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POSDRU: 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a
participarii grupurilor vulnerabile pe piaţa

muncii

Proiect:”Creşterea şanselor de integrare profesională
a tinerilor care părăsesc sistemul de ocrotire la
împlinirea vârstei de 18 ani din 3 regiuni ale ţării”
finanţat prin programul POSDRU.

Proiectul este implementat de Asociaţia Tineri
Întreprinzatori CONCORDIA – iniţiatorul
proiectului, în parteneriat cu Maison de Promotion
Sociale – Franţa, Learn.org – Anglia, Asociaţia
Centrul Regional de Iniţiere şi Servicii, Asociaţia
pentru Comunitate şi Familie 2006.



Delimitări conceptuale

„Maturitatea tinerilor care urmează să părăsească
sistemul de protecţie este definită de alegerile
conştiente şi responsabilităţile pe care aceştia
declară că le fac şi de abilitatea cu care au folosit şi
folosesc ajutorul celorlalţi şi în special ajutorul
statului pentru atingerea unor obiective precum “a
deveni adult independent şi responsabil”.



Ipoteză și variabile

 Se prezumă faptul că, în opinia tinerilor
instituţionalizaţi, aceştia au un nivel scăzut de
dezvoltare a abilităţilor personale.

 Variabile utilizate: responsabilitatea tinerilor
instituţionalizaţi, sociabilitatea, conformismul
social, autocontrolul, încrederea socială, dorinţa de
realizare, deschidere către experienţă,
independenţă/ autonomie, asertivitate şi
perseverenţă



Metodologie

 Metodă: ancheta pe baza de chestionar,

 Instrument: chestionarul de evaluare a abilităților
personale aplicat la aproximativ 135 de tineri
institutionalizați în sistemul de protecție al
județului Sibiu



Eșantionare

 S-a realizat conform criteriilor cerute prin proiect:
tânăr instituţionalizat/ în sistemul de ocrotire; număr
şi repartiţie numerică pe sexe, vârste, intelect;

 La baza selecţiei tinerilor au stat urmatoarele 2
criterii: împlinirea vârstei de 15 ani şi
instituţionalizarea acestora în centre rezidentiale atât
din cadrul Directiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sibiu/ CJ Sibiu, cât şi din cadrul
centrelor rezidenţiale aparţinând Organismelor
Private Acreditate.

 .



 Pe parcursul realizării lucrării au fost chestionaţi
doar 135 de tineri din cei 200 propusi, refuzul
Organismelor Private Autorizate de a coopera şi
existenţa unor dizabilităţi/ tulburări psihice la unii
tineri instituţionalizati reprezentând cele 2
impedimente majore.

Obstacole și riscuri



Responsabilitatea

Ajutorul cerut de către colegi în rezolvarea unor exerciţii sau lucrări

75%

24%
1%

Da

Nu

NR



Responsabilitatea

Indeplinirea sarcinilor date de profesor sau şef

83%

16% 1%

Da

Nu

NR



Sociabilitatea

Invatarea/ lucrul impreuna cu alti colegi

82%

17% 1%

Da
Nu
NR

Uşurinta cu care leaga prietenii

79%

20% 1%

Da
Nu
NR



Conformismul social

Importanta normelor şi regulilor de
comportament în relaţiile între oameni

96%

3%

1%

Da
Nu
NR

Implicarea în situaţia de conflict în cadrul
grupului

75%

24%
1%

Rezolvare
Ignorare
NR



Autocontrolul

Refuzul prietenului de a merge la petrecere

86%

13% 1%

Accept
Sunt supărat
NR

Implicarea în situaţia de conflict în cadrul
grupului

86%

13% 1% Cer ajutor si continui

Ma opresc si devin
nervos
NR



Încrederea socială

Plăcerea de a f i în centrul atenţiei

55%

44%

1%

Da
Nu
NR

Dacă ceilalţi le cer ajutorul

79%

20% 1%

Da
Nu
NR



Dorinţa de realizare

Obiective personale

83%

16% 1%

Mai ridicate
Mai scăzute
NR

Imaginea în viitor

88%

11% 1% O persoană cu realizări

O persoană fără
realizări
NR



Deschidere către experienţă

Dacă plac activităţile cu schimbări

85%

14% 1%

Da
Nu
NR

Interesul pentru cunoştinţe noi

92%

7% 1%

Da
Nu
NR



Independenţă/ autonomie

O persoana care lucreaza serios

86%

13% 1%

Da
Nu
NR

Preferinţa pentru a lua decizii "de unul
singur"

55%

44%

1%

Da
Nu
NR



Asertivitatea

Părerea clară în faţa grupului

81%

18% 1%

Da
Nu
NR

Situaţia dorită

41%

58%

1%
Să vorbiţ i în faţa
grupului
Nu

NR



Perseverenţa

Obiective personale în faţa obstacolelor

79%

20% 1%

Da
Nu
NR

Tendinţa de a amâna anumite situaţii

55%

44%

1%
Să vorbiţ i în faţa
grupului
Nu

NR



 În urma rezultatelor cercetării ipoteza propusă spre testare
a fost infirmată tinerii declarând că au un nivel ridicat al
abilităţilor privind responsabilitatea, sociabilitatea,
conformismul social, autocontrolul, încrederea socială,
dorinţa de realizare, deschiderea către experienţă,
independenţa/ autonomia, asertivitatea şi perseverenţa.

 Un nivel scăzut de dezvoltare a fost înregistrat în cazul
eşantionului I doar în cazul abilităţii de a lua iniţiativa şi al
abilităţii de a menţine un nivel optim de efort pe parcursul
desfăşurării unei activităţi până la atingerea rezultatului
anticipat.

Concluzii


