dropout and early school leaving by child victims or child witnesses of 
violence, these are just a few of the consequences that violence may 
have; nevertheless, they are indeed significant consequences, as 
UNICEF Romania has recently stressed in a report: “School dropout 
is a phenomenon so widespread and so serious that it should be a 
priority for all those involved in education: politicians, decision makers, 
parents, teachers and students.” 
 
The concept of violence in the family covers both spousal abuse, the 
one occurring between the adult partners, as well as the abuse of 
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children and of the other members of the family. The child can be a 
direct victim of violence (through beating, sexual abuse, neglect, 
economic exploitation, trafficking) or an indirect one, as a witness to 
the acts of violence against other members of the family.  
 
Violence having children as direct or indirect victims continues to be 
largely spread. There are a few old Romanian sayings, which are still 
currently used: “Beating is torn from Heaven”, “When children are 
slapped by their parents, they grow up”, or “I made you, so I’ll kill you”. 
These may be construed as good evidence for the social acceptance 
of the acts of violence that children must face in their own families. 
Studies show that there are a significant percentage of parents in 
Romania who are used to applying maltreatments to their children; 
38% of parents admit that they use beating as correction means, 
while 63% of children say that they are beaten by their parents at 
home7.  
 
Violence affects a child’s physical and intellectual development, as 
well as their school performance. Physical wounds, anxiety, fear, 
distrust, aggressive behaviour, lack of focus and other potential 
effects of violence suffered in the family, may influence children’s 
physical, mental, emotional and intellectual capacities, and they may 
also lead to bad school results, absences and, combined with other 
factors, even in school dropout. 1.5% - 2% of children drop out school 
on an annual basis; moreover, there is a high level of early school 
leaving, a phenomenon that concerns teenagers and youth under 24 
years old, namely 17-18%, which is definitely a worrying situation. 
Violence in the family and violence in society, especially against girls 
subjected to trafficking, is closely related to these phenomena. 
 

                                                 
7 Save the Children Romania Abuzul şi neglijarea copiilor în familie : studiu 
sociologic la nivel naţional : Speed Promotion, 2001, p. 47. 
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The official school dropout statistics do not completely reflect the size 
of this phenomenon, because of the tendency of not recording all the 
cases, and because of the uncertain situation of some minors who 
rarely attend classes, without literally dropping out of school; the 
principle of per capita financing of schools can make some school 
headmasters to hide8 the school dropout in order to avoid lower 
funding. Generally speaking, the Romanian public education system 
is facing an acute under-financing, just over 3% of GDP being 
annually allocated to the education system; this is reflected in the 
monitoring and intervention programmes addressing students who 
face school dropout or/and violence risks.  
 
The main reason of school dropout is poverty and the unfavourable 
social and economic conditions; extreme poverty forces families into 
using children for household activities or even for begging or other 
illegal activities. The lack of education provided in childhood and/or 
teenage years will reduce hiring opportunities later on, in adulthood, 
and will eventually generate poverty conditions that perpetuate from 
one generation to another.  
 
A vicious circle of violence and poverty is thus created. Family 
disorganization because of domestic violence results in an increasing 
number of single-parent families, most often consisting of mother and 
children, and in a drastic drop in income. This situation encourages 
children exploitation for various income-generating works or activities 
developed in the household. Family breakdown is also a cause of the 
migration process, in short and long run, when one of the parents, 
usually the woman, leaves the household along with the children, in 
order to escape violence. Under these circumstances, children have 
to change school, facing the risk of not integrating in their new class, 

                                                 
8 Flavius Mihalache Abandonul şcolar în opt şcoli din mediul urban, , Journal 
CALITATEA VIEŢII, XXII, no. 3, 2011, p. 281–294. 
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which may lead to absenteeism and school dropout. Teens who are 
victims of domestic violence tend to drop out school before getting 
their graduation diploma. In most cases, some of the abused teens 
will run away from home, which means school dropout and, 
sometimes, drug addiction or becoming trafficking victims (especially 
for teenager girls). 
 
Physical, mental, sexual and emotional abuses, as well as child 
neglect are met in all the social strata, but they are more frequent in 
poor families9. The daily stress caused by insecurity, long-term 
unemployment, human degradation and social exclusion are risk 
factors for bad treatments applied to children in their own family. The 
education system may get involved to avoid negative consequences 
through both parental counseling and the establishment of day-care 
centres or “after school” programmes for children, in order to diminish 
the children’s neglect and reduce the time they spend in problematic 
families. 
 
In Romania, the administrative authorities in charge of early 
identification of family child abuse cases are the County Directorates 
for Social Assistance and Child Protection (DGASPC), which are 
entitled, based on reasonable grounds in this regard, to visit children 
at home and make an inquiry about the way they are being taken care 
of, about their health and physical development, their education, 
studies and professional preparation, granting the necessary 
guidelines, as the case may be (Law 272 / 2004).  
 

These visits are the responsibility of the intervention departments in 

case of abuse, neglect, trafficking, migration and repatriation within 

the so-called DGASPC, or of the employees of the Public Social 

Assistance Services (SPAS) working for the local councils. However, 

                                                 
9 Diaconu, Mihai, Sociologia educatiei, Bucarest, ASE Publisher , 2004, p. 256. 
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the interventions in case of domestic violence are still rather weak, 

and they are made especially in extreme cases, when there is an 

imminent danger, which implies taking the child out of the family 

environment, either at the request of one of the parents, for the 

implementation of a protection order, or in order to provide the access 

of social services to the victims of domestic violence (which includes 

shelter, counseling, food and clothes).  

 

Teachers are included among those who can notify the authorities in 

charge (DGASPC) on cases of abused children. Class masters and 

school counselors have to fill in a psycho-pedagogical form based on 

the interviews and the surveys regarding their students. These 

student psycho-pedagogical monitoring and assessment instruments 

may currently lead to the early identification of abuse cases; 

unfortunately, they are insufficiently used. A closer cooperation 

between class masters, psycho-pedagogical counselors and the 

employees of the County Directorate of Social Assistance and Child 

Protection is still needed. The presence of the teacher and/or of the 

school counselor in multitask intervention teams – including 

representatives of social work departments and public health services, 

school, police, NGOs - is compulsory only for the cases of labour 

exploitation, children trafficking and repatriation of migrating children. 

However, the recently created multitask intervention teams are still 

facing problems related to poor professional qualification of their 

members, lack of personnel and lack of funds10. 

 

Another important aspect that is worth mentioning in the analyses 

focused on the Romanian school dropout phenomenon is ethnicity; 

                                                 
10 Rădulescu, Sorin M.  şI  Dâmboeanu, Cristina Abuzul comis în familie asupra 
copiilor – o perspectivă multidisciplinară, Bucarest, Ars Docendi Publisher, 2010, p. 
344, 352. 
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Save the Children Organization notifies11 that teachers manifest a 

different behaviour in the classroom towards gypsy children, and 

towards those coming from disadvantaged social groups. Teachers’ 

discriminatory, sometimes even violent12 treatment is an additional 

risk factor of school dropout. Teachers still need better training in 

order to get the skills they need for a non-discriminatory treatment 

and, at the same time, the competences required to support 

vulnerable students, namely those facing a marginalization risk. 

Teachers’ advice for parents is very useful in order to reduce early 

dropout behaviour; however, it could sometimes be even simpler. 

Describing the situation and identifying the problems that society has 

to deal with is a first step for diminishing violence and eliminating 

school dropout and early school leaving among children and 

teenagers. Drafting efficient policies is the second step. The most 

successful programme for improved school attendance among poor 

children, especially Roma children, has been the one that daily 

provides every child in primary school with a bread stick and some 

milk. Despite all the criticism concerning the implementation of this 

programme, eight years later, “Laptele şi cornul” (Milk and Bread 

Stick) has set an example of how to draft policies based on good 

reality understanding; better feeding and better school attendance for 

children are equally important and have long-term consequences. 
 
Finally, taking into account the austerity policies, which are very 
fashionable in the European Union and in many other countries, there 
are two things that we have to stress. First of all, a government 
cannot “save money” by maintaining inequality and exclusion; less 
redistribution does not necessary result in lower expenditure on social 

                                                 
11 Save the Children Organization, op. cit, p. 50. 
12 14% of Roma children said they were beaten by teachers, compared with 6% of 
Romanian. Save the Children, op. cit., p. 32. 
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services, as what is not spent on diminishing inequalities ends up 
being spent on dealing with their results (such as crime, drug 
addiction treatments, health care, and consequences of violence). 
Secondly, we have to understand that violence can neither be thought 
of as an individual problem or as a family problem; it is a social 
disease that we have to cope with. Both reasons being considered, 
we have to pay attention to human development and spend a larger 
part of the revenue to this end, especially for educational goals; an 
increased value of human resources on the labour market is only a 
direct quantifiable effect; improved personal welfare, increased 
vertical mobility in society, strengthened social capital and, from a 
more general perspective, higher social status, these are some of the 
other aspects that are strongly related to good education. The vicious 
circle can be turned into a virtuous one.  
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 ISRAEL  
 
 
Comments on the researches in the field 
 
According to the researches conducted in recent years, there are 
significant differences in terms of school performance among children 
and young people from different socio-economic categories. There 
are great differences in the capacity to absorb and perceive. 
Ossinnesher and Ram (1994 ) found that educational performance in 
mathematics for instance is three times higher among students 
coming from families with material wealth. 
 
According to the law on education, students enjoy equal rights and 
treatment, and teachers must ensure a consistent educational 
program for all students. Instead, the practice leads me to contradict 
this provision and seize the need for a differentiated educational 
program tailored to the needs of individual students. Children are 
different, have different orientations and talents to be valued and 
exploited by theoretical and practical training staff. I have always 
argued that the student must “suffer and learn”. 
 
The existence of a differentiated educational program depending on 
the school attended and the degree of difficulty of the disciplines is 
reflected in the results of studies and researches conducted. Students 
with poor academic results and disadvantaged young people 
represent 5% of the population and require 5 times more guidance, 
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support and time to be able to assimilate the concepts taught. These 
students need supportive teachers, have to be organized in smaller 
groups or workshops, and aslo need teaching materials adapted to 
their educational level. As such, students are much more stimulated to 
learn, get to know the satisfaction and, at the same time, receive a 
respectful treatment. 
 
Classic teaching educational system is not enough for the needs of 
nowadays children and youth since it is passive and synchronized. 
Teaching through the use of personal computers and small groups 
projects can be extremely efficient in time. Teachers must constantly 
adapt to the technological challenges in the field and configure their 
teaching style and curriculla according to them. Osin (1988 ) argues 
that more exercise and computerized tests are needed to prove 
correct development of young people attending such a program. In 
fact, such a change in the education system also requires efforts and 
additional costs. 
 
Disadvantaged young peple 
 

Disadvantaged young people leaving the family in the context of their 

own desire or legal provisions requiring such separation, have the 

emotional disorders. We can say that the society itself contributes to 

this state, as well as to the vulnerability installed in their cases. To 

prevent such undesirable situations for children and young people and 

in order to improve their life chances and equal treatment, we suggest 

as alternative to institutionalization the youth villages, plus a good 

cooperation between counselors, social workers, teachers, psycho-

logists and where possible, parents. These educational campuses 

meet the needs of these young people who have either chosen to 

leave their biological familie, or were forced to do so by law. The 

curriculla is tailored to the educational level achieved by them, and 

specialized personnel ensure recovery / psycho-emotional rehabilita-
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tion of these children and young people. Also, in most situations, 

students keep in touch with their families and spend their weekends 

and school holidays in their bosom. At the same time, parents are 

advised by experts to improve the relationship with their children, to 

better communicate with them and not least, to allow / facilitate family 

reintegration. 

 

The profile of disadvantaged youth 

 

In most situations, young people from the village come from families 

with a low degree of education or in a state of crisis: immigration, 

divorce, the death of one of the parents, or of an important person in 

the life of the child. 

 

Some of them have witnessed scenes of violence in the family, lived 

in a harmful environment, witnesses the exercise of illegal 

occupations of parents and faced with cultural differences between 

their home country and Israel. As a defense mechanism, these young 

people come to reject society as a whole, have a false perception of 

their role in contemporary society and do not manage to project 

themselves in the future. They manifest indifference and aversion to 

school, psychiatric disorders, show an aggressive behavior and 

language in relationships with peers, teachers and parents, have an 

average IQ or even lower, have poor theoretical notions, difficulties in 

learning, have a low level of perception and absorbtion of the 

information delivered , are constantly confused and pendulous and 

can not iamgine their future, all that in the context of the absence of a 

positive psychosocial model to pursue and identify with. 

 

These young people are characterized by school absenteeism, have 

poor school performance and do not try to improve their performance. 

They are facing multiple deficiencies at financial, familial, neuro-



96 

psychological, educational and social level, come from an environ-

ment loaded with promiscuity and instability of any kind. 
 

Greenberg, Spletz, Dekleyn (1993) address the issue of the level of 

communication that characterizes the children and young people who 

have been the victims of direct or indirect abuse in the family or 

society. The cultural influence of youth behaviour and attitudes closely 

relate to social norms. One may seize the affiliation of these young 

people to criminal groups that support their desire for rebellion and 

obliteration from societal values. Thus, the village becomes a viable 

solution to the problem of these youngsters by extracting them from 

their families and providing support and guidance in order to enhance 

the opportunities and equal treatment in society. Also, the purpose of 

the stay on the village is to remove the feeling of familial or social 

rejection, and to explore opportunities for positive change in 

dysfunctional behaviours of youth. Achievement of this goal depends 

on the permanent cooperation between young man's family and 

experts. 

 

The lives of these young people get to be so monitored by officials, 

specialists, teachers, therapists and village supervisor. The tougher 

the limitations imposed by the village, the deeper the obfuscation of 

these young people who have not been able to articulate an identity 

and, up to this point, have induced panic among adults through their 

behaviours. Being aware of the fact that the adults who should have 

control over their lifes, renounced the struggle with changing these 

destructive behaviors, young people at risk come to consider their 

chances for rehabilitation a void and develop feelings of loneliness 

reaching out to defy all the rules and to enter into conflict with adults, 

family, authorities and the law. By ignoring these issues, society 

seems to contribute to the perpetuation of such attitudes and 

behaviours. The youth villages are thus constituting a place of refuge 
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and isolation from the critical eye of society and from the family 

environment which remains passively in such a serious and deep 

problematic. 
 
There are also situations where youth resistance to change is so great 
that they get to develop their sense of no longer belonging to society, 
place the responsibility of their own deeds on anyone else but them 
and leave decisions adopted in their own interest within the walls of 
the village. Thus the next question arises: "To whom do these young 
people belong to? Who assumes responsibility for their conduct and 
destiny?". These questions still seek for answers in national legislation 
and in actual reality. 
 
UN Convention on the Rights of the Child provides the right of young 
people who have suffered physical or psychological trauma to 
rehabilitation and integration into society. Rehabilitation involves 
improving the health condition of the abused child and (re)ensuring 
him dignity. The UN Convention provides a number of rights that need 
to be provided by family, school, society without any discrimination. 
Increased attention to impose upon children's privacy and 
confidentiality of personal information, especially in serious situations, 
which attract criminal responsibility, the child being considered 
innocent until proves gathered show the contrary. Israeli law provides 
for differentiated penalties and criteria of legal classification between 
adults and children. In practice, the judiciary authorities prefer to 
delegate the handling of antisocial and delinquent behaviour in the 
task of social protection institutions. 
 
Conclusions 
 
The results of a joint effort of the staff in the field the education and 
the one in the field of social become apparent only when the process 
of mentoring / education is a long term one, requiring constant 
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cooperation between all stakeholders. This is reflected best in the rate 
ograduation of the baccalaureate examination, the springboard into 
independent living of each young man. 
 
We are entitled to believe that there are reasonable grounds that the 
existence of these educational villages should be supported by the 
State, in collaboration with NGOs as the latter cannot ensure overall 
sustainability of these structures with a major role in the lives of 
disadvantaged young people who lay the foundation of a healthy and 
robust society. 
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Institutionalized child protection issues in Romania 
 
In Romania, the system of child protection and child protection 
legislation has seen a rather tortuous path marked by periods of 
"rapid remedies" or implementation programs of contradictory policies 
and focus. 
 
A first step was in 1997, 1998 when the county was founded on the 
protection of children's rights, and when he appeared Act 108 and 
orders 25 and 26 at the time governing protection measures relating 
to children in need. 
 
A significant moment in the evolution of child protection is the 
appearance and implementation of Law no. 272/2004 as well as 
quality standards for child protection services in various forms of 
protection. The appearance of the new legislative package and the 
new concept this time centered on protecting and promoting the rights 
of all children, in all aspects, not just those in difficulty, and is mainly 
due to the human rights movement, which emphasized the rights 
individual and hence the need to address care and treatment in a less 
restrictive manner. 

 
With this time there are significant changes in the manner of 
intervention within institutions: individualized intervention is granted, it 
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provides a link between needs and existing resources intervention 
opportunities, respect the principles enshrined in the laws of the 
country and the documents to which Romania joined. The policy 
aimed at eliminating / reducing negative effects of institutionalization 
and the creation of a psychosocial context that encourage the 
integration of children / young people in society. 
 
Residential care service is a form of temporary protection for children 
in difficulty, that in our country there are two types of development: 
residential protection classical (in institutions) and family-style 
residential care (group homes generally small units in the community). 
Some of the most important benefits that they have brought the law 
272/2004 and mandatory quality standards that have come to 
complement and support the law mentioned. Thus, according to Law 
272/2004 on the protection and promotion of children's rights: 
 Child receives special protection to acquire full legal capacity, but 

can enjoy extended protection measure up to 26 years if they 
continue their studies; 

 Placing the child in SR is done only if he could be placed in 
trusteeship or extended family; 

 It creates the conditions for ensuring the right to protection, 
development and participation; 

 Children should be involved in decisions affecting them and are 
protected from all forms of abuse. 

 
Institutionalized children were always a group of people to which was 
needed special attention and care from the state being deprived of 
affection and support of a natural family environment. Brings 18 years 
of age for any young an important series of changes both in personal 
life and professional life, but for the young man who grew up in care, 
and who are not educated, "challenges" are even bigger, the young 
must to assume the responsibilities of adult life, beyond the "walls" 
between that lived up to that moment. 
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According to a study on the subject, conducted in 2005, about 5,000 

young people were in a position to leave the care system are forced to 

integrate into social and professional life. It is a difficult stage of life for 

any couple, but more difficult for young people who have benefited 

from this age of protection in public or private healthcare system and 

left without any support, the lack of family support. 

 

According to legislation, young people can remain in the system until 

the age of 18 years extendable up to the age of 26 years if going to a 

school day or on request for an additional 2 years. But there are 

conditions. Young must prove that they have made efforts to identify a 

job or did not leave a job for reasons attributable to him. 

 

In practice, young people receive advice and support from specialist 

care institutions in both the idea of seeking a job (often young 

institution that is the guarantor of seriousness), but also to adapt to 

the new environment and new colleagues, knowing that that often the 

problem is keeping the job. Subsequently, the specialist 

recommendation is to finding a rental housing adapted material 

possibilities of the young, but adapted and its basic needs. 

 

Socio-professional integration of young people leaving the welfare 

system and the optimal use of their potential is essential for reducing 

the risk of social exclusion and reach sustainable growth of any 

company. Resolution or improvement of specific problems of these 

young people requiring immediate action, long-term, phased and 

carefully coordinated by central and local authorities. 

 

Amid the economic crisis facing mankind and implicitly Romania, 

there is a phenomenon resulting from this big problem. Poverty and 

material deprivation entail the family and community violence, school 

drop out, begging, drug and alcohol abuse, human trafficking etc. 
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More and more families are falling apart, and those who suffer most 
are the children who come to be abandoned. Most of them end up on 
the streets and in the best case in the social protection system at the 
county resulted in foster care or residential living, most of them being 
subordinated to the Social Assistance and Protection child. 
 
Institutionalized children require special attention, as they are 
deprived of the support of natural family environment. At the age of 
18, if not continue their studies, the statutory obligations stops 
childcare, youth should assume responsabiliăţtile adult life. These 
young people are a vulnerable group at risk of social exclusion and 
marginalization because they have not housing or rental or purchase 
options, face difficulties in employment, being exposed to 
unemployment, have their own means of subsistence and often fall 
victims of crime. 
 
The feeling of dependency that creates long-term institutionalization, 
and an insufficient knowledge of skills, a false self assessment, most 
often a tendency to underestimate / overestimate are favorable 
premises that lead to a heavy socio-professional integration of young 
people from orphanages, or sometimes even social failure. 
 
The situation of children protected in the former orphanage was a 
stigmatization that Romania wore it many years after the events of 
1989. In the situation of isolation and stigmatization of children 
abandoned by the need to integrate them into society, welfare of our 
country important steps in to put an emphasis on children's rights, the 
emergence and development of the legal system in the field and the 
decentralization of shelters "MAMMOTH" which housed hundreds of 
children. 
 
All actions taken in terms of modernizing social assistance system in 
Romania has been made in relation with the European policies and 
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practices and may not fully solve the existing problems in the child 
welfare system. 
 
Today in Romania there are about 5,000,000 children aged 0 to 18 
years, of which about 1.5% are in track Public Services Child 
protection, according to data provided by the Child Protection Division 
of the Ministry of Labour , Family Welfare and The Elderly. 
 
As already mentioned, each year, approximately 5,000 young people 
from orphanages subordinate Directorates for Social Assistance and 
Child Protection in the position to leave the welfare system and 
integrate socio-professional. 
 
But teenagers continues to be the most vulnerable. Many of them 
have spent most of his life in an institutional protection scheme. Often 
their family connection was lost. The world beyond the orphanage 
scares. At 18 they have to leave the institution without the minimum 
conditions and skills necessary for independent living. For young 
institutionalized lack of qualifications or poor qualifications are 
extremely difficult to find a job. 
 
In these circumstances the social integration of children / youth in 
institutions continues to be one of the most delicate issues that 
Romanian society fails to find an appropriate response. Insufficient 
development of community social service system generated an 
increase of the various risks to which they are exposed, especially 
children and young people: family and community violence, school 
drop out, begging, drug and alcohol trafficking. It also may increase 
the risk of social exclusion and marginalization because they have not 
housing or rental or purchase options, face difficulties in employment, 
being exposed to unemployment, have their own means of 
subsistence and often fall victims of crime, sexual exploitation or 
abuse of alcohol or drugs. 
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All programs for young post-institutionalized follow two main 
coordinates: providing a housing (apartments assisted transit centers, 
temporary shelters, night, etc..). And providing employment. For labor 
market integration programs undertaken aimed, on the one hand the 
preparation and training of young people and on the other, actual 
assistance in obtaining a job. 
 
Counseling programs and socio-professional training should pay more 
attention to youth shelters in support of their specialized programs 
and strategies for socio-professional integration of this social 
category. 
 
The European Commission Communication no. 693/2005, the 
response to the concerns of young Europeans and European Youth 
Plan implementation and promoting active citizenship, it is noted that 
the future of Europe is increasingly dependent on its ability to provide 
children and youth a friendly society. 
 
Specific issues in working with young people leaving child protection 
system: 
1. Their lack of trust in the system effectively, suspiciousness 

towards real help, decreased motivation, correlated with reduced 
social services to support the social inclusion of young. 

2. Dependence and permanent support system "to help me, give 
me, hire me". 

3. Low frustration tolerance, aggressive language in relation to the 
councilor, claims and demands which can not be covered by the 
specific services offered by the project, blaming their accusations. 

4. Difficult to maintain motivation and social integration to persist in 
fulfilling the activities with counselor intervention plan, dropping 
slightly. 

5. Aim to achieve immediate and simple, I can not watch a distant 
goal, they need immediate and positive reinforcement, they need 



105 

to be motivated by the performance of basal needs: feeding, 
dressing, entertainment. 

6. Do not have sufficiently developed independent living skills - not 
easily find an address alone should go, do not know the 
appropriate authorities to address, do not know to ask for the 
missing information, not hold standard information (name of the 
company where they worked) but subjective connotation 
information (school Panteleimon), have difficulty providing 
information about professional and educational experience. 

7. They have major communication difficulties, they do not keep an 
appropriate tone in addressing, they do not know and they do not 
use standard polite forms of address. 

8. Difficulty assumes a path independent life, I know that if it fails will 
always help, reaching to turn to several organizations that offer 
support. 

9. The need for integrated interventions aimed at different types of 
needs can be implemented with many fractures and gaps, 
because not all services are available at all times or 
simultaneously. 

10. Promoting labor market is difficult because of the lack of 
competitive professional qualifications. 

11. Stigmatization of that they themselves are aware and they see it 
as a cause of all their failures, regardless of the actual cause 
(“talk to you phone them and tell them I'm not at home”, “Well I 
saw that are at home and they gave aut”). 

 
Legislation on integrating young people over 18 leaving 
institutional 

 
For the social integration of young people leaving the care of the child, 
as well as their integration into the labor market legislation provides 
for a number of tasks which the local social services at local 
government level, the county child protection, departments of labor, 
Social Solidarity and family, the county agencies for employment, 
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non-governmental organizations whose work is related to child 
protection, other institutions and bodies designated by law. 
 
The legal framework provides welfare of these young people includes 
a number of regulations in the field of social assistance and social 
insurance that offers various cash benefits and social and 
employment services, including support services to housing. 
 
In the DGASPC Constanta is holding a special care center for this 
category of beneficiaries young people leaving child protection 
system, respectively Placement Center “Ovidiu". At a capacity of 88 
seats, the center seems at first glance too large to provide the 
necessary conditions for development in an environment as close to 
the family. But it is divided into two floors, each with 22 
minigarsoniere, with two seats each, which brings us closer to the 
idea of a framework for the harmonious development of a young man. 
Young boys and girls between the ages of 14 and 26 without 
disabilities or disability backgrounds and are integrated or 
professional school, depending on age, maturity, skills, opportunities 
for adaptation and understanding. Are young people that was set as a 
final protection plan is individualized socio-professional reinsertion. 
 
In this respect, a permanent concern was the since 2005, the 
opening, identifying opportunities for socio-professional integration of 
these young people, their integration in the labor market and, 
consequently, social integration and the establishment of a permanent 
housing . 
 
The DGASPC Constanta in partnership with County Agency for 
Employment Constanta to the program Phare 2006 Economic 
and Social Cohesion Human Resources Development and Social 
Inclusion Measures implemented as beneficiary project “A future 
for everyone”. 
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The main objective of the project was to promote the adaptability of 
workers on the labor market and promoting social inclusion of young 
people over 18 who have left or are preparing to leave the state child 
protection system. 

 
Specific Objectives 
 

1. Training of 36 young people over 18 who are preparing to leave 
the state system on child protection for open labor market. 

2. Awareness of the potential employers and the community in 
terms of engaging young people over 18 who are preparing to 
leave the state child protection system in the open labor market. 

 
Following the implementation of this project appeared another 
necessity on this category of beneficiaries, namely the effective 
integration into the labor market according to their skills, labor market 
needs relative to their formal education, but reported and life skills that 
they or not they have developed. 
 
She appeared as "Increasing chances of employability of young 
people leaving the care system at the age of 18 from 3 regions of 
the country" in partnership with the Young Entrepreneurs 
Concordia Association for Community and Family 2006. Target 
was the children and young people aged between 16 and 24 years, 
recipients of care (placement centers and collaborating NGOs). 
 
The overall objective of the project is - capacity building, skills, 
knowledge and self-esteem of young people to leave the child 
protection system in three regions, at the age of 18, so that by the end 
of the project to achieve professional integration at least 40% of 
patients. 
 
The objectives they propose and the results it generates, the project is 
relevant to European and national policies and strategies in the field 
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of employment and social inclusion. The project is consistent with the 
priorities of the National Strategic Reference Framework - 
DEVELOPMENT AND MORE EFFICIENT USE OF HUMAN CAPITAL 
- which sets the strategy: promoting social inclusion of vulnerable 
groups who are disadvantaged in the labor market so that they can 
benefit from new employment opportunities. 
 
The importance of the project is special, given the need to strengthen 
the capacity and skills of young people who are in a social protection 
system and are preparing to leave and integrate into society. The 
project comes as a solution to increase the chances of employability 
of these young people and thus, to reduce the percentage of long-
term unemployed youth. As the project was implemented by 
conducting activities aimed at assessing the development of 
independent living skills of socially disadvantaged children and young 
people in order to correct social and professional guidelines have 
resulted several conclusions about these young people. 

 
Conclusions on personal skills 
 

- Manifestation of personal skills as responsibility, sociability, 
social conformity, self, social trust, desire achievement, 
openness to experience, independence / autonomy, asserti-
veness and perseverance to develop a solid personal deve-
lopment creates premises to ensure socio-professional 
integration effective. 

- Conclusions drawn from the results of the research confirm the 
first hypothesis, namely that young people benefit from a 
special measure has a good level of personal skills 
development. 

 
Conclusions on the development of independent living skills 
- independent living skills related to nutrition, menu planning, food 

purchasing, preparing and serving meals, cleaning the kitchen 
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and food storage, home management and security domestic - 
Become a good level of development in the entire group. 

- independent living skills related to housing, transportation and 
community resources, - records a low development level. 

- independent living skills related to principles about money - a 
record low level of development. 

- independent living skills related to personal hygiene, health, 
alcohol, drugs and tobacco and sexuality, they both showed a 
good development to the entire group. 

- life skills related to communication and relationships - both 
showed a good development to the entire group. 

- independent living skills related to career planning, work, and 
study decision making, - registers a low level of development in 
the entire group. 

 
Here ... a success story 
 
Former beneficiaries aged 28 years, beneficiary protection system by 
2011, graduate of Technical College "Tomis" - mechanical technician 
for maintenance and repair. He attended the Faculty of Agriculture, 
University "Ovidius", he attended the Masters in the same field and he 
Intend to pursue doctoral studies. 
He has housing - Complex "Henri Coanda" and he has job - Engineer 
horticulturist - Autonomous Road Maintenance. 
He found a sponsor for a period of 6-7 months. 
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EQUAL OPPORTUNITIES  
FOR DISADVANTAGED PEOPLE IN RISK 

 
 

Adrian MACOVEI 
ARGEŞ DGASPC  

ROMANIA 
 
 
General Directorate of Social Assistance and Child Protection Arges, 
public institution with legal personality under the authority of Arges 
County Council aims to ensure at county level, the implementation of 
policies and strategies for social assistance in child protection, 
families, single people, the elderls, persons with disabilities, as well as 
any person in need. 
 
Through his powers, DGASPC, coordinates and supports the activity 
of local authorities in the county in social assistance and child 
protection; 
 Coordinates methodological the prevention of children separation 

from their parents and the adult integration to institutions or 
services performed in the public social services; 

 Collaborate with NGOs working in the field of social and child 
protection or businesses by concluding cooperation agreements 
with them; 

 Develop partnerships and collaborates with NGOs and other civil 
society representatives in order to provide social services and 
diversification and child protection services based on local 
community needs; 

 Provide expert advice on granting free services, measures and 
social assistance and child protection; 

 Collaborates with other responsible institutions to facilitate access 
of these rights;  
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 Ensures proper duties, according to law, for persons with 
disabilities; 

 Advertise family-type alternatives including home care; 
 
Beneficiaries' access to services they need are ensured directly 
through Arges DGASPCs centers such as: 

 “Equal Opportunities” Day Center Domnesti, Arges that 
provides recovery services, counseling and care for 40 children 
and young people with special needs.  

 “Bambi” Day Care Center-Campulung, Arges county, offers 
educational childcare for 45 children aged 0-6 years who come 
from parent families, families in need, or whose parents are in 
search of a job. 

 “St. Constantin and Elena” Community Services Complex for 
Children in Distress Pitesti, Arges, offers placement in 
residential treatment, counseling and day services (transport, 
meals, education, extracurricular activities, counseling, information, 
social) for children from dysfunctional families or in situations of 
crisis. 

 
Through partnerships with national and international NGOs, Arges 
DGASPC ensure equal opportunity for persons or groups of persons 
deprived of most remote county geographies: 

 “Let me hear your voice” Association from Albestii de Arges 
village, comes to support children and youth with disabilities 
covering their local educational and therapeutic needs. 

 Humanitarian Foundation for Orientation and Social Integration 
“Hand-Rom” Curtea de Arges, through the Center for Day 
“Marina" meet the needs of education, therapy, counseling and day 
care for a total of approx. 90 children and youth with disabilities. 

 Support Association of Physically Disabled Children, 

Romania, Arges subsidiary, conducts special education services, 
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rehabilitation therapist, counseling and legal information for 

families, the social center “Nova” from the Pitesti. This is accredited 

social service for children and youth with physical disabilities. Also 

through this partnership works “workshop for repairs and 

distribution of medical devices needed locomotion” thus ensuring 

access perosane any loco-motor impaired specialized equipment 

(wheelchairs, walkers, crutches, etc.). 

 “Neuromotor Disability” - Association Arges - in order to protect 

the interests of people with neurological impairments and 

associates, and families and companions of those people. Through 

these associations are offering sedrvicii individual and group 

psychotherapy, social, socio-cultural activities and leisure, social 

counseling, legal advice and other support services for difficult 

situations. 

 

Arges DGASPC collaborative protocols with all these NGOs are 

approved by Arges County Council which provides the funding of the 

services mentioned. 

 

Children whose parents are working abroad, receive social services, 

support, education, supervision during the day, leisure, socializing and 

recreation: 

 Children in Distress - Curtea de Arges, where a total of 40 

children served lunch, doing school lessons and educational 

activities; 

 “Save the Children” Arges, Pitesti subsidiary that develops 

various programs to promote the rights of children, day 

services for children whose parents are in the country and 

beyond; 

 Support for Life-Pitesti, in which operates a day care center 
for children whose parents are working abroad;  
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 “Never Alone, Always Together” Association Pitesti, Arges, 
provides direct social services for families, children and young 
people disadvantaged older people; 

 Red Cross National Society, Arges branch which provides 
social counseling, legal and psychological, social mediation and 
community reintegration for people in need; 

 “Light in Soul” Foundation - Pitesti, Arges - prevention 
services, counseling and intervention for children and families in 
need; 

 “Reaching Aut” Association - Bascov, Arges - family-type 
center that provides security, protection, counseling and social 
rehabilitation for victims of trafficking;  

 “Orphans 2003” Association - Pitesti - day care center, social 
center for young people and support daily life of families in need. 

 
Collaboration between DGASPC, other institutions and NGOs have 
expanded thanks to projects supported by European Social Fund 
through the Sectoral Operational Programme Human Resources 
Development (SOP HRD).  
Exemplified:  
 Romanian Angel Appeal Foundation for the project “Women for 

Women” respectively babysitter training among women 
unemployed, retired or students without their own source of 
income; 

 Humanitarian Foundation for Orientation and Social 
Integration “Hand-Rom” to increase the chances of integration, 
and access an social and labor market of people diagnosed with 
autism spectrum disorder through early diagnosis and access to 
services and specialized assistance and recovery programs; 

 Legal Resource Center - Local Anti-Discrimination Center 
founded in Pitesti, in order to improve equal access to the labor 
market of women and persons belonging to vulnerable groups by 
increasing awareness of equal opportunities and gender. 
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Based on the specific needs of Arges county population for the 
establishment and diversification of services for children and 
adults defavofizate, DGASPC Arges access EU funding programs 
and national financed programs, bulding an impressive portfolio 
of projects developed successfully. 
 
Arges County Council by developing effective partnerships, 
mobilize all available resources in the community, more 
responsible and involve relevant stakeholders to safeguard the 
rights of each person and collectivities are in a situation of social 
need, increasing quality of life and promoting the principles of 
cohesion and social inclusion. 
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SEXUAL REVOLUTION IN MODERN ROMANIA  
AND ITS EFFECTS- SCHOOL DROPOUT AMONG 

MINOR MOTHERS 
 
 

Raluca GAVRIL 
VASLUI DGASPC 

ROMANIA 
 

History and ideology 
 
Sexual Revolution (also known as a time of "sexual liberation "), was 
a social movement that challenged traditional codes of behavior 
related to sexuality and interpersonal relationships throughout the 
Western world from the 1960s until the 1980s. 
 
The kernels of the sexual revolution began to germinate in the 20`s 
preceding the economic crisis from the 30`s . These were the years 
when Europe began to recover from the trauma caused by World War 
I, years when Freud planted willy nilly through his writings, the roots of 
the sexual revolution that has taken a large dimension after World 
War II. And in 1989 the Western European countries concluded the 
Treaty of Amsterdam which, for the first time in history, has decreed 
"sexual orientation" as a distinct and legitimate social category against 
which discrimination was prohibited. 
 
But the 60s are seen by sociologists as the years in which the "sexual 
revolution" has taken off, especially in North America, from where 
spread worldwide. American Universities, and after them the 
Canadian and European, began to intensify teaching courses in 
"human sexuality" demolishing the traditional notions about human 
sexuality and its role in society. 
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In parallel with these events, they have designed and launched a new 
post- modern ideology of sexuality promoted in universities, media, 
movies, novels, short stories, literary products, music, pop culture. 
The sexual revolution of the 60`s there was a revolt directed toward 
the belief that eroticism should be celebrated as a normal part of 
family life and not repressed. 
 
As a first result of the sexual revolution was the increasing number of 
sexual relations between unmarried adults. In this period, the rate of 
divorce has increased significantly and the number of marriages has 
decreased significantly. Men and women have sought to reshape the 
institution of marriage by instilling new concepts of open marriage, 
partners change and open sex. All these changes contributed greatly 
to the fact that most STDs have become curable through antibiotics 
and also unwanted pregnancies could be avoided through 
contraceptive pills. 
 
Effects 
 
- Sexuality has become political, developing itself as an axis 

around which new social movements are organized. 
-  Relationships between men and women have changed, 

especially those inspired by the emerging women's liberation 
movements.  

- Increased presence of women in the public sector and their 
personal autonomy regarding reproductive choices and sexual 
expression.  

- Political mobilization of the gay and lesbian movements. 
- Destabilization of the rigid border between private family and 

public sector.  
-  Reforming the legal and medical standards of sexuality. 
- Increased commercialization of sexuality through pornography 

and the media and concomitant relaxation of censorship laws. 
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School dropout 
 
On the other hand, a negative effect of the sexual revolution is that, 
together with the liberalization of sexual attitudes, young people begin 
their sexual life too early. Early age may also be translated into a 
worrying increase in the number of minor mothers among students, 
situations which oblige them to leave school. 
 
School dropout is increasing in recent years in Romania, and 
particularly affects the following categorie of children: the Roma 
children, the ones who grew up in poor families, children from rural 
areas and those with disabilities. At least so says a report carried out 
by experts with the support of UNICEF Romania. The Minister of 
Education, Pricopie Remus explained that since the end of the study 
and so far, that is in the last three years, the dropout rate in our 
country increased only in 2010 when the effects of the financial crisis 
became obvious. “The rate started at a time at 18% and then 
decreased to 15% in 2007-2008 and then increased to 16%. Currently 
we are in an upward trend”, said the Minister of Education. 
 
Latest data show an increase in the dropout rate to 17%. The data for 
the study were collected only until 2010. The launch was made three 
years after since UNICEF study had a multinational dimension, and 
about 26 countries attended to this study and collected data in the 
field. 
 
The report, launched on May 21 , is a study on the causes and rates 
of school dropout, starting from a 2005 joint report of UNICEF and the 
UNESCO Institute for Statistics (UIS ) on the typology of children who 
are outside the education system. In 2010, UNICEF and UNESCO 
launched the project “Global Initiative on children outside the 
education system” in order to find answers to the problem of dropout, 
attended by 26 countries, including Romania. 
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At present, in Romania 8,500 minor mothers are recorded annually 

and over 40,000 children are abandoned. Due to the 8,500 minor 

mothers recorded every year we are ranked first in Europe. 

Nowadays, from 1,000 women who give birth to children, 43 are 

minor. Minor Moms have increased risk of miscarriage and when birth 

takes place there is still a serious risk for the child to be abandoned 

and the young mother will have difficulty in social integration. Over 

40,000 children are abandoned in Romania and another 300,000 are 

left in the care of relatives. 

 

According to studies carried out by UNICEF in 2009, at worldwide 

level, Romania ranks on a par with countries such as Turkey, Chile, 

Mauritius and the Philippines. 

 

Minor Mothers and their babies have two choices: the first one is to go 

into a foster home. Secondly, if the minor mother's parents submit a 

request and say they will take care of the minor mother and the 

newborn, and when no other hazards interfere, the mother and baby 

can stay in the family. In such cases, when a minor girl gives birth to a 

child, both parents and the minor mother take part in the counseling. 

According to experts, about 80 % of the minor mothers who arrive in a 

maternity center return to their family. And babies become collateral 

victim. A pregnancy at a young age has a devastating impact on the 

adolescent who becomes a mother. The girl leaves her circle of 

friends from childhood and wakes up mother overnight. In the 

absence of expert counselling, the risk of child abandonment by the 

mother increases significantly, as so does the dropout rate. 

 

Unfortunately, there is no national sex education program and sexual 

education in school is quite poor. Demolished by the endless reforms 

in the field, the education system has become a polygon of tests in 

which children are confused. Romanian school fails to prepare 
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students for real life when they need it, and sex education sporadically 

taught in schools is not effective. 
 

Pregnant minors represent a problem all around the world, and data 

from last year reveals a paradox: even if there are sex education 

programs, the rate of pregnant women continues to grow. There is, 

however, an important element that affects the relevance of figures - 

in many countries, including the U.S., the age limit below which a 

mother it is considered to be minor is 20 years. Thus, in most Western 

countries a girl who gives birth to a child at 19 is considered minor, 

while in Romania the age limit is 18 years. The rate of pregnant 

minors vary from country to country, depending on the social and 

personal factors. Globally, it is over 143 cases per 1,000 births in sub- 

Saharan areas, and 2.9 per 1,000 in South Korea. The highest rates 

in developed countries are registered in the U.S. and the UK. 

 In France there are recorded 9 minor mothers per 1,000 

births.  

 In Canada, 20 of 1,000 mothers are minors. 

 In the UK the rate is even higher, 31 minor mothers per 1,000 

births.  

 In Scotland, the rate of minor mothers is of 8 per 1,000 births.  

 In Mexico, there are 78 minor mothers per 1,000 births. 

 In Sweden, 7 of 1.000 mothers are minors.  

 

The influence of the media 

 

This mass communication device, along with other mass media ways 

of communication such as radio and magazines, has the ability to 

transmit information in seconds to millions of people, while only a few 

people can control what millions of people are viewing. Some modern 

historians have theorized that these media devices (radio, 

newspapers, television and other media points) helped to spread 
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specific ideas of the sexual revolution, becoming so well known since 

the late 60`s. 
 
Promoting sex as a way to succeed in life is a constant in the media. 
There is too much sex on TV and in the press and parents find it 
increasingly difficult to keep kids away from the subject. Somehow, 
from parents or fellow children, teenagers find out about the way 
things happen in this regard. But when sex is presented every day, 
year after year, as a recipe for success in life, children and 
adolescents are exposed to a liar drug. Young people are easily 
influenced and come to believe that it is better to have sex for money 
to win in life, instead of keep attending the school. 
 
Entourage pressure is increasingly powerful on girls and the "fashion" 
to have sex as early as possible is extremely widespread among 
minors. Virginityhas come to be a shameful thing in Romania. 
Youngsters begin their sexual life being influenced by their peers and 
for the fear of being stigmatized, isolated and humiliated in the circle 
of friends. Society promotes sexual libertinism and early adolescents 
feel more and more the need to begin sexual life even if they do not 
feel ready for this step. 
 
We must recognize that we live in a society that promotes the idea 
that success in life depends on how you look and how well you know 
to sell your picture, a society where 16-year exemption is no longer 
available. 
 
Analysis of specialists from the University of Melbourne in Australia is 
one of the few research on the phenomenon of "sexuality " that 
involved young people. Thus, they argued that the media bombards 
them daily with sexual images and put pressure to have sexual 
behavior in everyday life. Young people interviewed say that because 
of the models promoted by media, guys have pictures of naked girls in 
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their computers or cellphones. In addition, they say that those who do 
not have such concerns are considered gay in their entourage. The 
authors of the study hope that through such analyzes they will 
manage to prevent the negative consequences of the informational 
bombardment with sexual content on adolescents. 
 
No day without news such as sexual scandals in schools. The media 
discovered that promiscuity in schools makes rating and televisions 
use to focus the camera objective, in an indecent and criminal way, on 
the necklines and even on the underwear of (pre) adolescents 
schoolgirls. 
 
According to some experts, the rate of pregnant minors is not affected 
by the type of sexualk education provided, but by the way in which 
parents talk to children about sex, the way in which the press reflects 
sex and the social stigma of this phenomenon. The more permissive 
seems to be the social environment with these cases, and the more 
the press tells about these situations, larger seems to be the 
“epidemic”. Japan, for instance, has one of the lowest levels of minor 
pregnants but this primarily because such a situation in this country is 
not tolerated. After many years in which liberal sex education 
programs have not produced the expected results in Western 
countries, many experts came to argue that abstinence is the best 
solution. But that's not enough. We can change education in schools, 
we can produce more statistics on this phenomenon, we can 
implement programs run by the all sort of foundations. 
 
Ratio of girls who become mothers will not decrease if parents are not 
involved in raising their children, if society does not see this as 
something abnormal and social system does not become more 
restrictive, that is to become accessible only to young girls who 
complete their studies. Lack of education is another major risk 
factor, but experts also criticize the media influence. A 2006 study 
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found that adolescents who were exposed to media messages about 
sexuality began their sexual life faster than other girls of their age. 
According to “Time” magazine, “youth exposed to sexual contents of 
TV shows are twice as likely to become parents until age than those 
not exposed to media messages”. 
 
Minor mothers are more likely to not graduate. According to statistics, 
80% of pregnant minors in the U.S. become dependent on the welfare 
system. In addition, children born by minor mothers weight less, have 
poor results at school and are more likely to be attracted to crimes. 
These children are affected by the lack of emotional training of their 
mothers. Minor mothers need special psychological counselling, 
because they do not know how to interact with their children, do not 
know how to touch them, how to smile to them, to speak and to care, 
basic things that a woman naturally makes, as long as they 
themselves are actually some children without childhood. Girls under 
14 who give birth are exposed to higher health risks. 
  
School dropout is not a educational problem but a national one, is a 
real phenomenon with significant numbers - every eight years a city 
od uneducated children of the size of Cluj is born – this phenomenon 
is more common in rural areas where over 75% of population is 
affected by poverty. 
 
School dropout is a serious problem facing contemporary society, so 
the whole country requires cooperation between the family, 
educational institutions and state to find most efficient solutions. 
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KANNOT NAAMAT YOUTH VILLAGE 
HIGHSCHOOL-DORMITORY-AGRICULTURAL- FARM 

 
 

Israel ALONI  
treasurer/Administrator  

of Kannot Naamat Youth Village 
ISRAEL  

 
Kannot is my home!  

Our Goal – Your Success!  

 

About us 

 

Kannot Youth Village is located between the intersections of Ashdod 

and Gedera, over an area of nearly 300 acres, in a quiet rural 

environment. The village was established in 1952 by Ms. Ester Pahol 

of the Women’s Labour Farm. Its name indicates its nature and 

History.  

 

“Kanna”, a rejuvenating seedling, symbolizes the regeneration and 

renewal of a tree. Like most agricultural schools in Israel, the village 

underwent many changes as it applied itself to meeting the changing 

needs of the state of Israel. The village is owned by Naamat and 

supervised by the Administration for Ruarl Education and Youth 

Aliyah at the Ministry of Education and Culture. Immigration days 

behind, the place became an educational village, dealing with 

underprivileged children and specializing in filling deficits and bridging 

gaps. The youth village has always maintained its character in three 

educational areas  

 Formal (high school)  
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 Informal (dormitory) 

 Education for labour (agricultural farm)  
 
Kannot is currently a settlement oriented high school with three 
matriculation majors. Approximately two hundred and twenty of its 
pupils from all over Israel with all its diversity, are educated at the 
dormitory, and about sixty external pupils reside in the school’s close 
vicinity…  
 

 
Aerial Photo of the Kannot Youth Village 
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In recent years the village is managed as a Na’amat subsidiary 
fellowship. Ms. Galia Voloch, Na’amat’s chairperson, heads the 
fellowship’s directorate alongside a public management committee.  
 

REPORT 2013-2014 
 

Average 
Annual cost 

Average 
Monthly cost 

Annual  
Wage cost 

Sector 

173,743 189,669 2,276,032 Village 

131,207 346,605 4,159,255 Dormitory 

90,485 27,900 334,796 
Agricultural 
Farm 

257,759 466,113 5,593,364 Teachers 

121,465 35,428 425,129 
Administration  
Employees 

 
 

FARM 

AREA Employee 

Residence  
 

Dormitory 
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