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Utilizarea interven]iei sociale apreciative în
supravegherea specializat\ a minorului în

comunitate

[Utilizing the appreciative intervention for specialized supervision of
juvenile delinquents in community]

Consilier Ecaterina Croitor
Autoritatea Na]ional\ pentru Protec]ia Drepturilor Copilului

Abstract

This paper explores the possibilities and potential of appreciative intervention
for supervision the juvenile delinquents in the community. Based on the 4-D cycle,
the experiment made by author provides the arguments for appreciative inter-
vention beginning with the appreciative interview.

Key terms: Appreciative intervention, supervision the juvenile delinquents, 4-
D cycle, appreciative inquiry, case study.

Received: 2006, May, 11.

Introducere

Fenomen alarmant al lumii contemporane, datorit\ intensit\]ii [i extinderii cu
care se manifest\, infrac]ionalitatea nu reprezint\ doar un epifenomen al societ\]ii
umane de azi ci constituie o tr\s\tur\ esen]ial\ a acesteia, dat\ fiind permanen]a ei
în configura]ia acestei epoci istorice. De[i anterioritatea sa istoric\ se confund\
aproape cu cea a dreptului penal ca ansamblu de reguli ce ap\r\ cele mai im-
portante valori ale vie]ii sociale, interesul de a g\si un r\spuns la întrebarea „Ce
anume îi determin\ pe unii oameni s\ încalce aceste reguli comi]ând acte anti-
sociale?” s-a manifestat de abia în prima jum\tate a secolului trecut prin încerc\rile
de a analiza infrac]ionalitatea.

Working together
www.asistentasociala.ro
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Reprezentând obiectul de studiu al mai multor discipline (drept penal, psi-
hologie juridic\, sociologie, asisten]\ social\), fenomenul delincven]ei implic\ o
serie de aspecte teoretice, metodologice [i practice pentru cercetarea [tiin]ific\,
interesat\ de identificarea [i explicarea cauzelor [i condi]iilor care genereaz\
delincven]ionalitatea în societate, dar [i de g\sirea unor solu]ii [i m\suri care s\
conduc\ la prevenirea [i diminuarea surselor poten]ial infrac]ionale.

În ansamblul formelor particulare de devian]\1, delincven]a sau infrac]io-
nalitatea apare a avea gradul cel mai ridicat de periculozitate, deoarece afecteaz\
cele mai importante rela]ii [i valori sociale [i încalc\ normele morale sau juridice
care orienteaz\ comportamentele indivizilor. Din punct de vedere strict juridic, un
comportament delincvent este definit ca fiind un tip de conduit\ care încalc\
legea, privit\ ca ansamblu de reguli normative edictate [i aplicate de c\tre auto-
ritatea statal-politic\.

Se pot distinge urm\toarele tr\s\turi ale delincven]ei:
- violarea unei anumite legi (penal\, civil\, militar\) care prescrie ac]iuni
sau sanc]iuni punitive împotriva celor care o încalc\;

- manifestarea unui comportament contrar conduitelor morale ale gru-
pului, fie ele formale sau informale, implicite sau explicite;

- s\vâr[irea unei ac]iuni antisociale cu caracter nociv pentru indivizi sau
grupuri sociale.

Caracterul nociv [i antisocial al delincven]ei este specificat [i în Codul penal
unde, art.17 prevede c\ infrac]iunea este o fapt\ care prezint\ pericol social,
s\vâr[it\ cu vinov\]ie [i prev\zut\ de legea penal\. Deci, fapta devine infrac]iune
numai daca\ dobânde[te anumite tr\s\turi [i caracteristici bine eviden]iate [i anume
s\ prezinte pericol social, s\ fie s\vâr[it\ cu vinov\]ie [i s\ fie prev\zut\ de legea
penal\. Prima tr\s\tur\ a infrac]iunii, aceea de pericol social, prive[te aspectul
material sau obiectiv al infrac]iunii, a doua prive[te latura moral\ sau subiectiv\ a
infrac]iunii, în timp ce a treia tr\s\tur\ are în vedere aspectul legal al infrac]iunii
(incriminarea). Unele dintre înc\lc\ri ale normelor de drept nu afecteaz\ ordinea
social\ [i de drept, neavând urm\ri socialmente periculoase pentru structura [i
stabilitatea grupurilor sociale [i pentru securitatea indivizilor, ele nu atrag decât
sanc]iuni administrative (amenzi), civile (desp\gubiri, repara]ii) ori disciplinare
(retrogradare). Spre deosebire de aceste abateri sau înc\lc\ri ale normelor sociale,
delincven]a atrage dup\ sine o serie de sanc]iuni explicite [i directe, organizate
sistemic într-un corpus de reguli juridice. Dreptul intervine prin sanc]iunile sale
organizate pentru a controla conformitatea conduitelor individuale cu norme
prescrise, sanc]ionând pe cei vinova]i de abateri sau îndep\rt\ri de la aceste

1 O clasificare a devian]ei cuprinde în concep]ia lui Raymond Boudon [apte categorii: infrac]iunile
[i delictele, sinuciderea, consumul de droguri, transgresiunile sexuale, devian]ele religioase,
bolile mentale [i handicapurile fizice (coord. Raymond Boudon, Tratat de sociologie, Hu-
manitas, Bucure[ti, 1997)
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prescrip]ii. Deosebirea const\ în aceea c\ pe când nerespectarea conduitei prescrise
în celelalte norme sociale atrage dup\ sine oprobiul public [i celelalte forme de
influen]are moral\, nerespectarea conduitei prescrise de norma de drept atrage
dup\ sine interven]ia for]ei coercitive a statului. Cunoa[terea cauzelor [i factorilor
determinan]i ai infrac]ionismului nu este doar o problem\ de interes teoretic ci [i
una de mare utilitate practic\, concretizat\ în dorin]a de a g\sii solu]ii apte s\
previn\ [i s\ diminueze cît mai mult posibil acest „flagel” social.

Pornind de la constatarea indubitabil\ c\ infrac]iunea î[i are în majoritatea
cazurilor sorgintea în trecutul celui care o comite, literatura de specialitate
(Dragomirescu, 1976:242) acord\ o aten]ie deosebit\ cercet\rii factorilor care pot
fi considera]i acuze sau condi]ii ale producerii acestuia. Astfel, s-a ajuns la
concluzia c\ nu poate fi vorba de un determinism îngust, unifactorial ci de unul
complex, în care cel mai adesea sunt implica]i cel pu]in doi factori determinan]i,
precum [i a unor condi]ii stimulative sau favorizante. Elementele determinative
sunt de o mare varietate; dintre acestea cel mai des întâlnite sunt climatul caren]ial
familial, e[ecul [colar [i inadaptarea [colar\, deteriorarea rol-statusului, nein-
tegrarea socio-profesional\, alcoolismul.

Rolul familiei în formarea valorilor

Un rol important în formarea valorilor [i atitudinilor morale revine în mod
firesc familiei. Cu cât p\rin]ii sunt mai prezen]i în via]a de familie, realizând
multiple situa]ii de comunicare social\ [i psihic\ cu copiii iar rela]iile intra-
familiale se întemeiaz\ mai frecvent pe stim\, afec]iune, respect reciproc, cu atât
se realizeaz\ mai armonios socializarea [i integrarea tinerilor prin cunoa[terea,
înv\]area [i interiorizarea normelor de convie]uire a acestora. Dimpotriv\, exis-
ten]a unor disfunc]ionalit\]i în organizarea vie]ii de familie (indiferen]\ afectiv\,
lips\ de comunicare, tensiuni conjugale, alcoolism, boli psihice), conduc la di-
solu]ia treptat\ a familiei, la diminuarea efortului ei social [i la apari]ia unor
manifest\ri [i deprinderi negative.

Stilul educativ al fiec\ruia dintre p\rin]i [i al familiei ca unitate educativ\
poate explica distribu]ia diferen]iat\ a delincven]ei juvenile (St\nciulescu, 1997:
108). Fenomenul delincven]ional este corelat cu limite ale „competen]ei ma-
terne”(variabil\ care se refer\ la disciplina mamei, la încrederea ei în sine, la
afec]iunea pentru copil [i la exercitarea rolului matern), cu un nivel sc\zut al
a[tept\rilor familiale (care vizeaz\ controlul matern, supervizarea parental\ [i
nivelul exigen]elor parentale), cu forme brutale (violente) de manifestare a autori-
t\]ii paterne. Dimensiunea afectiv\ a rela]iei mam\-copil are o importan]\ notabil\:
mamele copiilor delincven]i manifest\ mai frecvent atitudini de respingere/osti-
litate fa]\ de ace[tia. În familiile în care se înregistreaz\ un nivel sc\zut al coeziunii
familiale, membrii acestora au o modalitate de gestionare a duratelor centrat\ pe

DIN EXPERIEN}A PRACTICIENILOR
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nevoi [i aspira]ii personale, petrec cea mai mare parte a timpului înafara spa]iului
familial [i nu particip\ decât rareori la activit\]i comune ale membrilor familiei;
riturile familiale- activit\]i repetitive, stereotipe, care îi aduc în contact pe membri,
impunându-le s\-[i coordoneze conduitele dup\ reguli mai mult sau mai pu]in
constante [i acceptate de to]i [i care înt\resc sentimentul apartenen]ei sunt absente;
gradul de angajare în activit\]i comune este minim, iar întâlnirile membrilor
transform\ familia în „teatrul” unor tensiuni, neîn]elegeri, conflicte greu de con-
ciliat. Delincven]a juvenil\ poate s\ apar\ în aceste cazuri ca o ultim\ alternativ\
a adolescentului de a-i apropia pe membri în jurul unei cauze comune sau în
ajutorul acordat celui aflat în impas.

Delincven]a se asociaz\ în egal\ m\sur\ unui nivel sc\zut de adaptabilitate
caracteristic familiilor „rigide” care nu g\sesc resurse interne pentru a construi un
nou echilibru; atunci cînd se confrunt\ cu o problem\ oarecare, ele au tendin]a de
a rigidiza structurile existente (pozi]ii, roluri, reguli) [i de a înt\ri controlul
coercitiv. În consens cu aceste caracteristici generale privind inciden]a disfun-
c]iilor familiale asupra conduitei adolescen]ilor, se eviden]iaz\ posibilitatea alc\-
tuirii urm\toarelor tipologii privitoare la familie (Mitrofan, Zdrenghea, Butoi,
1992:280):

- familii cu caren]e educative datorate deterior\rii rela]iilor intrafamiliale
[i destabiliz\rii principalelor func]ii. În aceast\ categorie pot fi incluse atât
familiile organizate (sau aparent organizate), cât [i cele dezorganizate, dar
care practic\ un stil educativ defectuos, lipsit de valen]e socializatoare
pozitive [i care nu exercit\ un control asupra comportamentului cotidian al
copiilor, necunoscând preocup\rile extra[colare [i modalit\]ile de petrecere
a timpului liber, grupul de prieteni;

- familii cu dificult\]i marcante în privin]a realiz\rii func]iilor datorate
dezorganiz\rii sau descomplet\rii grupului familial(prin deces, abandon,
divor]) [i disolu]iei acesteia (certuri, tensiuni, loviri, agresiuni);

- familii aflate în pragul disolu]iei totale a grupului familial. Sunt de regul\
familiile în care unul sau ambii p\rin]i sunt bolnavi cronici (fizic sau
mental), alcoolici, imorali, cu antecedente penale.

Totu[i, eviden]ierea procesului de formare a con[tiin]ei morale în cadrul fa-
miliei nu epuizeaz\ complexitatea cauzal\ a fenomenului de delincven]\ ado-
lescentin\, a c\rui în]elegere presupune [i evaluarea altor cauze care vizeaz\ [i al]i
factori cu rol socializator, printre care [coala, grupul de prieteni, comunitatea de
vecin\tate.
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E[ecul [colar [i cariera delincven]ional\

E[ecul [colar [i inadaptarea [colar\ influen]eaz\ sensibil cariera viitorului
delincvent, întrucât determin\ o slab\ integrare [i socializare a acestuia. Datele cu
privire la ruta [i cariera [colar\ [i profesional\ a tinerilor delincven]i relev\ c\ într-
un num\r ridicat de cazuri, abandonul [colar, fuga de la [coal\, respingerea sau
contestarea normelor de munc\ [i via]\ [colar\ nu s-au datorat atât unor incapacit\]i
organice, psihice sau intelectuale constatate la unii minori delincven]i, cât mai
ales deficitului de socializare din familie [i unor disfunc]ii intervenite în activitatea
de educare [i socializare a [colii. Majoritatea programelor de educa]ie transmise
tinerilor de c\tre aceast\ instan]\ dar [i altele (ca de exemplu mass-media) erau
caracterizate în perioada regimului comunist (înainte de 1989) de un pronun]at
formalism, rezumându-se la ac]iuni de cunoa[tere a legilor, prelegeri [i mese
rotunde cu un ostentativ [i declarat mesaj moralizator. În majoritatea cazurilor de
conflict [colar, cadrele didactice recurgeau la exmatricul\ri sau transfer\ri în clase
recunoscute ca avînd o reputa]ie nu tocmai bun\.

Cercet\rile efectuate confirm\ faptul c\ exist\ o corela]ie între conduita de-
lincvent\ [i nivelul preg\tirii [colare, în sensul c\ delincven]ii minori au de regul\
un nivel sc\zut de preg\tire [colar\. Astfel, V. Dragomirescu (Dragomirescu,1976:
252), în urma analizei lotului de 210 delincven]i minori expertiza]i medico-legal,
a eviden]iat urm\toarea situa]ie privind nivelul de preg\tire [colar\: 60% dintre ei
au repetat cel pu]in un an [colar, iar majoritatea a frecventat cel pu]in dou\ [coli;
privitor la atitudinea fa]\ de înv\]\tur\, marea majoritate a delincven]ilor minori a
manifestat indiferen]\ sau chiar repulsie, atitudini eviden]iate în 75% din cazuri
prin rezultate slabe [i foarte slabe la aproape toate obiectele de înv\]\mânt.

În urma investig\rii unui lot de 105 subiec]i care au s\vâr[it furturi , V. Preda
(Preda, 1981:63) a identificat urm\toarea situa]ie: 49% erau elevi cu rezultate
foarte slabe la înv\]\tur\, 32% erau minori care au abandonat [coala [i nu erau
încadra]i în nicio activitate, iar 9% aveau doar 4-8 clase elementare [i erau angaja]i
ca muncitori necalifica]i. În multe cazuri, elevii marca]i de e[ecul lor [colar sau
marginaliza]i de c\tre colegi sau cadre didactice s-au integrat în alte grupuri de
referin]\ [i în primul rând în grupuri stradale alc\tuite din tineri ne[colariza]i sau
care au abandonat [coala, în cadrul c\rora vor fi „aprecia]i” în func]ie de comiterea
unor acte deviante.

DIN EXPERIEN}A PRACTICIENILOR
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Tipuri de infrac]iuni comise de c\tre minori

Conform statisticilor realizate de Organiza]ia „Salva]i copiii” (2006), infrac-
tiunile comise de catre minori au crescut ca inciden]\ si au cunoscut o diversificare
din punct de vedere al formei, ap\rând astfel noi tipuri de infractiuni, precum cele
de natur\ electronic\. În 2005, din totalul de 59.105 învinuiri, 11.400 au fost
aduse minorilor (iar 2.188 din acestea au fost pentru infrac]iuni comise cu vi-
olen]\). Din num\rul total de învinuiri aduse copiilor, furtul reprezint\ aproape
80%, tâlh\ria 12%, v\t\marea corporal\ 3,59%, iar prostitu]ia 0,6%. În ceea ce
prive[te consumul de droguri, Romania a cunoscut o cre[tere în rândul minorilor,
concomitent cu sc\derea vârstei de începere a consumului la 13-14 ani. Studiile
au relevat ca, spre deosebire de anul 1999, in 2003, în rândul copiilor si tinerilor
s-a înregistrat o cre[tere cu 85% a consumului de amfetamin\, o dublare a con-
sumului de marijuana, o triplare a abuzului de ecstasy [i o cre[tere cu 40-50% a
utiliz\rii LSD [i a altor substan]e halucinogene. De asemenea, abuzul de droguri
injectabile a crescut cu 50%.Un studiu derulat in 2004, în rândul elevilor a ar\tat
ca 2,5% din elevii de 11-12 ani au consumat cel pu]in o data marijuana, 0,4%
heroina, 0,3% ecstasy, 0,2% cocain\ si 0,1 LSD. Consumatori constan]i de ma-
rijuana s-au declarat 0,1%, iar de cocain\ tot 0,1%

Delimit\ri terminologice

A[a cum precizeaz\ Constantin Ciornei Donigan (Donigan, 1/2005:103), „fe-
nomenul de delincven]\ juvenil\ necesit\ o abordare atent\ care s\ includ\ pe
lâng\ perspectiva juridic\ [i o analiz\ a rela]iilor adolescentului cu mediul familial
[i [colar. Ea include în sfera sa multitudinea de conduite , condi]ii [i situa]ii de
via]\ nu întotdeauna legate între ele, conduite inadecvate ale adolescen]ilor care
nu au împlinit vârsta de 18 ani. Are o larg\ sfer\ de cuprindere, aplicându-se la
diferite forme de comportament [i la categorii heterogene de adolescen]i: a)
transgreseaz\ legea (delincven]\ în sensul strâns al sensului); b) cei care se
integreaz\ în anturaje cu poten]ial delincven]ional; c) cei care au abandonat mediul
familial [i [colar”. Acela[i autor (Donigan, 2/2005:92) face referire la faptul c\
„pe planul reglement\rilor juridice, se impune un statut juridic aparte al minorului
fa]\ de adult, [i acestea din mai multe puncte de vedere: ocrotirea intereselor
minorilor, sistemul educa]ional [i r\spunderea juridic\” (cu referire la capacitatea
deplin\ de exerci]iu [i discern\mânt2); legisla]ia penal\ face diferen]a între minori

2 În func]ie de calitatea discern\mântului, legiuitorul reglementeaz\ felurite capacit\]i de exerci]iu
ale persoanei [i anume: a) lipsa capacit\]ii de exerci]iu (care caracterizeaz\ discern\mântul
minorului sub 14 ani [i al alienatului sau debilului mintal pus sub interdic]ie judec\toreasc\);
b) capacitatea de exerci]iu restrâns\ (pentru minorul între 14 [i 18 ani); c) capacitatea deplin\
de exerci]iu (persoana care a împlinit vârsta de 18 ani [i femeia care s-a c\s\torit înainte de
aceast\ vârst\).



65

cu r\spundere penal\ [i minori care r\spund penal. Astfel faptele prev\zute de
legea penal\ s\vâr[ite de minori care în momentul comiterii nu aveau vârsta de 14
ani nu au caracter penal [i nu constituie infrac]iune, minorul care are vârsta între
14-16 ani r\spunde penal numai dac\ se dovede[te c\ a s\vâr[it fapta cu dis-
cern\mânt, iar dac\ a împlinit vârsta de 16 ani r\spunde penal f\r\ nicio excep]ie
(art. 99 Cod penal).

Aspecte legislative de protec]ie a copilului

Protec]ia copilului care a s\vâr[it o fapt\ prev\zut\ de legea penal\ [i nu
r\spunde penal este reglementat\ prin Legea nr.272/2004 privind Protec]ia [i
promovarea drepturilor copilului3 (art.80-84) [i are în vedere luarea m\surii de
plasament sau de supraveghere specializat\. În cazul în care exist\ acordul acordul
p\r]ilor sau al reprezentantului legal, m\sura supravegherii specializate se dispune
de c\tre comisia pentru protec]ia copilului, iar în lipsa acestui acord, de c\tre
instan]a judec\toreasc\. În dispunerea dispunerea uneia dintre m\surile prevazute
la art. 55 lit. a) si c), Comisia pentru Protec]ia Copilului, atunci când exista
acordul p\rin]ilor sau al altui reprezentant legal al copilului, ori, dupa caz, instan]a
judec\toreasc\, atunci când acest acord lipseste, va ]ine seama de:

- condi]iile care au favorizat savârsirea faptei;
- gradul de pericol social al faptei;
- mediul în care a crescut si a tr\it copilul;
- riscul savârsirii din nou de c\tre copil a unei fapte prevazute de
 legea penala;

- orice alte elemente de natura a caracteriza situa]ia copilului.

M\sura supravegherii specializate (art.81) const\ în men]inerea copilului în
familia sa, sub condi]ia respect\rii de c\tre acesta a unor obliga]ii, cum ar fi:

- frecventarea cursurilor [colare;
- utilizarea unor servicii de îngrijire de zi;
- urmarea unor tratamente medicale, consiliere sau psihoterapie;
- interzicerea de a frecventa anumite locuri sau de a avea leg\turi cu anumite
persoane.

În cazul în care men]inerea în familie nu este posibil\ sau atunci când copilul
nu îsi îndeplineste obliga]iile stabilite prin m\sura supravegherii specializate,
comisia pentru protec]ia copilului ori, dupa caz, instan]a judec\toreasc\, dup\
distinc]iile prev\zute la art. 80 alin. (2), poate dispune plasamentul acestuia în
familia extins\ ori în cea substitutiv\, precum si îndeplinirea de c\tre copil a

3 Legea nr.272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului a fost publicat\ în
„Monitorul oficial al României”, partea I, nr.557 din 23 iunie 2004 [i a intrat în vigoare la data
de 1.01.2005.
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obliga]iilor prev\zute la alin. (1). Conform acelora[i prevederi legale (art. 82), în
cazul în care fapta prevazut\ de legea penal\, savâr[it\ de copilul care nu r\spunde
penal, prezint\ un grad ridicat de pericol social, precum [i în cazul în care copilul
pentru care s-au stabilit m\surile prev\zute la art. 81 savârseste în continuare
fapte penale, comisia pentru protec]ia copilului sau, dup\ caz, instan]a jude-
c\toreasc\ dispune, pe perioad\ determinat\, plasamentul copilului într-un serviciu
de tip rezidential specializat. Minorii care au s\vâr[it o fapt\ penal\ sunt cerceta]i
(ca [i persoanele adulte) de Biroul Judiciar ca departament specializat din cadrul
Inspectoratelor Jude]ene de Poli]ie. Procedur\ de cercetare are ca punct de pornire
sesizarea înregistrat\ la serviciul judiciar,  reprezentat\ prin plângerea p\r]ii
v\t\mate sau sesizare din oficiu. Ulterior, prin activitatea specific\ de cercetare se
realizeaz\ : audierea p\r]ii v\t\mate, cercetarea la locul faptei, identificarea mar-
torilor (asisten]i [i oculari), identificarea [i ridicarea mijloacelor materiale de
prob\. În urma acestora, dup\ stabilirea [i identificarea autorului, minorul este
audiat în prezen]a reprezentantului legal, al avocatului [i/sau al autorit\]ii tutelare.
De asemenea serviciul judiciar înainteaz\ cererea de expertizare neuropsihiatric\
a minorului pentru a se verifica dac\ minorul are discern\mînt. Dac\ se de-
monstreaz\ c\ minorul a avut discern\mânt la data comiterii faptei penale, dosarul
cuprinzând rezultatele cercet\rilor este înaintat Parchetului (din raza de domiciliu
a minorului) care întocme[te rechizitoriul [i sesizeaz\ instan]a de judecat\, sta-
bilindu-se m\surile specifice ce se impun conform prevederilor legale ; în caz
contrar, deci în situa]ia în care se demonstreaz\ c\ minorul nu a avut discern\mânt4,
dosarul se solu]ioneaz\ prin neînceperea urm\ririi penale, îns\ fa]\ de minor se
aplic\ o pedeaps\ complementar\, respectiv internarea într-un centru de reeducare
sau m\sura supravegherii specializate. Aceste m\suri sunt comunicate autorit\]ii
tutelare5 care în colaborare cu direc]iile de asisten]\ social\ [i protec]ia  drepturilor
copilului monitorizeaz\ cazul [i desf\[oar\ activit\]i specifice de asisten]\ social\.
Atunci cînd minorul care a s\vâr[it o fapt\ penal\ are sub 14 ani sau are între 14-
16 ani dar nu a avut discern\mânt la data comiterii faptei, ancheta social\ întocmit\
de c\tre reprezentan]ii tutelare vine în sprijinul deciziei organelor de poli]ie de
aplicare a acelei pedepse complementare, prin datele pe care le furnizeaz\ [i prin
propunerea f\cut\ în acest sens. Ancheta social\ cuprinde date privitoare la:

- data [i locul na[terii  membrilor familiei,
- studii, inser]ie [colar\/profesional\, venituri realizate;
- istoric medico-social;
- asumarea sarcinilor parentale [i profesionale, gradul de implicare în
procesul de cre[tere [i educare al copiilor, gradul de afectivitate dezvoltat
între p\rinti [i copil;

4 Situa]ie valabil\ pentru minorul cu vârsta cuprins\ între 14-16 ani.
5 Autoritatea tutelar\ func]ioneaz\ ca parte component\ a serviciului public de asisten]\ social\;

poate fi serviciu de sine st\t\tor sau poate fi unul din serviciile ce intr\ în componen]a
Direc]iilor de Asisten]\ Social\ înfiin]ate în prim\rii.
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- istoricul faptei din perspectiva minorului [i a membrilor familiei;
- profilul moral;
- concluzii [i propuneri privind aplicarea pedepsei complementare.

Realizarea anchetei sociale reprezint\ de fapt [i primul pas al interven]iei din
perspectiva asisten]ei sociale în care î[i reg\seste locul [i evaluarea ini]ial\ a
cazului. ]inînd cont de specifica]iile legislative prev\zute la luarea m\surii de
supraveghere specializat\ [i analizând situa]ia [i abilit\]ile minorului descoperite
în timpul procesului de evaluare, asisten]ii sociali elaboreaz\  planul de ac]iune
(Miley et al, 2006:342) care cuprinde:

- stabilirea scopurilor;
- fixarea obiectivelor concrete;
- ordonarea obiectivelor în func]ie de priorit\]i;
- generarea strategiilor de interven]ie;
- specificarea sarcinilor, responsabilit\]ilor [i ac]iunilor necesare

pentru îndeplinirea obiectivelor;
- stabilirea intervalelor [i metodelor de revizuire [i modificare a

planului;

Studiu de caz

În cele ce urmeaz\ vom prezenta un studiu de caz pentru explicarea etapelor
mai sus prezentate [i a oferirii unei imagini de ansamblu a interven]iei asistentului
social în cazul minorilor pentru care s-a luat m\sura supravegherii specializate6.

Sergiu are 13 ani [i frecventeaz\ cursurile clasei a VIII-a la o [coal\ de mas\
din municipiu. Se afl\ în pragul abandonului [colar (prin absenteism marcant) [i
a fost cercetat pentru s\vâr[irea infrac]iunii de furt dintr-un magazin mixt situat în
apropierea locuin]ei. O dat\ cu închiderea dosarului instrumentat de IPJ-Biroul
Judiciar a primit m\sura supravegherii specializate. Este fiu unic [i provine dintr-
o familie organizat\ (aparent). P\rin]ii s\i, absolven]i de studii medii, sunt angaja]i
în munc\ (mama: gestionar, tat\l: l\c\tu[ mecanic), iar venitul pe membru de
familie este de 260 lei. Familia de]ine un apartament cu dou\ camere, modest
mobilat, în care se respect\ regulile elementare de igien\. Starea de s\n\tate a
membrilor familiei este relativ bun\. În urma primelor discu]ii purtate cu p\rin]ii
[i cadrele didactice au reie[it urm\toarele: în ciclul primar, minorul [i-a asumat cu

6 În conformitate cu prevederile legale, Serviciile de Proba]iune care func]ioneaz\ în cadrul
Direc]iilor de Proba]iune din Ministerul Justi]iei joac\ un rol important în procesul de in-
dividualizare a pedepsei, de executare a sanc]iunilor neprivative de libertate , de asistare [i
consiliere a victimelor infrac]iunilor; totu[i, num\rul mare de cazuri ce necesit\ rezolvare [i
personalul insuficient, au dus la încheierea unor conven]ii de colaborare cu Direc]iile de
Asisten]\ Social\ din cadrul Prim\riilor sau cu unele ONG-uri, astfel încât, atunci când situa]ia
impune acest lucru,  activitatea de consiliere este preluat\ de organismele amintite.
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responsabilitate sarcinile [colare, ob]inînd rezultate bune. Avea o rela]ie apropiat\
cu p\rin]ii [i îi f\cea pl\cere s\ povesteasc\ acestora evenimente petrecute la
[coal\ sau activita]i desf\[urate în cercul de prieteni. S-a înregistrat o perioad\ de
regres ( sc\derea performan]ei [colare [i o relativ\ închidere în sine) în timpul
clasei a V-a [i a VI-a, urmând ca în clasa a VII-a minorul s\-[i fac\ un obicei din
a lipsi nemotivat de la cursurile [colare.

Extrase din interviul cu mama:

„Nu [tiu ce s\ m\ mai fac cu el. Numai probleme îmi face. Îi spun tot
timpul c\ f\r\ [coal\ nu face nimic [i o s\ ajung\ un vagabond dar nu
m\ ascult\. Pe taic\-su nu-l bag\ în seam\. A încercat [i cu vorb\ bun\
[i cu b\taia [i...nimic!  iar acum nici m\car nu-[i mai vorbesc... [i m-am
trezit [i cu Poli]ia la u[\ c\ s-a înh\itat cu al]ii [i s-a apucat de furat.
Doamne, oare unde o s\ ajung\ copilul \sta?! Mi-e [i fric\ s\ m\
gândesc! Copil problem\, asta e! Copil problem\!”

Observa]ii:
- mama se simte cople[it\ în asumarea rolului parental;
- folose[te foarte des dojana- ca metod\ educativ\;
- comunicarea cu copilul ia forma monologului:  p\rintele „d\
instruc]iuni”, iar copilul trebuie s\ asculte;

- mama trece prin st\ri marcate de anxietate vis-a-vis de înc\lcarea
normelor sociale de c\tre un membru al familiei;

- empatie sc\zut\ cu copilul;
- eticheteaz\ negativ copilul;

Extrase din interviul cu tata:

„E un înc\p\]ânat. Eu n-am de unde s\-i dau câte vrea el... nu [tiu ce
telefoane, calculator de milioane, c\ \la care i l-am luat acum 2 ani nu
mai e bun?numai eu stiu cum am pl\tit ratele alea!  Nu m\ pot compara
cu al]ii. Ce s\ fac? S\ dau la al]ii în cap ca s\-i fac lui poftele?”

Observa]ii:
- [i în cazul tat\lui, empatia cu copilul este sc\zut\;
- tat\l este frustrat din cauza situa]iei materiale - perceput\ ca precar\-
a familiei;

- tat\l se simte descalificat [i inutil în fa]a ostilit\]ii copilului [i uneori
a indiferen]ei profunde a acestuia, ceea ce l-a determinat s\ renun]e
la c\utarea [i adoptarea unor metode educative care s\-i permit\
apropierea de copil, în]elegerea acestuia;

- stim\ de sine sc\zut\;
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 Extrase din interviul cu copilul:

„Ei (cu referire la p\rin]i) s\-[i vad\ de treburile lor. Ce atâta m\
controleaz\?!? Ce...eu m-am b\gat în certurile lor?!? Oricum nu-mi
dau niciodat\ bani c\ cic\ am ce mânca [i dup\ ei ar trebui s\ stau
numai în cas\ ...s\ nu fac g\l\gie [i s\-mi fac temele...Nici m\car n-am
furat! Auzi, din magazin! [ti]i cum era acolo??? Eu [i cu al]i b\ie]i eram
la locul nostru unde ne întâlnim [i mai vorbim . [i al\turi e o bodeg\
f\cut\ din lemne, a[a, d\r\p\nat\, în spatele unui magazin. Noi [tiam c\
aici patronul ]ine cutii goale, l\zi, sticle, ce nu-i mai trebuie lui. Într-o zi
se vedea u[a cr\pat\ (cu referire la u[a întredeschis\), a[a, f\r\ lac\t,
f\r\ nimic [i am intrat [i noi s\ vedem ce mai e pe acolo. Am g\sit o
biciclet\ veche, ne-am plimbat cu ea [i dup\ aia am aruncat-o, n-am
mai dus-o înapoi [i erau [i ni[te piese vechi de la casetofoane, ni[te
c\[ti... Ne-a pârât unul c\ suntem pe acolo [i a venit patronul [i ne-a zis
c\ ne bag\ pe to]i la pu[c\rie. Noi l-am înjurat [i am plecat. [i dup\ aia,
a doua zi a venit [i Poli]ia.”

Observa]ii:
- în familia acestui minor, disciplina [i educa]ia nu au evoluat de la
controlul p\rintesc (manifestat în mod legitim în perioada copil\riei) la
încrederea p\rinteasc\ (ce ar trebui s\ se manifeste în perioada adoles-
cen]ei); p\rin]ii nu controleaz\ ritmul evolu]iei spre independen]\, pierzând
din vedere corela]ia între m\sura încrederii acordat\ copilului [i capacitatea
sa de a-[i controla comportamentul;

- coeziune familial\ sc\zut\;
- „certurile lor” ar putea indica o disfunc]ionalitate a cuplului [i st\ri
familiale înc\rcate de tensiune;

- p\rin]ii nu manifest\ deschidere spre ceea ce face pl\cere copilului;
- copilul nu prime[te informa]ii referitoare la utilizarea resurselor fi-
nanciare, iar semnifica]ia bugetului de familie este str\in\ pentru acesta,
motiv pentru care, nefiind responsabilizat în acest sens, el emite preten]ii ce
dep\[esc posibilit\]ile p\rin]ilor;

- comunicarea cu p\rin]ii este disfunc]ional\;
- sentimentul apartenen]ei la un grup – este dezvoltat de c\tre copil, iar
finalit\]ile ac]ionale au ca scop înt\rirea acestuia;

- în cazul infrac]iunii comise, copilul nu accept\ abaterea de la norma
social\, aducând argumente în acest sens: era „bodeg\ d\r\p\nat\” ([i nu
magazin!) [i nu au p\truns prin efrac]ie: „u[a cr\pat\”; în plus bunurile
sustrase „nu-i mai erau de folos patronului”.

DIN EXPERIEN}A PRACTICIENILOR
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Datele mai sus prezentate fac tabloul evalu\rii ini]iale a cazului, iar elementele
constitutive ale planului de ac]iune au cuprins:

Scop: formarea adolescentului ca o persoan\ puternic\, responsabil\, într-un
mediu familial func]ional7;

Obiective:
- cre[terea stimei de sine în cazul fiec\rui membru al familiei;
- eficientizarea comunic\rii;
- înt\rirea coeziunii familiale;
- responsabilizarea minorului;
- reglementarea situa]iei [colare;
- continuarea studiilor.

Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse [i atingerea scopului a fost utilizat\
tehnica anchetei apreciative (Cojocaru, 2005:52), cu desf\[urarea ei  încadrat\ în
4 etape (Cooperrider et al, apud Cojocaru, 2005:52):

I. Etapa I- Discovery - „faza de identificare a „ceea ce este cel mai bine”,
g\sirea istoriilor pozitive, experien]e personale considerate de succes.

Chiar de la primele întâlniri cu minorul [i separat cu p\rin]ii acestuia8, asistentul
social a ]inut cont de importan]a cre\rii unei atmosfere pl\cute [i destinse de
discu]ie. În prima [edin]\ de consiliere s-au purtat discu]ii semi-orientate, tocmai
pentru a oferi posibilitatea clientului s\ se simt\ liber; s-au f\cut referiri asupra
valorilor (Tompea, D., 2003:453) ce stau la baza consilierii: confiden]ialitate,
autodeterminarea (drepturile clientului de a lua singur decizii), recunoa[terea
individualiz\rii (afirmarea caracteristicilor unice [i distinctive) ale fiec\rui client,
toleran]a (în sensul recunoa[terii circumstan]elor care provoac\ judec\]ile [i în-
vinuirea, admiterea c\ valorile [i convingerile personale pot s\ nu se aplice [i în
cazul altora9), obiectivitatea; cu alte cuvinte s-a încercat construirea unei rela]ii
client-asistent social bazat\ pe acceptare, respect, încredere, activându-se dup\
stabilirea scopului colabor\rii a motiva]iei clientului (cu referire atât la minor cât
[i la p\rin]ii acestuia) pentru schimbare. De asemenea începând cu prima [edin]a
s-a început descoperirea punctelor tari10 ale familiei, nu în ideea ignor\rii di-

7 Se face referire la dezvoltarea poten]ialului pe care clientul îl are; se încearc\ abandonarea
„paradigmei deficien]ei”( Cojocaru, 2005:51).

8 În lucrare nu vor fi f\cute referiri am\nun]ite la [edin]ele de consiliere în care clientul a fost
reprezentat de mama minorului [i respectiv de tat\ ; facem totu[i specifica]ia c\ obiectivele
acestora au fost cre[terea stimei de sine, eficientizarea comunic\rii [i implicit eficientizarea
rela]iei de cuplu.

9 Valabil pentru asistentul social, în încercarea de a-[i cunoa[te în mod optim clientul.
10 Perspectiva punctelor tari „subscrie la no]iunea c\ oamenii au rezerve nedescoperite [i neutilizate

de abilit\]i mentale, psihice, emo]ionale, sociale [i spirituale ce pot fi exprimate” – vezi  Miley,
K.K, et al., Practica asisten]ei sociale,  Polirom, Ia[i 2006, pag. 109
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ficult\]ilor pe care le ridic\ asista]ii ci pentru cre[terea [anselor de realizare a unor
schimb\ri pozitive prin eliminarea etichetelor patologice (centrarea pe problem\).
Atât minorul cît [i p\rin]ii s\i au fost încuraja]i s\ descrie lucrurile pe care le
apreciaz\ cel mai mult, momentele în care s-au sim]it bine în familie ([i la [coal\
- pentru minor), ce apreciaz\ [i ce calit\]i au membrii familiei [i cei din mediu
[colar (profesori, colegi). În povestirile membrilor familiei s-au amintit unele
evenimente [i s-au desprins urm\toarele idei:

- un meci de fotbal la care to]i au „coparticipat” prin vizionare [i au râs
- ziua de na[tere a unchiului la care s-au distrat
- mascatul de Revelion, minorul a fost cu uratul cu prietenii, a venit acasa
la p\rin]i [i [i-au f\cut ur\ri;

- vizita la „rudele de la Bra[ov”;
- mama e frumoas\, „are grij\ de to]i”; tat\l e „un b\rbat la locul lui”,
copilului „îi merge capul”.

Concluziile desprinse în aceast\ etap\ pot fi enumerate din perspectiva punctelor
tari, care au fost discutate cu minorul [i cu p\rin]ii s\i astfel:

a) puncte tari identificate:
- atât minorul cât [i p\rin]ii s\i au o stare de s\n\tate bun\;
- de]in un spa]iu de locuit care îi mul]ume[te;
- prezen]\ fizic\ pl\cut\;
- capacitate sporit\ de în]elegere (iste], receptiv) [i adaptare;
- deschidere spre cunoa[tere;
- minorul este apreciat în grupul de prieteni;
- mama este o bun\ gospodin\; [tie [i reu[e[te s\ îngrijeasc\ locuin]a,
transformând-o într-un mediu pl\cut, [tie s\ g\teasc\ satisf\când cerin]ele
culinare ale membrilor familiei;

- tat\l, de[i a fost disponibilizat cu 4 ani în urm\, a reu[it s\-[i g\seasc\ un
nou loc de munc\, s\ se integreze bine în colectivul lavorativ [i a f\cut
foarte bine fa]\ unei situa]ii de stres maxim, ceea ce denot\ c\ este o
persoan\ puternic\ [i echilibrat\;

b) oportunit\]i:
- au posibilitatea de a cuno[te [i aplica noi tehnici care vin în sprijinul
eficientiz\rii comunic\rii [i a rela]iilor familiale;

- minorul are posibitatea de a recupera materia [colar\ pentru anul în curs,
pân\ la finalizarea acestuia;

- au sprijinul familiei l\rgite, ai c\rei membri se arat\ interesa]i de evolu]ia
natural\ a familiei-client ( primesc telefoane de la rude pentru a vedea
simplu: „ce mai fac”, sunt invita]i la reuniuni de familie, la zile onomastice)

- între membrii familiei exist\ sentimentul de dragoste (ei „]in” unul la altul,
de[i nu-[i exprim\ [i exteriorizeaz\ sentimentele în acest sens

DIN EXPERIEN}A PRACTICIENILOR
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Etapa a II-a: Dream - „este faza în care oamenii î[i descriu dorin]ele [i visele
legate de munc\, de motiva]iile lor, de rela]iile lor de munc\, etc ; aceast\ etap\
urm\re[te construirea unei viziuni despre „cum ar putea fi” (Cojocaru, 2005:53),
urm\rindu-se exploatarea resurselor clientului. În timp ce clientul descria situa]iile
în care se afla [i rezultatele pe care dore[te s\ le ob]in\, asistentul social a încercat
filtrarea problemelor care necesitau aten]ie imediat\. În cazul prezentat s-a con-
siderat c\ focalizarea spre cre[terea stimei de sine (cu referire la fiecare membru
al familiei) poate însemna ini]ierea schimb\rii, trecerea de la gândirea negativ\ la
cea pozitiv\, modificarea sensului de la centrarea pe „problem\” la activarea
resurselor pentru dep\[irea unor situa]ii critice. Dac\ [edin]a de consiliere în care
s-a abordat ca tem\ „o zi din via]a mea” a scos în eviden]\ date referitoare la
climatul familial, rela]iile dintre membrii familiei, percep]ia minorului asupra
situa]iei sale [colare [i familiale, întâlnirea în care discu]iile s-au canalizat asupra
temei „cum a[ vrea s\ fie o zi din via]a mea” a relevat schimb\rile pe care [i le-ar
dori minorul dar [i care sunt aspira]iile [i care sunt planurile sale de viitor, prin
extrapolarea [i analizarea împreun\ cu copilul a situa]iei prezentate.

Observa]ii:

copilul vrea :
- ca „mama s\-i fac\ de mâncare ce-i place: sup\ limpede [i nu bor[ cu multe
zarzavaturi”,

- tata „s\ fie a[a ca mai de mult... s\ vorbeasc\ cu mine”,
- „s\ m\ lase s\ ies afar\”;
- „la [coal\ s\ m\ asculte dac\ ridic mâna”;
- „s\ vorbesc cu mai mul]i colegi din clasa mea”

Conceptualizarea acestor idei ne îndreapt\ aten]ia c\tre: importan]a inter-
cunoa[terii membrilor familiei, crearea unei rela]ii constructive cu cel\lalt. Co-
municarea interpersonal\ are  nevoie de o anumit\ „spiritualizare” ca atmosfer\ ce
face posibil contactul între un „tu” [i un „eu” (Avanti, M., Avanti, G., 2002 :110).
Acea atmosfer\ „respirabil\” sau „irespirabil\” este dat\ de comportamentul in-
terior al persoanei. Exist\ trei posibile atitudini de raportare: cea a „ înstr\in\rii”
( care face întotdeauna r\u în lumea rela]iilor), cea a „prejudec\]ii” („vorbe[te
tu...eu [tiu deja ce vrei s\ spui”) [i cea a „primirii deschise” ( vorbe[te, te ascult cu
toat\ aten]ia!). Aceasta din urm\ –cea mai constructiv\ – este de fapt o primire
empatic\, atent\ la „aici [i acum” al cuvintelor dar [i al sentimentelor care vorbesc
prin limbajul nonverbal: privire, tonul vocii, pozi]ia trupului. Primirea este esen-
]ialmente acceptare a nevoii fundamentale a fiec\rei fiin]e umane de a se sim]i
bine. Starea de bine izvor\[te întotdeauna din a te sim]i „în]eles” [i pentru a-l
în]elege pe altul trebuie s\ [tim s\ în]elegem [i s\ descifr\m bine semnalele
propriului eu interior.
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Extrase din interviul cu minorul cu aspectele ce fac referire la construc]ia
viitorului:

„A[ vrea s\ termin [coala, s\ plec în Italia cu prietenul meu, s\ muncesc,
s\-mi iau o ma[in\...”

Observa]ii:

 Dorin]ele minorului au la baz\ o logic\ s\n\toas\ iar ele semnific\ în acest
caz, a[a cum era [i firesc, necesitatea satisfacerea nevoilor11:

- mama s\-i fac\ de mâncare ce-i place; satisfacerea nevoilor elementare,
pentru asigurarea bunei func]ion\ri a organismului uman;

- tata s\ fie a[a ca mai de mult... s\ vorbeasc\ cu mine; satisfacerea nevoii
sociale (raportat\ la necesitatea accept\rii [i apartenen]ei) [i a nevoii de
stim\: „satisfacerea acestei nevoi permite dobândirea încrederii în sine [i
procur\ sentimente de valoare, de for]\, de utilitate”(Lecomte, apud Bo-
cancea, C., Neam]u, G., 1999:41);

- s\ m\ lase s\ ies afar\; nevoia de autorealizare (împlinirea de sine),
tangen]ial exprimat\ prin construirea unei imagini de sine favorabile [i
capacitatea de autocontrol;

- la [coal\ s\ m\ asculte dac\ ridic mâna; nevoia de stim\ [i nevoia de
autorealizare;

- s\ vorbesc cu mai mul]i colegi din clasa mea; nevoi sociale, nevoia de
stim\;

- a[ vrea s\ termin [coala; nevoia de autorealizare sugerat\ [i prin ultima
parte a frazei (s\ muncesc... s\-mi iau o ma[in\ )

Etapa a III-a: Design - „î[i propune s\ construiasc\ o nou\ arhitectur\ a
organiza]iei orientat\ spre ceea ce ar putea fi, proiectând noi structuri, procese [i
rela]ii capabile s\ apropie organiza]ia de viziunea imaginat\ în etapa anterioar\.
(...); reprezint\ un proces de reinventare a organiza]iei, bazat pe imagina]ie”
(Cojocaru, 2005:53)

Extrase din interviul cu minorul:

A.s: Ce anume ]i-ar place s\ faci în Italia?

R\spuns client: „[tiu pe mul]i care lucreaz\ acolo, un prieten de-al meu
lucreaz\ într-un atelier unde face garduri [i grilaje de fier:... m\soar\,
calculeaz\, taie fierul.... Mie mi-ar place s\ lucrez ca [i unchiul meu: el
e zidar, dar lucreaz\ în apartamente, pune gresie, faian]\, face ni[e în
perete... acuma se pricepe foarte bine [i face apartamente moderne, [tie

11 Folosim conceptul de „nevoie” prin prisma concep]iei lui Abraham Maslow; a se vedea Cristian
Bocancea, George Neam]u,  Elemente de asisten]\ social\, Editura Polirom, Ia[i, 1999, p. 41.
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[i ce pere]i s\ d\râme, care-i perete de rezisten]\, care nu... pe asta se
fac mul]i bani.

A.s:  E[ti tentat s\ faci lucrurile acestea în România?

R\spuns client: „A[ putea s\ lucrez acolo [i apoi s\ câ[tig bani cu asta
[i în ]ar\. Mi-ar place s\ deschid o firm\. A[a pot s\ cunosc [i arhitec]i
baza]i, s\ lucrez cu ei... s\-mi cear\ sfatul ...[i eu lor...”

A.s: Cum te-ar putea ajuta p\rin]ii în acest sens?

R\spuns client: „P\i, întâi s\ în]eleag\ c\ nu to]i care merg în Italia
sunt vagabonzi [i fur\... [i tata poate s\ m\ ajute... c\ el e a[a mai
serios, ... calculat, s\ aib\ grij\ de oamenii care ar fi în firm\...[i
mama...poate s\ aibe grij\ de noi, s\ ne aduc\ mâncarea care ne place,
c\ patronii nu prea au timp s\ m\nânce acas\...ar avea normal, mai
mul]i bani s\ ne fac\ bun\t\]i...”

Observa]ii:

Minorul are o viziune relativ clar\ asupra viitorului s\u. Este c\l\uzit de modele
(prietenul, unchiul), de persoane la care se raporteaz\, î[i vede membrii familiei
implica]i în proiectul s\u, dar pune condi]ii: „p\i, întâi s\ în]eleag\...”. Fiecare
trebuie s\ pl\teasc\ „rolul privilegiat” pe care îl prime[te, fiecare dintre p\rin]i
prime[te responsabilit\]i pe care trebuie s\ [i le asume cu mult\ seriozitate [i
competen]\. Afla]i în acest punct al cercet\rii-ac]iune, întrebarea care transpare
situa]iei este: visul minorului este unul pasiv (nu poveste[te altora despre el pentru
a nu fi luat în râs, se fere[te de p\rin]i în încercarea de a ascunde adev\ratele sale
inten]ii cu privire la viitor) sau unul activ: dorin]a puternic\ de realizare a pro-
iectelor pe care [i le-a propus îl determin\ s\ ac]ioneze în cunp[tin]\ de cauz\,
evaluînd implica]iile [i de fapt pa[ii pe care îi are de urmat pân\ la atingerea
]elului; depune efort în acest sens [i î[i canalizeaz\ energiile. Pentru elucidare,
asistentul social încearc\ „spargerea jocului de puzzle”: ansamblul se desface în
buc\]i, acestea se divizeaz\ în altele mai mici, ajungîndu-se la piesele singulare:

A.s: Vrei s\ analiz\m împreun\ ce ar trebui s\ faci pentru a-]i împlini
visul?

R\spuns client: „Cam [tiu ( nu foarte optimist, dar cu o privire ager\,
concentrat\)...s\ am o diplom\ de meseria[, s\ am carnet de conducere,
s\ am pa[aport [i s\ am ni[te bani” 12

A.s. : Te referi la faptul c\ cineva trebuie s\ te înve]e..s\ zide[ti, de
exemplu?

12 Acestea reprezint\ buc\]ile mari ale jocului de puzzle
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R\spuns client: {i asta, dar trebuie s\ am o diplom\, s\ termin o [coal\
profesional\...

A.s: Iar pentru carnetul de conducere?

R\spuns client: Nu-mi trebuie ma[in\, c\ au instructorii!

A.s.: Din câte îmi aduc aminte, înscrierea la [coala de [oferi, presupune
întocmirea unui dosar care con]ine: adeverin]\ de studii, aviz psihologic,
cazier judiciar13; [i pentru pa[aport e necesar cazierul judiciar.

A.s. (cu o privire încurajatoare, zâmbet deschis) : Sunt convins\ c\ po]i
ob]ine toate astea! (clientul surâde complice, dar satisf\cut!)

Clientul: Cred c\ ar trebui s\ fiu mai cuminte14, s\ n-o încurc! [i s\ merg
la [coal\15. Dar la [coal\ merg [i la profesional\ intru u[or. Dac\ r\mân
corigent îmi dau corigen]ele în var\ [i tot intru la profesional\16!

([edin]a de consiliere se încheie cu glume ...gustate atât de client cât [i
de asistent social.... „prea mult\ sobrietate dintr-o dat\!!!!!)

Observa]ii:

Visul minorului merge în împletirea elementelor pasive cu cele active. El î[i
poveste[te visul, dar nu con[tientizeaz\ în totalitate costurile acestuia, motiv pentru
care în sensul mai sus exprimat este stimulat. Astfel, reu[e[te s\-[i formuleze
singur planul de ac]iune necesar pentru realizarea visului s\u: „s\ fiu mai cu-
minte.., s\ merg la [coal\..., s\ intru la profesional\.... Practic dup\ spargerea
jocului de puzzle s-a trecut la reconstruc]ia sa dar de data acesta ghidându-se dup\
valori autentice, care au condus de fapt spre obiectivele ce se reg\sesc în planul de
ac]iune al asistentului social. Congruen]a obiectivelor demonstraez\ eficien]a
activit\]ii de asisten]\ social\ [i ofer\ specialistului un feed back pozitiv pentru
munca desf\[urat\.

Etapa a IV-a:  Destiny - „este faza de implementare a planurilor stabilite în
etapa anterioar\ [i presupune stabilirea rolurilor [i responsabilit\]ilor, dezvoltarea
strategiilor, construirea unor noi re]ele de interac]iune în cadrul organiza]iei sau al
comunit\]ii, utilizarea resurselor pentru ob]inerea rezultatelor”(Cojocaru, 2005:
54). Trecerea la a patra etap\ se face gradual, pe m\sur\ ce membrii familiei
con[tientizeaz\ cauzele disfunc]ionalit\]ilor familiale; ei fac eforturi comune
pentru a dep\[i situa]iile limit\ [i chiar î[i internalizeaz\ „norme” [i „reguli”
stabilite de ei în[i[i dup\ practicarea unor exerci]ii în cadrul [edin]elor de consiliere

13 Minorul prime[te informa]ii cu privire la con]inutul semantic al termenilor utiliza]i
14 Pies\ singular\ a jocului de puzzle.
15 Pies\ singular\ a jocului de puzzle.
16 Pies\ singular\ a jocului de puzzle.
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[i ulterior (tematica acestora are în vedere cre[terea stimei de sine, cunoa[terea
metodelor de abordare a stresului [i furiei; ex17: jocul numelor, cum s\ umplem
cana, identificare a surselor de stres: scala Holmes Rahe, etc).

Extrase din interviul cu minorul:

„Ieri am scuturat covoarele! Toate, toate! Mama le-a strâns [i eu cu
tata le-am scuturat, apoi mama s-a apucat de spalat carpetele. Am
terminat eu toat\ treaba, c\ pe tata l-au chemat la servici, iar mama a
facut ran\ la doua degete!”

„S\pt\mâna asta am fost în fiecare zi la [coal\. Am lipsit doar trei ore
da’ nu se pune c\ to]i [tiam c\ profesorii au [edin]\ [i nu facem ore!”.

„Am jucat table cu tata. Nu prea aveam chef, da’… (ridic\ umerii,
prive[te pu]in ironic)... eu am câ[tigat!Apoi tata a coborât la magazin [i
a luat un suc c\ asta a fost ‘pedeapsa’ lui.”

Observa]ii:

Atât p\rin]ii cât [i minorul sunt încuraja]i s\ gândeasc\ pozitiv, s\-[i exprime
aceste gânduri [i s\ evalueze consecin]ele benefice ale acestui mod de abordare;
asistentul social prime[te un feed-back pozitiv din partea membrilor familiei
tocmai datorit\ particip\rii active a acestora la schimbarea climatului familial, [i
în acela[i timp înregistreaz\ o atingere a obiectivelor (cre[terea stimei de sine,
eficientizarea comunic\rii, înt\rirea coeziunii familiale, responsabilizarea mi-
norului, reglementarea situa]iei [colare). Minorul, din proprie ini]iativ\ (f\r\ s\
existe constrângerea p\rin]ilor) începe s\ desf\[oare activit\]i specifice rolului de
„fiu” [i de „elev”, el este sprijinit, încurajat [i începe s\ se simt\ apreciat, motiv
pentru care în cadrul [edin]elor de consiliere poveste cu u[urin]\ aceste aspecte.
De[i atmosfera familial\ pare una perfect\ ea nu este totu[i a[a. Îns\, progresele
care s-au f\cut sunt foarte mari, iar schimbarea mentalit\]ii membrilor familiei
despre conceptul în sine de „familie”, „rol parental”, „responsabilit\]i” s-a schim-
bat foarte mult. Unele discu]ii purtate cu clien]ii „tr\deaz\” mici neajunsuri, dar
faptul c\ ele sunt evitate demonstreaz\ în aceast\ etap\ c\ atât p\rin]ii cât [i
copilul reu[esc s\ gestioneze singuri situa]ia prin solu]ii viabile.

Exemplu: minorul mai are uneori „reminiscen]e ale libert\]ii f\r\ limit\”: s-a
întâmplat s\ plece din cas\ la o or\ târzie f\r\ s\ spun\ p\rin]ilor; pân\ la în-
toarcerea acestuia, so]ii au discutat despre cum s\-[i abordeze copilul printr-o
metod\ pozitiv\18; sau s-a întâmplat ca minorul s\ fie ironizat de unii colegi, dar
a avut capacitatea de a nu mai r\spunde în acela[i mod; a zâmbit [i a încercat s\

17 A se vedea Cum s\ devenim p\rin]i mai buni. Manualul educatorului parental, Holt Romania,
Lumen, Ia[i 2002.

18 A se vedea „Mesajele Eu” din Cum s\ devenim p\rin]i mai buni. Manualul educatorului parental,
Lumen, Ia[i 2002



77

discute deschis cu colegii (fapt relatat de c\tre mam\; incident observat de c\tre
un cadru didactic).

În cadrul ultimelor [edin]e de consiliere, asistentul social face un „tablou al
realiz\rilor” încercând s\-[i determine clien]ii s\ se exprime în forma propozi]iilor
provocative.

Asistentul social care, intrând în rolul clientului, „provoac\” :

„Deci: mi-am f\cut patul diminea]\, am fost ordonat, m-am în]eles bine
cu ai mei, am fost toat\ s\pt\mâna la [coal\, mi-am luat noti]e...! Ce
înseamn\ asta?”

Clientul: „Sunt cuminte!”

Asistentul social intrând în rolul p\rintelui:

„Deci: Mi-am ascultat copilul [i l-am îndrumat f\r\ s\-l constrâng, am
fost atent la cerin]ele lui, l-am implicat în luarea deciziilor privitoare la
familie...! Ce înseamn\ asta?”

Clientul: „Sunt un bun p\rinte!”

Observa]ii:

Clien]ii ajung cu dificultate s\ se exprime prin intermediul propozi]iilor pro-
vocative, mimica [i gestica tr\dând câteodat\ nesiguran]\ sau stâng\cie. Dar,
verbalizarea în acest mod înseamn\ de fapt dep\[irea unei bariere de schimbare de
mentalitate, de mod de a gândi, având func]ie eliberatoare dup\ dep\[irea ei [i
oferind o imagine frumoas\ prezentului [i viitorului.

Not\: [edin]ele de consiliere s-au desf\[urat pe parcursul a 12 s\pt\mâni, cu o
frecven]\ de o dat\/s\pt\mân\ pentru minor [i o dat\/s\pt\mân\ pentru p\rin]i. Au
fost trei [edin]e comune (la care au participat atât copilul cât [i p\rin]ii): prima
[edin]\ (care practic nu se încadreaz\ în tipar, p\rin]ii împreun\ cu minorul având
obliga]ia de a se prezenta la Serviciul Autoritate Tutelar\ în vederea oferirii unor
informa]ii pentru realizarea anchetei sociale), o [edin]\ –imediat dup\ înregistrarea
progreselor [i a schimb\rilor pozitive, încercându-se înt\rirea [i recunoa[terea
acestora, [i [edin]a de final care a lansat perspectiva unei viitoare colabor\ri, în
termenii propu[i de ambele p\r]i, [i ]inându-se cont de dorin]ele ambelor p\r]i.
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Rezumat

Acest articol exploreaz\ posibilit\]ile [i poten]ialul pe care le are interven]ia
apreciativ\ în supravegherea specializat\ în comunitate a minorilor delincven]i.
Bazându-se pe ciclul 4-D, autoarea experimenteaz\ aceast\ form\ de interven]ie
social\, pornind chiar de la utilizarea interviului apreciativ.




