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Impactul abuzului şi neglijării copilului

Părinţi abuzivi sau neglijenţi

Ataşamente şubrede, tulburări emoţionale, 
modele negative de funcționare

Capacitate redusă de adaprate a 
strategiilor de soluţionare a problemelor 

Funcţionare socială ineficientă, relaţionare 
proastă cu semenii 

Deprimare psihologică

Disfuncționare relaţională în viaţa 
matură

Samuels, B. (2012). Looking the future: An 
agenda for the Children’s Bureau’s next 100 
years. 
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Ce este Bunăstarea copilului?

Bunăstarea copilului include 

satisfacerea necesităților pe toate 
domeniile/aspectele cele mai importante pentru 

dezvoltare, 

care asigură un început bun în viață 

și o pregătire pentru realizările ulterioare. 
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Opt domenii de bunăstare
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Sînt îngrijit cu afecțiune

• Simt dragostea și căldura sufletească din partea celor apropiați;

• Sînt susținut și încurajat să mă dezvolt și să fac ceea ce îmi place;

• Îmi iubesc familia, mă simt fericit și mulțumit de viață;

• Trăiesc într-o casă curată şi caldă, îmbrăcăminte și alimentație;

• Am un loc de dormit în siguranță;

• Sînt ascultat atunci cînd vorbesc despre lucrurile de care am
nevoie;

• Am alături un adult cu care să discut, să-mi împărtășesc bucuria,
neliniștea sau tristețea, pe care pot miza dacă am o problemă.
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Mă simt în siguranţă

• Mă simt protejat de vătămare și în siguranță acasă, la şcoală și în 
comunitate;

• Sînt învățat cum să mă protejez de accidentare și vătămare; 

• Nu mi-i frică să merg afară şi să mă plimb prin localitate;

• Nu sînt persecutat, discriminat sau agresat de colegi sau adulți la 
școală sau în comunitate;  

• Nu mă implic în activități periculoase  sau anti-sociale; 

• Anunț îngrijitorii mei unde și cu cine mă duc cînd ies afară; 

• Nu sînt lăsat fără supravegherea adulților cînd sunt mic sau am 
anumite necesități speciale.
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Sînt sănătos
• Mama mea face alegeri sănătoase în timpul sarcinii; 

• Mănînc sănătos și sistematic; 

• Sînt înregistrat la medicul de familie și fac vaccinurile și 
investigații periodice;  

• Fac exerciţii fizice, petrec timpul în aer liber, învăț un mod sănătos 
de viață; 

• Sînt îngrijit și primesc ajutor atunci cînd mă îmbolnăvesc sau mă 
simt rău; 

• Sînt învățat și cunosc cum să am grijă de corpul meu;  

• Știu cum să evit riscurile pentru sănătatea mea (îmbolnăvire, 
accidentare, dauna drogurilor, alcoolului și fumatului, etc.); 

• Nu sunt implicat în activități sau munci grele care să-mi pună 
sănătatea în pericol.
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Am realizări

• Vreau să merg la școală;

• Mă descurc bine cu temele;

• Sînt încurajat și ajutat la pregătirea temelor;

• Particip în diferite cercuri și activități pe interese în
școală ți comunitate;

• Primesc ajutor la unele obiecte, dacă nu mă descurc;

• Știu și pot să soluționez problemele cu care mă
confrunt zilnic;

• Sînt susținut și încurajat să învăț după un program
adaptat la necesitățile speciale.
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Sînt activ

• Am timp liber în care fac ceea ce îmi place; 

• Particip la activități de odihnă şi sport organizate în comunitate; 

• Sînt susținut și încurajat să practic hobbyurile, să mă joc cu alți 
copii în timpul liber; 

• Merg împreună cu prietenii la cinema, circ, concerte sau alte 
activități culturale;

• Sînt implicat în evenimentele organizate în familie, cu prieteni, 
rude și vecini; 

• Sînt ajutat și încurajat să comunic cu semenii și să particip în 
diferite activități organizate în școală sau comunitate, cu toate că 
am necesități speciale și nu pot face anumite lucruri. 
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Mă simt respectat

• Sînt auzit și luat în serios atunci cînd adulții iau decizii care 
mă privesc;

• Îngrijitorii au încredere în mine că voi lua decizii corecte și nu 
mă voi lăsa influențat să fac lucruri nepotrivite; 

• Sînt tratat cu respect de copii, adulți în familie, la școală și în 
comunitate; 

• Copiii și adulții de la școală și din comunitate vorbesc amabil 
cu mine, nu mă bruschează și nu strigă la mine;  

• Sînt susținut și încurajat de colegi și adulți la școală și în 
comunitate atunci cînd vreau să-mi exprim opinia; 

• Oamenii din jur nu mă discriminează din cauza etniei, vîrstei, 
genului, culturii, necesităților speciale.
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Sînt responsabil

• Sînt susținut și încurajat să respect regulile acasă, la şcoală şi în
comunitate;

• Ştiu care sînt aşteptările celorlalți de la mine și depun efort să
fac față sarcinilor care îmi sînt date în familie, la școală;

• Adulţii au încredere că voi face ceea ce mi-au încredințat;

• Ascult ce spun alții şi încerc să înţeleg opinia lor;

• Ştiu să fac deosebire între bine şi rău;

• Sînt încurajat și pot să-mi controlez emoțiile negative și
comportamentul;

• Sînt grijuliu şi îi ajut pe cei din jur dacă au nevoie.
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Mă simt inclus

• Mă simt parte din familia mea, grupul copiilor de la şcoală și
din comunitate;

• Comunic cu alți copii și adulți;

• Sînt apreciat de cei din jur;

• Am la cine apela și cu cine discuta cînd am nevoie de suport,
încurajare sau vreau să vorbesc despre bucurii sau neplăceri;

• Sînt încrezut că oamenii ce mă înconjoară mă vor ajuta dacă
se întîmplă ceva;

• Simt că sînt important pentru familia mea, pot face lucruri
frumoase pentru colegi, vecini.
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Ține de fiecare din noi în activitatea 
profesională:

•să fim atenți la orice îngrijorare pentru bunăstare, 
schimbări minore în comportamentul și starea 
emoțională a copilului, 

•să reacționăm prompt la locul nostru de muncă,

•să implicăm alți profesioniști relevanți.
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Din cercetări dar și intuitiv cunoaștem: 

Familiile obțin ceea de ce au nevoie și 
prosperă, atunci cînd în viaţa personală dar și 

în anturajul lor și în   comunităţile lor există 
factori protectori puternici
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Caracteristicele familiei puternice

1. Este rezilientă

2. Are relații sociale de suport

3. Cunoaște principiile de îngrijrie 
şi dezvoltare a copilului

4. Primește sprijin la necesitate

5. Cunoaște cum să dezvolte 
competenţe (capacități) sociale 
şi emoţionale la copii
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Factorul protector nr.1 – Rezilienţa parentală

• Capacitatea de a controla stresul şi 
comportamentul, atunci cînd întîmpină 
dificultăţi, probleme, traumă; 

• Rezilienţă la stresul cauzat de probleme cotidiene - speranţă, 
optimism, încredere de sine, capacităţi de rezolvare a 
problemelor, autoîngrijire şi dorinţa de a cere ajutor, controlul 
emoţiilor negative;

• Rezilienţa la stres provocat de îngrijirea copilului, de a nu 
permite stresului să influenţeze dragostea și îngrijirea 
copilului, atitudinea pozitivă față de copil.
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Rezilienţa părinţilor

Acţiuni de fiecare zi

• Demonstrarea prin căi diferite că părinții sunt apreciaţi

• Respectarea rasei, limbii, culturii, istoriei, şi viziunii
asupra creșterii copiilor, caracteristice pentru fiecare
familie

• Încurajarea părinților să-şi gestioneze eficient stresul

• Susținerea părinților în calitate de factori de decizie şi
ajutarea lor să-şi dezvolte capacităţi de luare a deciziilor
şi lider

• Ajutarea părinților să înţeleagă cum să-l susţină pe copil
în momente stresante
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Factorul protector nr. 2 – Relații sociale de 
suport

• Relaţiile pozitive ce oferă familiei suport emoţional, 
informaţional, concret şi spiritual; 

• Relaţii sănătoase și de durată;

• Respectul şi aprecierea celor din jur;

• Acceptarea ajutorului din partea altor persoane, şi oferirea 
ajutorului altora;

• Capacitatea de a crea şi menţine relații de durată.
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Relaţiile sociale

Acţiuni de fiecare zi
• Ajutarea familiilor să valorifice, creeze, susţină şi să folosească relaţiile

sociale

• Crearea unui mediu incluziv

• Facilitarea sprijinului reciproc

• Promovarea angajamentului în comunitate şi participarea în activităţile
comunitare
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Factorul protector nr. 3 – Capacitatea parentală 
pentru îngrijirea și dezvoltarea copilului

• Înţelegerea principiilor de dezvoltare fizică, cognitivă, socială 
şi emoţională a copilului şi a modului de îngrijire a copilului;

• Atitudinea grijulie și afectuoasă a părinţilor față de copil;

• Aşteptări adecvate față de potențialul copilului (să nu ceară de 
la copil ceea ce el nu poate să facă);

• Capacitatea de a crea un mediu potrivit și stimulator pentru 
dezvoltarea copilului;

• Tehnici pozitive de disciplinare și control al comportamentului 
copilului; 

• Recunoaşterea şi satisfacerea necesităţilor specifice ale 
copilului.
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Capacitatea parentală pentru 
îngrijirea și dezvoltarea copilului

Acţiuni de fiecare zi
• Modelaţi interacţiunile cu copiii, potrivit dezvoltării lor

• Oferiţi informaţie şi resurse despre îngrijirea parentală 
şi dezvoltarea copilului

• Încurajaţi-i pe părinţi să facă observaţii, să pună 
întrebări, să cerceteze problemele de îngrijire 
parentală şi să încerce noi strategii

• Abordaţi problemele de îngrijire parentală din 
perspectiva punctelor forte
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Factorul protector nr.4 - Sprijin concret la 
necesitate

• Cunoaşterea serviciilor şi a modului de solicitare a acestora;

• Accesul la sprijin şi servicii concrete pentru soluţionarea 
problemelor familiei şi pentru minimalizarea stresului cauzat 
de probleme;  

• Acceptarea susţinerii din partea celorlalți la momentul 
apariției problemei;

• Capacitatea de a apăra drepturile proprii şi ale copilului 
pentru obţinerea suportului și ajutorului necesar.
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Sprijin concret la necesitate

Acţiuni de fiecare zi
• Reacţionaţi imediat, atunci când familiile intră în criză

• Oferiţi informaţie şi direcţionaţi către serviciile din comunitate

• Ajutaţi familiile să dezvolte capacităţile şi instrumentele de care au
nevoie pentru a-şi identifica necesităţile şi a solicita asistenţă

 Rugaţi-i pe părinţi să identifice o necesitate concretă, satisfacerea căreia le-ar uşura
povara. Propuneţi cel puţin trei soluţii posibile pentru a satisface necesitatea dată (de
ex., agenţiile la care trebuie să se adreseze, oamenii de la care să ceară susţinere,
reducerea cheltuielilor).

 Discutaţi cu părinţii despre statutul socio-economic pe care l-a avut familia lor când ei
erau copii, şi care sunt efectele acestuia în prezent. Discutaţi lucrurile pe care părinţii lor
le-au făcut sau nu le-au făcut pentru a-i proteja de stres şi sărăcie, ca să-i învăţaţi să
valorifice banii pe care-i au, sau ca să-i asiguraţi că necesităţile lor sunt întrunite.
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Factorul protector nr.5 – Capacitatea 
părinților/îngrijitorului de a dezvolta 

competenţele sociale şi emoţionale ale copilului

• Relaționarea dintre părinte şi copil îl ajută pe copil să dezvolte 
capacitatea de a comunica, de a recunoaşte, exterioriza şi a 
controla emoţiile, de a stabili şi menţine relaţii de durată cu 
alte persoane; 

• Dacă părintele manifestă: reacţii calde şi stabile, atașament 
puternic şi sigur cu copilul, deprinderi sociale, capacitatea de a 
stabili limite;

• Atunci copilul învață: autocontrolul, capacitatea de a forma şi 
menţine relaţii pozitive cu alţii. 
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Dimensiunile competenţelor socio-emoţionale în 
copilăria fragedă

• Respectul de sine – sentimente bune despre sine

 Încrederea în forţele proprii – deschis către noi dificultăţi şi dorinţa de a explora noi 
medii

 Eficacitatea personală – credinţa că eşti capabil să realizezi ceva
 Autocontrol – respectarea regulilor, controlul impulsurilor, acţionarea adecvată 

contextului
 Acţiunea personală – planificarea şi îndeplinirea unor acţiuni intenţionate
 Funcţionare executivă – menţinerea concentrării pe o sarcină, evitând distragerea
 Răbdarea – când înveţi să aştepţi
 Persistenţa – dorinţa de a mai încerca o dată, atunci când primele încercări au eşuat 
 Soluţionarea conflictelor – rezolvarea neînţelegerilor într-un mod paşnic
 Deprinderi de comunicare – înţelegerea şi exprimarea emoţiilor pozitive şi negative
 Empatie – înţelegerea şi răspunderea la emoţiile şi drepturile altora
 Aptitudini sociale – de a forma prietenii şi a se împăca cu ceilalţi
 Moralitate – însuşirea simţului de bine şi de rău
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Promovarea activă a competenţelor socio-emoţionale 

 Crearea unui mediu în care copiii se simt liberi să-şi exprime 
emoţiile

 Modelarea empatiei
 Stabilirea unor aşteptări şi limite clare (de ex., „În familia noastră 

oamenii nu rănesc unul pe altul”)
 Separarea emoţiilor de acţiune (de ex., „E firesc să fii supărat, dar 

nu lovi pe nimeni dacă eşti supărat.”)
 Încurajarea şi consolidarea deprinderilor sociale, cum ar fi 

salutarea celorlalţi şi răsplătirea binelui
 Crearea oportunităţilor ce le ajută pe copii să rezolve problemele 

(de ex., „Cum crezi, ce trebuie să faci, dacă un copil te 
porecleşte?”)
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Acţiuni de fiecare zi
• Ajutaţi-i pe părinţi să controleze dezvoltarea socio-emoţională a copilului

• Modelaţi îngrijirea afectuoasă a copiilor

• Includeţi activităţi de dezvoltare socială şi emoţională a copiilor în sistemul de servicii

• Ajutaţi-i pe copii să dezvolte identitate culturală pozitivă şi să interacţioneze într-o societate
diversă

• Reacţionaţi proactiv atunci când dezvoltarea socială sau emoţională necesită mai mult sprijin

Capacitatea părinților/îngrijitorului de a dezvolta 
competenţele sociale şi emoţionale ale copilului

 Rugaţi-i pe părinţi să dezvolte (să scrie) un scenariu de interacţiune cu copilul. Începeţi cu
experienţe care de obicei îl fac pe copil să se simtă fericit, trist, frustrat, sau supărat. Apoi rugaţi-
l pe părinte să ilustreze or să descrie ce face copilul atunci când simte aceste emoţii, cum
reacţionează părintele şi cum răspunde copilul. Identificaţi şi discutaţi modele pozitive sau
negative în aceste interacţiuni.

 Rugaţi-l pe părinte să-şi amintească de vreun adult, pe care îl iubeau când erau copii. Ce a făcut
ca relaţia cu acest adultul să fie atât de importantă? Întrebaţi-i, ce elemente din această relaţie
ei pot să le repete în relaţia lor cu copilul propriu (copiii proprii).
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Accent pe Factorii protectori

Factorii de 

risc

Factorii 

protectori

condiţii sau 

resurse

la persoane, 

familii, 

comunităţi 

care reduc și 

elimină riscurile 

elemente de 

pericol,

primejdie 

la persoane,

familii,  

comunități
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Ține de fiecare din noi: 

•să înțelegem problemele și necesitățile familiei, 

•să oferim familiei sprijin potrivit la timpul necesar,

•să conștientizăm că un suport cît de mic contează 
mult pentru o familie care trece prin criză.
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Context și necesități
• La moment avem o abordare sectorială a copilului: educația 

răspunde de procesul de instruire, sănătatea tratează maladiile, 
poliția reacționează la încălcările de norme sociale, asistența 
socială se implică în cazurile de vulnerabilitate și risc, etc.;

• Fiecare sector utilizează propriul limbaj și instrumente de lucru; 

• Sectoarele se unesc pentru a lucra împreună doar cînd situația 
este gravă (în baza Instrucțiunii de conlucrare intersectorială);

• Nu se conlucrează pentru a preveni riscul și agravarea situației; 

• Eforturile pentru consolidarea capacităților familiei nu sunt  
unificate și eficiente;

• Schimbul de informații între sectoare nu este sistematic.

Educaţia
APL,

Societatea 
civilă

Poliţia
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PREVENIREA PRIMARĂ A RISCURILOR PRIVIND BUNĂSTAREA COPILULUI
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CE ESTE PREVENIREA PRIMARĂ A RISCURILOR PRIVIND 
BUNĂSTAREA COPILULUI?

Mecanism național care asigură:

– îmbunătăţirea rezultatelor pentru toţi copiii, indiferent de etnie, potențial, 
statut socio-economic, localitate;

– oferirea ajutorului potrivit familiilor cu copii în momentul potrivit; 

– utilizarea mai eficientă a resurselor umane și financiare din sistemele care 

lucrează cu familii și copii. 

Prevenirea primară integrează  două abordări preluate din practica 
internațională: 

• “Acțiuni corecte -ÎMPREUNĂ- pentru fiecare copil” preluat din Scoţia unde a 
fost pilotat timp de 10 ani, iar din 2014 este aplicat la nivel naţional; 

• „Consolidarea familiei”, preluat din SUA, care este aplicat timp de 20 de ani, 
și recent extins în cîteva țări din Europa. 
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MECANISMUL DE COOPERARE INTERSECTORIALĂ
PENTRU PREVENIREA PRIMARĂ A RISCURILOR PRIVIND 

BUNĂSTAREA COPILULUI

Asigurarea că toți profesioniștii care interacționează cu 

copiii și familiile acestora conlucrează, aplicînd cadrul de 

bunăstare a copilului şi de consolidare a familiei, utilizând 

un limbaj şi instrumente comune de prevenire, evaluare, 

intervenţie și monitorizare, pentru a asigura fiecărui copil 

un mediu sigur și protector. 

A project implemented by a KMOP 

led consortium

Technical Assistance to support CSO development 

in the Republic of Moldova

EuropeAid/138197/DH/SER/MD-Relaunch

(Contract No: 2017/388-484)

AVANTAJELE MECANISMULUI DE COOPERARE 
INTERSECTORIALĂ PENTRU PREVENIREA PRIMARĂ

• Este valabil pentru toți copiii și familiile; 

• Poate fi aplicat de toate serviciile, profesioniștii, organizațiile, 
structurile, voluntarii care interacționează cu copiii;

• Nu presupune sarcini noi de lucru, ci propune profesioniștilor 
cunoștințe și instrumente de lucru care vor face munca lor mai 
eficientă; 

• Va asigura un limbaj și înțelegere comună a domeniilor de 
bunăstare a copilului și schimbul de informație între actorii 
implicați;

• Presupune schimbare de atitudine față de familie și rolul ei în 
asigurarea unui mediu sigur și protector pentru copil; 

• Ajută la mobilizarea resurselor și suportului oferit familiilor în 
comunitate pentru a preveni situațiile de dificultate.
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Ține de fiecare din noi: 

•să promovăm, să susținem şi să garantăm bunăstarea
fiecărui copil;

•să reacționăm prompt la orice îngrijorare ce ține de
copil;

•să nu așteptăm că altcineva va face acest lucru, pentru a
ne justifica inacțiunea;

•să conlucrăm atunci cînd este afectată bunăstarea
copilului și a familiei.


