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REZUMAT
CONTEXT
Potrivit teoriei schimbării, modelul Pachetul Minim de Servicii (PMS) încearcă să demonstreze că furnizarea
„integrată / coordonată a unui pachet universal de servicii comunitare (sănătate, educaţie, protecţie socială)
adresate copiilor şi familiilor lor va reduce inechităţile şi lipsurile cu care se confruntă copiii din comunităţile
vizate.”1
PMS porneşte de la identificarea a numeroase vulnerabilităţi ce sunt, adesea, invizibile la nivelul comunităţii. În cadrul
PMS, asistenţa socială, serviciile medicale comunitare şi activităţile menite să crească rata de cuprindere şcolară, dar şi
să prevină şi să combată abandonul şcolar au la bază evaluarea completă a situaţiei copiilor, informaţiile fiind
înregistrate în baza de date pentru monitorizarea sistematică a serviciilor oferite. PMS se concentrează asupra a două
elemente: (1) servicii de bază (centrate pe prevenire, în majoritatea cazurilor) furnizate la nivelul comunităţii de către
asistentul social, asistentul medical comunitar şi consilierul şcolar şi (2) integrarea acestor servicii prin strânsa
cooperare a acestor trei profesionişti. Un instrument valoros pentru evaluarea vulnerabilităţilor copiilor,
monitorizarea acestora, managementul de caz şi al serviciilor şi integrarea activităţilor l-a reprezentat aplicaţia digitală
Aurora pusă la dispoziţia tuturor profesioniştilor de la nivelul comunităţii.
Pentru a testa dacă un astfel de model de servicii comunitare de bază (preventive) integrate poate reduce riscul de
excluziune în cazul copiilor şi al familiilor lor, prin diminuarea vulnerabilităţilor acestora, intervenţia a fost modelată /
testată şi adaptată în 45 de comunităţi (din 38 de localităţi) din judeţul Bacău (unul dintre cele mai sărace judeţe din
cele 41 ale României). Toate serviciile şi intervenţiile de la nivelul copiilor şi familiilor lor depind de implementarea
modelului de către lucrătorii comunitari, consilierii şcolari şi profesioniştii de la nivel judeţean.
Grupul ţintă al PMS a cuprins toţi copiii vulnerabili din comunităţile vizate. Aşa cum prezintă şi evaluarea eficacităţii
(secţiunea 4.2 a prezentului raport), PMS a vizat peste 20.900 de copii, reprezentând 0,5% din populaţia totală de
copii a României şi peste 15% din populaţia totală de copii a judeţului Bacău. În totalitatea sa, grupul ţintă al
modelului reprezintă aproximativ 1% din totalul copiilor expuşi riscului de sărăcie şi excluziune socială la nivelul
României (şi aproximativ 30% dintre copiii expuşi acestui risc în judeţul Bacău).

SCOPUL ŞI OBIECTIVUL EVALUĂRII
În concordanţă cu termenii de referinţă (TdR), scopul evaluării de faţă este „să analizeze dacă principalele ipoteze şi
obiective formulate pentru componenta PMS a proiectului demonstrativ au fost validate şi realizate, dar şi să verifice
dacă PMS aduce un plus de valoare prin îmbunătăţirea incluziunii sociale a copiilor, mai ales a celor mai vulnerabili, şi
a familiilor lor”. În acest context, ideea că PMS contribuie la incluziunea socială a copiilor (celor mai vulnerabili) şi a
familiilor lor constituie principala ipoteză a modelului evaluat.
Potrivit scopului şi aplicabilităţii sale, evaluarea caută să analizeze:
-

-

modul în care componenta PMS a proiectului demonstrativ răspunde provocărilor întâmpinate de copii şi
familii în accesarea serviciilor de bază;
schimbările produse şi rezultatele implementării PMS la nivelul copiilor, familiilor lor şi actorilor de la toate
nivelurile: local, judeţean şi naţional. Efectele PMS vor fi evaluate luând în considerare şi utilizând datele
referitoare la situaţia iniţială, evaluarea intermediară şi implementarea proiectului (baza de date Aurora),
precum şi implementarea altor intervenţii desfăşurate în aceeaşi perioadă, cu un grup ţintă complet identic,
parţial identic sau similar;
modul în care se poate transpune PMS în planuri pentru extinderea sa la nivel naţional în vederea acoperirii
tuturor copiilor şi familiilor din România.

METODOLOGIE
Pornind de la criteriile OCDE-DAC2, evaluarea abordează în mod special relevanţa, eficacitatea, eficienţa,
sustenabilitatea şi impactul modelului PMS. Pentru fiecare criteriu, întrebările de evaluare sunt completate de
întrebări secundare / criterii de apreciere specifice, analizând ameninţările, obstacolele şi blocajele relevante.
Metodologia prezentei evaluări are la bază un mix de abordări cantitative şi calitative ce surprind diferenţele de gen şi
adună informaţii de la diferite persoane (mai ales beneficiarii finali), folosind instrumente participative, precum focus

1
2

Teoria schimbării a proiectului demonstrativ.
http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
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grupul şi interviurile deschise / semistructurate, alături de anchete, date administrative şi date generate de
implementarea modelului PMS.
Evaluarea impactului este fondată pe o abordare contrafactuală, folosind metoda diferenţei dintre diferenţe (DiD)
pentru a compara situaţia copiilor din comunităţile vizate, împărţiţi în două grupuri: (1) grupul de tratament,
cuprinzând copiii evaluaţi în perioada 2015-2016 în timpul recensământului comunitar, reevaluaţi în 2018 şi
beneficiind de cel puţin un serviciu pe durata celor patru ani de implementare a PMS; (2) grupul de control,
cuprinzând copiii evaluaţi în perioada 2015-2016 în timpul recensământului comunitar şi nereevaluaţi. Potrivit bazei
de date Aurora, aceşti copii nu au beneficiat de niciun serviciu.
Au fost utilizate diverse metode pentru a colecta date de la toţi actorii, inclusiv:
-

o anchetă online realizată în rândul lucrătorilor comunitari şi al consilierilor şcolari angajaţi în cadrul
proiectului PMS;
o anchetă faţă în faţă pentru colectarea datelor la nivelul grupului de control în vederea evaluării
contrafactuale (701 respondenţi);
9 interviuri realizate la nivel naţional;
3 interviuri realizate la nivelul judeţului Bacău;
23 de interviuri cu actorii locali şi profesioniştii implicaţi în furnizarea PMS la nivel comunitar;
5 focus grupuri cu lucrătorii comunitari;
10 focus grupuri cu beneficiarii serviciilor din cinci comunităţi: 5 cu copiii şi 5 cu persoanele responsabile de
copii;
5 studii de caz cu poveşti de succes.

REZULTATE CHEIE ŞI CONCLUZII
RELEVANŢA
Evaluarea generală a coerenţei activităţilor, rezultatelor intermediare, obiectivelor şi scopurilor
În general, evaluarea sumativă confirmă faptul că, la nivelul PMS, nevoile, problemele, ipotezele şi riscurile au fost
corect identificate (la fiecare nivel evaluat). În mare măsură, acestea au fost fondate corespunzător pe experienţele
anterioare similare (cum ar fi elaborarea, implementarea şi coordonarea unei metodologii integrate pentru furnizarea
de servicii). Toate elementele PMS, menţionate în continuare, sunt extrem de relevante la nivelul la care acţionează:
recensământul comunitar, serviciile acordate, microgranturile, formarea lucrătorilor comunitari şi a altor resurse
umane implicate, abordarea integrată şi cooperarea interinstituţională.
Un aspect cheie din punctul de vedere al coerenţei interne între nevoi / probleme / activităţi şi rezultatele estimate îl
reprezintă disponibilitatea anumitor servicii specializate ce nu sunt furnizate în cadrul PMS, în absenţa cărora
rezultatele estimate nu se pot concretiza. Serviciile de referire şi de acompaniere nu pot obţine rezultate în lipsa
serviciilor specializate necesare.
Recensământul comunitar este deosebit de relevant, având în vedere lipsa microdatelor complete referitoare la
vulnerabilităţile copiilor din România. Toate serviciile furnizate de către lucrătorii comunitari sunt considerate
relevante, printre cele mai apreciate de grupul ţintă numărându-se informarea, consilierea în legătură cu orice
problemă şi mai ales sprijinul pentru accesarea serviciilor şi interacţionarea cu autorităţile.
Cu toate acestea, unele ipoteze (cum ar fi acoperirea tuturor copiilor vulnerabili identificaţi, echipe suficient de mari
pentru realizarea acestui scop) s-au dovedit a fi mai puţin realiste în practică. De asemenea, ar fi trebuit să se acorde
mai multă atenţie anumitor acţiuni (recensământ comunitar, disponibilitatea şi motivaţia resurselor umane etc.) în
mediul urban. Proiectul anterior relevant implementat de UNICEF a vizat exclusiv comunităţi rurale şi a fost util
modelului PMS într-o măsură limitată, prin urmare, ar fi trebuit efectuată o analiză care să fundamenteze
corespunzător TS ce a stat la baza acţiunilor PMS în mediul urban (în special în Bacău). În acest context, unele dintre
rezultatele urmărite sunt destul de ambiţioase, iar impactul trebuie căutat, în principal, la nivel individual şi în
comunităţile în care copiii vizaţi (şi familiile vizate) reprezintă o pondere ridicată în populaţia (vulnerabilă) existentă.
Coordonarea şi sprijinul acordat de către coordonatorii judeţeni au fost deosebit de relevante, deoarece au răspuns
unei nevoi acute a lucrătorilor comunitari care au aplicat metodologia integrată (implicând activitate de teren,
management de caz şi o abordare integrată). Implicarea actorilor de la nivel judeţean este importantă pentru
asigurarea asumării proiectului şi a rezultatelor acestuia.

PMS ca proiect demonstrativ
PMS răspunde, într-o bună măsură, criteriilor cheie ale proiectelor demonstrative. Există o amplă implicare a
partenerilor, iar rezultatele sunt diseminate în vederea extinderii abordării PMS la nivel naţional. Totuşi, trebuie
vii

subliniat faptul că unele acţiuni legate de replicarea / extinderea PMS (în conformitate cu obiectivele stabilite) ţin de
competenţa instituţiilor naţionale relevante, nu de controlul UNICEF. Teoria schimbării este clară şi coerentă într-o
mare măsură, iar analizele necesare planificării procesului de extindere a PMS la nivelul principalilor responsabili de
politici şi decidenţi sunt prezentate ca rezultate intermediare ale implementării PMS, cuprinzând valori de referinţă,
planuri bugetare şi necesarul de resurse umane. Ar fi fost util ca echipa de management să aibă la dispoziţie un
mecanism de monitorizare şi evaluare mai dezvoltat, care să furnizeze mai multe informaţii legate de progresele
înregistrate în raport cu ţintele / obiectivele stabilite. Mai mult, un sistem de monitorizare şi evaluare dedicat PMS ar
fi contribuit la o mai bună documentare a proiectului.

Relevanţa PMS pentru politicile, strategiile, planurile şi cadrul legislativ de la nivel naţional
Obiectivele şi rezultatele modelului se aliniază perfect la Programul Naţional de Reformă (PNR), care constituie o
platformă-cadru pentru definirea priorităţilor de dezvoltare care ghidează evoluţia României până în 2020 în vederea
atingerii obiectivelor strategiei Europa 2020, fiind creat în concordanţă cu obiectivele de etapă stabilite de Comisia
Europeană în contextul semestrului european.
Proiectul demonstrativ este extrem de relevant pentru cele două strategii sectoriale din domeniul social: Strategia
naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2020 şi Planul operaţional pentru implementarea
acesteia şi Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020 şi Planul strategic de acţiune.
Modelul PMS prezintă relevanţă şi pentru Strategia naţională privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii, Strategia
Ministerului Educaţiei cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar,
Strategia naţională de sănătate 2014-2020 şi Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români
aparţinând minorităţii rome 2015-2020.
PMS oferă o soluţie integrată pentru aplicarea cadrului legislativ în domeniul drepturilor copilului, protecţiei sociale,
educaţiei şi serviciilor medicale comunitare, putând fi susţinut în continuare prin fondurile europene disponibile
României.
Valoarea adăugată constă în generarea unor intervenţii contextuale la nivelul cadrului şi politicilor naţionale din
domeniul educaţiei, protecţiei sociale şi sănătăţii. Modelul contribuie – prin intermediul mai multor elemente
importante – la implementarea efectivă a cadrului legislativ şi strategic în domeniul asistenţei sociale, în special a celui
referitor la protecţia copilului.

EFICACITATEA
Eficacitatea modelului din punctul de vedere al abordării vulnerabilităţilor beneficiarilor selectaţi
Analiza bazelor de date Aurora arată o evoluţie pozitivă a majorităţii vulnerabilităţilor cu care se confruntă copiii
evaluaţi în 45 de comunităţi ale judeţului Bacău (mai precis, acestea au fost reduse sau eliminate). Un număr total de
28.241 de copii şi femei evaluate în perioada T0 au beneficiat de cel puţin un serviciu recomandat de Aurora. Cu toate
că diferenţele de gen nu sunt semnificative, băieţii sunt uşor suprareprezentaţi în rândul beneficiarilor serviciilor, dar
şi la nivelul copiilor vulnerabili.
Pe scurt, evoluţia vulnerabilităţilor înregistrate de Aurora arată că, pentru unele dintre vulnerabilităţile identificate, sau găsit soluţii rapide în primul an de activitate al lucrătorilor comunitari. 33 dintre cele 42 de vulnerabilităţi evaluate
au înregistrat o scădere a incidenţei în intervalul cuprins între prima şi a doua evaluare, iar această tendinţă s-a
menţinut pe termen lung în cazul a 31 de vulnerabilităţi, la nivelul tuturor copiilor reevaluaţi de două sau trei ori. În
cazul a 18 vulnerabilităţi, incidenţa la nivelul celor 12.478 de copii evaluaţi s-a diminuat cu cel puţin 50% (până la
100%) în mai puţin de un an (aproximativ 9 luni, conform termenului stabilit pentru reevaluarea cu ajutorul aplicaţiei
Aurora). Poveştile de succes adunate în timpul activităţii de teren susţin rezultatele analizei statistice a datelor Aurora.
Factorii cheie ce explică succesul modelului într-o mare sau foarte mare măsură, aşa cum au fost identificaţi aceştia de
peste 90% dintre lucrătorii comunitari, consilierii şcolari şi alţi actori implicaţi în procesul de evaluare, sunt:
-

Resursele umane calificate,
Formarea resurselor umane (în legătură directă cu factorul anterior),
Abordarea integrată,
Disponibilitatea instrumentelor şi a metodelor adaptate la nevoile lucrătorilor comunitari,
Comunicarea eficientă,
Sprijinul din partea autorităţilor locale,
Participarea actorilor locali,
Adaptabilitatea la profilul comunităţii graţie numărului mare de servicii disponibile în cadrul PMS şi structurii
pachetelor personalizate de servicii pentru fiecare beneficiar,
Accentul pe activitatea de teren şi timpul petrecut mai degrabă în teren, la nivelul comunităţii, decât la birou,
Buna cooperare cu instituţiile judeţene în momentele în care a fost nevoie de sprijin specializat,
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-

Sprijinul oferit de UNICEF atunci când au apărut probleme delicate.

În cazul vulnerabilităţilor ce nu au înregistrat progrese satisfăcătoare, evaluarea a identificat trei motive cheie:
-

Necesitatea furnizării serviciilor pe o perioadă mai lungă de timp pentru a obţine rezultate, mai ales când e vorba
de schimbări de comportament şi atitudine;
Necesitatea unui număr mai mare de lucrători comunitari pentru o mai bună acoperire a nevoilor în comunitate;
Serviciile specializate (cum ar fi accesul la servicii ginecologice sau o mai bună consiliere) pot contribui la
obţinerea unor rezultate mai bune în contextul accesului dificil al anumitor beneficiari.

În concluzie, peste 28.000 de copii vulnerabili, femei însărcinate şi mame au beneficiat de servicii şi, ca urmare, 31
dintre vulnerabilităţi înregistrează o incidenţă redusă după trei ani de furnizare a serviciilor (mai precis, s-au atins
rezultate foarte bune în ceea ce priveşte eliminarea anumitor vulnerabilităţi, precum: „copil fără acte de identitate”,
vulnerabilităţi legate de sănătatea copiilor sub 1 an, „copil care a abandonat şcoala”, „copil dintr-o familie cu risc de
violenţă asupra copiilor”).
În cazul vulnerabilităţilor ce nu înregistrează progrese satisfăcătoare (de exemplu, „copil cu risc de comportament
violent”, „copil cu risc de abandon şcolar”), s-au identificat două motive principale ce ţin de (i) perioada de
implementare prea scurtă pentru a genera schimbări de comportament şi atitudine şi (ii) capacitatea practică şi
profesională limitată a lucrătorilor comunitari. În unele cazuri, a fost nevoie de un număr mai mare de lucrători
comunitari. În alte cazuri, serviciile specializate ce nu fac parte din PMS au fost singurele care au reuşit să trateze
unele vulnerabilităţi.

Eficacitatea modelului din perspectiva capacităţii lucrătorilor comunitari şi la nivelul comunităţii
Deşi condiţiile de angajare au fost aceleaşi pentru toate comunităţile incluse în model, nivelul de calificare al
membrilor echipelor comunitare locale variază. Aceste diferenţe au afectat modul de desfăşurare a activităţilor, mai
precis calitatea serviciilor furnizate, timpul alocat etc. Printre problemele ce au afectat cel mai mult implementarea
PMS a fost şi fluctuaţia de personal.
Lucrătorii comunitari şi consilierii şcolari consideră într-o mare sau foarte mare măsură că experienţa PMS, per
ansamblu, i-a ajutat să înţeleagă mai bine problemele şi vulnerabilităţile copiilor din comunitate, să înţeleagă mai bine
riscurile la care sunt expuşi copiii, să lucreze mai bine cu adolescenţii şi femeile vulnerabile, să obţină rezultate mai
bune în activitatea lor şi să combată mai eficient abuzul şi violenţa în familie şi asupra copiilor.
Cursurile de formare, metodologiile şi alte tipuri de sprijin au fost apreciate ca fiind de foarte bună calitate,
interesante şi utile de către mulţi dintre beneficiarii lor direcţi (lucrătorii comunitari şi coordonatorii judeţeni) şi
indirecţi (factorii interesaţi). Sistemul de management de caz furnizat de Aurora oferă sprijin tuturor lucrătorilor
comunitari pentru a planifica şi a oferi servicii de calitate.
Prin urmare, modelul PMS este foarte eficace din punctul de vedere al creşterii capacităţii lucrătorilor comunitari
angajaţi, prin formare, coordonare, consiliere metodologică şi supervizare, acordarea de instrumente, metode şi
materiale de lucru. Mai mult, activităţile integrate se dovedesc a fi mai eficace decât intervenţiile separate. În cazul a
25 dintre cele 42 de vulnerabilităţi evaluate, se înregistrează o ameliorare mai consistentă a situaţiei beneficiarilor din
cele 19 comunităţi în care au activat echipe complete decât media înregistrată la nivelul celor 45 de comunităţi.

Eficacitatea modelului din perspectiva capacităţii autorităţilor şi instituţiilor judeţene şi locale
Se observă un efect indirect în comunităţile rurale, şi anume creşterea capacităţii autorităţilor şi instituţiilor locale
graţie investiţiilor realizate pentru dezvoltarea capacităţii lucrătorilor comunitari.
Cooperarea dintre membrii echipei comunitare (echipa de intervenţie în teren şi consilierul şcolar) şi serviciile
specializate judeţene (DGASPC, DSP, CJRAE) este apreciată ca fiind bună şi foarte bună de către peste 90% dintre
respondenţi. Aşadar, deşi se observă o creştere a capacităţii la nivel comunitar, această capacitate depinde în mare
parte de continuitatea şi buna cooperare a persoanelor implicate. Pentru ca aceasta să fie sustenabilă, trebuie să
existe o strategie de retenţie a resurselor umane.
Activităţile din cadrul proiectelor finanţate de microgranturi şi cele din campanii sunt extrem de eficace. Activităţile
informale au oferit copiilor ocazia de a învăţa într-un mod activ şi de a participa, astfel încât să îşi dezvolte abilităţile
de comunicare, spiritul de echipă şi alte abilităţi sociale şi emoţionale. Aceste activităţi au contribuit la creşterea
gradului lor de conştientizare a riscurilor violenţei, abuzului de substanţe etc.

Eficacitatea eforturilor de advocacy
În general, acţiunile de advocacy întreprinse la nivel local au fost eficace într-o mare măsură, având în vedere
eficacitatea proiectului în ceea ce priveşte generarea unor rezultate vizibile la nivelul beneficiarilor ţintă, prin echipe
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comunitare adecvate. Ar putea fi însă îmbunătăţite activităţile de advocacy necesare pentru a asigura o eficacitate
optimă la nivelul capacităţii administraţiei locale şi a altor actori comunitari.
Activităţile de advocacy de la nivel judeţean au fost foarte eficace, lucru demonstrat şi de vădita apreciere din partea
lucrătorilor comunitari a cooperării cu coordonatorii judeţeni şi a sprijinului oferit de aceştia.
Acţiunile de advocacy de la nivel naţional se bucură de o eficacitate considerabilă. Pachetul minim de servicii
promovat de UNICEF a devenit un element cheie în cadrul mai multor strategii naţionale de incluziune socială, legi şi
acte ulterioare cu aplicabilitate directă şi măsuri concrete. Instituţiile centrale (ministerele) testează şi implementează
în fază pilot, în 139 de localităţi, o intervenţie inspirată din modelul PMS şi asemănătoare acestuia, care însă nu
reprezintă replicarea în întregime a modelului propus de UNICEF.

Eficacitatea procesului de identificare (recensământului comunitar)
Majoritatea actorilor de la toate nivelurile – local, judeţean şi naţional, intervievaţi în cadrul cercetării calitative
realizate în scopul acestei evaluări, consideră evaluarea nevoilor şi a vulnerabilităţilor unul dintre elementele esenţiale
ale modelului şi unul dintre factorii de succes ai intervenţiei comunitare integrate.
Totuşi, au fost identificate câteva blocaje în procesul de evaluare a nevoilor şi a vulnerabilităţilor, în special în mediul
urban. În plus, unii dintre lucrătorii comunitari care au luat parte la recensământul comunitar au subliniat dificultatea
procesului, a primului contact şi a interacţiunii cu membrii comunităţii.

EFICIENŢA
Eficienţa resurselor utilizate
Costurile implementării PMS în 45 de comunităţi din judeţul Bacău timp de patru ani, 2015-2018, se ridică la un total
de 11.588.538 lei. Aceasta înseamnă o medie de 257.523 lei pe comunitate. Modelul PMS a utilizat resursele
economice într-o manieră extrem de eficientă pentru atingerea rezultatelor planificate, iar abordarea integrată s-a
dovedit a fi extrem de eficientă din punctul de vedere al costurilor, având în vedere că cheltuielile efectuate pentru
identificarea nevoilor, evaluarea vulnerabilităţilor, acordarea de microgranturi şi coordonarea judeţeană au vizat atât
serviciile sociale, cât şi serviciile medicale comunitare şi serviciile educaţionale.
Comparativ cu alte proiecte ori programe similare sau cu standardele de cost, costurile modelului sunt scăzute sau
foarte scăzute. Dacă e să comparăm resursele de la nivel comunitar, costurile medii ale modelului PMS ce trebuie
acoperite la acest nivel din bugetele locale reprezintă 1,5 salarii medii (salariul mediu fiind stabilit la 4.126 lei în 2018).
Având în vedere că, în cadrul PMS, se angajează trei persoane în fiecare comunitate şi se oferă formare şi sprijin de la
nivel judeţean, precum şi finanţări pentru diferite activităţi, modul în care sunt utilizate resursele este extrem de
eficient din punctul de vedere al randamentului resurselor investite.

Costurile necesare extinderii modelului PMS
La nivelul unei comunităţi cu o singură şcoală, bugetul necesar pentru replicarea PMS este de maxim 176.053 lei în
primul an, potrivit scenariului optim, şi de 169.483 lei în următorii ani. Bugetul necesar la nivel judeţean pentru
extinderea PMS este de 1.779.480 lei în primul an, potrivit scenariului optim.
Costul total al extinderii PMS la nivel naţional este estimat la 1.038.006.910 lei în primul an, potrivit scenariului optim,
cuprinzând cheltuieli legate de angajarea, formarea şi dotarea numărului necesar de asistenţi sociali, asistenţi medicali
comunitari, consilieri şcolari şi coordonatori judeţeni la nivel naţional. În anii următori, costurile totale necesare
extinderii sunt estimate la 1.005.500.310 lei/an, din diferite surse bugetare.
În procesul de extindere, costurile totale aferente asistenţilor sociali, mai precis cheltuielile legate de formarea,
deplasarea, cheltuielile generale, dotarea şi coordonarea acestora, reprezintă 1% din bugetul Ministerului Muncii şi
Justiţiei Sociale pentru 2019 (25,09 miliarde de lei). Costurile totale aferente asistenţilor medicali comunitari, mai
precis cheltuielile legate de formarea, deplasarea, cheltuielile generale, dotarea şi coordonarea acestora, reprezintă
sub 2,9% din bugetul Ministerului Sănătăţii pentru 2019 (9,5 miliarde de lei). Costurile totale aferente consilierilor
şcolari, mai precis cheltuielile legate formarea, deplasarea, cheltuielile generale, dotarea şi coordonarea acestora,
reprezintă 1,6% din bugetul Ministerului Educaţiei pentru 2019 (30,83 miliarde de lei).
Aşadar, costurile extinderii modelului PMS sunt infime în raport cu bugetele totale ale Ministerului Muncii şi Justiţiei
Sociale, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei. Cu toate acestea, ţinând seama de efortul preconizat pentru
extinderea modelului PMS, inclusiv bugetele estimate, resursele umane necesare şi modificarea cadrului legislativ şi
instituţional (în special din perspectiva practicii instituţionale), extinderea imediată a modelului PMS la nivel naţional
este dificilă, putându-se analiza mai multe scenarii: extindere treptată, începând cu (a) comunităţile cele mai
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vulnerabile din ţară, (b) judeţele cele mai vulnerabile din ţară, (c) regiunile selectate, (d) comunităţile rurale, (f)
comunităţile rurale şi cele urbane mici.

SUSTENABILITATEA
Sustenabilitatea la nivel comunitar şi judeţean
Capacitatea lucrătorilor comunitari şi a comunităţilor de a implementa PMS a crescut în cei patru ani în care UNICEF a
oferit sprijin, inclusiv finanţare, metodologii, formare şi instrumente, precum Aurora, dar nu numai (vezi răspunsul la
întrebarea de evaluare nr. 5). În acest context, asigurarea unui buget pentru posturile lucrătorilor comunitari şi
păstrarea aceloraşi persoane pe posturile respective reprezintă elementul esenţial pentru garantarea sustenabilităţii
la nivel local.
Interviurile au confirmat nevoia ca primăriile să primească sprijin financiar de la bugetul central sau din alte surse (de
exemplu, UNICEF) pentru a le ajuta să menţină / să finanţeze pe termen mai lung posturile create în cadrul proiectului.
Fără sprijinul acordat de Ministerul Sănătăţii pentru asistenţii medicali comunitari şi fără sprijin extern pentru un al
doilea asistent social, majoritatea primăriilor fac eforturi să asigure salariile lucrătorilor comunitari, însă, în marea
parte a cazurilor, acestea nu se ridică la un nivel competitiv, iar fluctuaţia personalului va afecta negativ
sustenabilitatea PMS, chiar şi în situaţiile în care există, la nivel local, voinţa politică şi administrativă de a continua.
În concluzie, actualul context este favorabil continuării implementării PMS. În majoritatea comunelor, a continuat
activitatea lucrătorilor comunitari şi în 2019, valorificând instrumentul şi metodologia Aurora, dar şi toate cursurile de
formare şi activităţile de dezvoltare a capacităţii de care au beneficiat în ultimii trei ani şi jumătate. În plus, în ciuda
fluctuaţiei de personal, implementarea PMS poate continua, au fost puse la dispoziţia SPAS tablete care au integrată
aplicaţia Aurora.

Sustenabilitatea la nivel judeţean
DGASPC a creat un departament special pentru serviciile comunitare cu scopul de a asigura sustenabilitatea
coordonării judeţene a PMS. În ceea ce priveşte sectorul educaţiei, sustenabilitatea activităţilor realizate la nivel
comunitar poate fi asigurată doar prin intermediul instituţiilor judeţene, deoarece angajatorul legal al mediatorului
şcolar şi al consilierului şcolar este CJRAE. Potrivit informaţiilor strânse în timpul focus grupului organizat cu
coordonatorii judeţeni şi în timpul interviului cu reprezentantul CJRAE Bacău, se asigură sustenabilitatea proiectului.

Replicarea modelului
Pachetul Minim de Servicii furnizat într-o manieră integrată la nivelul comunităţilor este prevăzut în politicile şi
strategiile naţionale datorită acţiunilor de advocacy ale UNICEF. Cu toate acestea, implementarea sa nu urmează în
totalitate modelul propus de UNICEF, iar instituţiile politice testează şi implementează în fază pilot, în 139 de localităţi,
o intervenţie inspirată din modelul PMS şi asemănătoare acestuia, care însă nu reprezintă replicarea în întregime a
modelului propus de UNICEF.
Toate politicile similare ce promovează servicii comunitare integrate, adaptate fiecărei vulnerabilităţi, ţintesc întreaga
populaţie vulnerabilă dintr-o comunitate, nu doar copiii. Mai mult, politicile nu preiau întregul sistem Aurora şi nu
includ un recensământ comunitar.

IMPACT
Impactul la nivelul beneficiarilor
PMS are, în mod incontestabil, un impact pozitiv asupra copiilor vulnerabili din cadrul comunităţilor. Are un impact
net (măsurat prin compararea grupului de tratament cu grupul de control în cadrul analizei contrafactuale) asupra
situaţiei copiilor, ducând la diminuarea sau amplificarea mai lentă a vulnerabilităţilor. Prin urmare, a sporit accesul la
servicii sociale, asistenţă medicală comunitară şi servicii de educaţie la nivelul grupului ţintă, comparativ cu copiii din
comunităţile respective aflaţi în situaţii similare, dar care nu au beneficiat de servicii prin intermediul PMS.
PMS a crescut accesul copiilor şi al familiilor lor la asistenţă medicală primară (mai ales la vaccinare), a contribuit la
reducerea abuzului şi a violenţei asupra copiilor, a crescut rata de cuprindere şcolară comparativ cu grupul de control.
De asemenea, a prevenit neglijarea copiilor şi comportamentele la risc privind consumul de substanţe în rândul
adolescenţilor, în comparaţie cu grupul de control.
În legătură cu scăderea mai semnificativă a procentului total al cazurilor de risc de violenţă asupra copiilor înregistrată
în cadrul grupului de tratament, constatăm că un număr mai mic de copii au devenit vulnerabili la riscul de violenţă pe
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durata implementării PMS în grupul de tratament decât în grupul de control. Această constatare arată impactul
comun al serviciilor (inclusiv al consilierii) şi al activităţilor desfăşurate cu ajutorul microgranturilor în scopul
sensibilizării cu privire la drepturile copilului şi violenţa asupra copiilor, constatare susţinută şi de cercetarea calitativă.

Impactul la nivelul comunităţilor, profesioniştilor şi administraţiei publice
Un punct forte al modelului a fost abordarea centrată pe beneficiari şi prevenire, o noutate faţă de abordarea
obişnuită a serviciilor sociale din cadrul primăriilor, la baza căreia stă un proces reactiv prin care autorităţile se ocupă
de cazuri doar când populaţia solicită prestaţii sociale sau când se depun sesizări legate de cazuri de abuz asupra
copiilor.
Aşadar, la nivel comunitar, PMS a contribuit la sensibilizarea şi mobilizarea comunităţilor pentru a răspunde
vulnerabilităţilor copiilor, dezvoltând totodată capacitatea lucrătorilor comunitari de a aborda aceste probleme în
cadrul comunităţii.

ABORDAREA DIN PERSPECTIVA DREPTURILOR OMULUI ŞI ALE COPILULUI. ASPECTE LEGATE DE GEN ŞI VÂRSTĂ.
În furnizarea serviciilor, s-a ţinut cont de aspectele legate de gen şi vârstă, având în vedere proporţia copiilor
vulnerabili şi, mai ales, cea a fetelor vulnerabile. Lucrătorii comunitari şi consilierii şcolari au fost formaţi cu privire la
aceste aspecte şi, potrivit interviurilor, au ţinut seama de elementele respective în momentul evaluării şi abordării
vulnerabilităţilor prin intermediul serviciilor.
Cu toate acestea, prezenţa unei vulnerabilităţi şi serviciile recomandate prin instrumentul de management de caz
Aurora s-au dovedit a fi mai importante decât considerentele de gen, ceea ce a făcut ca băieţii să fie uşor
suprareprezentaţi în rândul beneficiarilor serviciilor.
Diferenţele cele mai semnificative între băieţii vulnerabili şi fetele vulnerabile apar în cazul vulnerabilităţilor legate de
participarea şcolară. Peste 59% dintre copiii vulnerabili din punct de vedere şcolar erau băieţi şi doar 41% erau fete la
momentul recensământului comunitar. Nu este însă clar de ce băieţii sunt, în general, mai vulnerabili decât fetele.
Datele adunate în timpul evaluării nu au reuşit să ofere o explicaţie pentru diferenţa de gen iniţială. Pe de altă parte,
rezultatele furnizării serviciilor, oferite de baza de date Aurora, arată eficacitatea acordării serviciilor din punctul de
vedere al eliminării vulnerabilităţilor, suprimându-se disparitatea de gen identificată iniţial. Cu toate acestea, chiar şi
la finalul implementării PMS, băieţii rămân mai vulnerabili decât fetele când se analizează vulnerabilităţile şcolare:
cuprinderea şcolară, abandon şcolar, risc de abandon şcolar.
Totuşi, niciunul dintre actorii consultaţi nu a reuşit să identifice şi să explice coerent disparitatea de gen în favoarea
fetelor înregistrată la nivelul cuprinderii în învăţământul primar şi gimnazial în rândul populaţiei vulnerabile. Un factor
al impactului mai mare al PMS asupra fetelor ar putea fi faptul că majoritatea lucrătorilor comunitari sunt de sex
feminin, ceea ce poate atrage o eficacitate sporită în lucrul cu fetele şi, implicit, un impact mai mare. O altă explicaţie
a acestei situaţii ar putea fi faptul că presiunea de a abandona şcoala pentru a munci în gospodărie sau chiar în
economia de piaţă este mai mare în cazul băieţilor decât al fetelor.

LECŢII ÎNVĂŢATE
Printre cele mai importante lecţii învăţate prin intermediul evaluării modelului PMS se numără:
-

-

-

Identificarea vulnerabilităţilor, evaluarea situaţiei copiilor vulnerabili şi a familiilor lor şi monitorizarea
acestora sunt esenţiale pentru proiectarea şi furnizarea serviciilor în cadrul PMS. Pe viitor, este necesară
realizarea unui recensământ comunitar complet, dar şi continuarea evaluării şi monitorizării cazurilor, inclusiv
în cadrul intervenţiilor replicate, în vederea obţinerii unor rezultate optime.
Trebuie reevaluată ipoteza conform căreia fiecare comunitate poate lucra cu o echipă standard de lucrători
comunitari, deoarece comunităţile pot prezenta nevoi, dimensiuni şi provocări geografice diferite. Această
evaluare propune un set de indicatori pentru determinarea volumului de muncă al lucrătorilor comunitari în
momentul analizării costurilor modelului.
În lipsa unor servicii specializate suplimentare, nu pot fi atinse obiectivele generale. Pachetul minim de
servicii este creat pentru a facilita şi a oferi acces la serviciile primare şi la cele de prevenire, însă eficacitatea
serviciilor depinde de existenţa furnizorilor de servicii specializate la nivel local şi judeţean (precum consiliere
psihologică, orientare şi formare, tratarea dependenţelor, kinetoterapie, logopedie, profesori de sprijin
pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale etc.).
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-

-

-

Una dintre cele mai mari provocări ale implementării modelului în judeţul Bacău a fost identificarea unor
resurse umane calificate, competente şi disponibile. Extinderea modelului ar trebui să aibă în vedere un set
de măsuri specifice pentru recrutarea, formarea şi retenţia personalului.
Probabil a doua cea mai mare provocare pentru asigurarea sustenabilităţii modelului, după asigurarea
resurselor umane, o constituie disponibilitatea bugetelor locale care trebuie să suporte costurile angajării
asistenţilor sociali (şi, în unele cazuri, a asistentului medical comunitar dacă Ministerul Sănătăţii nu ia nicio
măsură). În acest context, continuarea şi intensificarea acţiunilor de advocacy în favoarea / în timpul
extinderii, la nivel local şi naţional, sunt fundamentale pentru asigurarea continuităţii serviciilor.
Modelul ar trebui să urmărească abordări diferite pentru comunităţile rurale, comunităţile urbane mici şi
comunităţile urbane mari, având în vedere discrepanţele majore înregistrate între acestea la nivelul
capacităţii şi situaţiei existente.

RECOMANDĂRI
Recomandări cheie pentru UNICEF
•
•

•

•

•
•

Trebuie să continue acţiunile de advocacy la nivel naţional.
Teoria schimbării şi rezultatele modelului PMS trebuie prezentate mai în detaliu, din perspectiva eficacităţii, a
impactului şi a factorilor de decizie de la nivel naţional, pentru a asigura replicarea şi/sau extinderea
modelului într-o manieră coerentă.
UNICEF trebuie să actualizeze Aurora, la momentul de faţă un instrument foarte valoros pentru evaluarea
nevoilor şi managementul de caz, astfel încât să devină un instrument mai eficient de analiză a datelor
înregistrate şi de monitorizare a evoluţiei proiectului, incluzând noi funcţionalităţi.
Aşa cum prezintă şi studiul privind costurile aferente extinderii modelului SBC (realizat de PwC pentru
UNICEF), care este relevant şi pentru evaluarea de faţă, numărul resurselor umane implicate în fiecare
comunitate trebuie revizuit în vederea extinderii, ţinând cont de rata de vulnerabilitate identificată şi de alte
elemente contextuale.
Dezvoltarea serviciilor specializate, inclusiv a celor mobile, în paralel cu PMS ar putea oferi posibilitatea
obţinerii unor rezultate şi mai bune la nivelul serviciilor de referire.
Dezvoltarea activităţilor şi a abordărilor ce vizează aspectele de gen, inclusiv analizarea motivului pentru care
băieţii sunt mai expuşi vulnerabilităţilor legate de accesul şi participarea şcolară şi abordarea directă a
acestor vulnerabilităţi cu metode specifice problematicii de gen.

Recomandări cheie pentru factorii de decizie de la nivel naţional
La nivel naţional, se pot formula câteva recomandări pentru extinderea implementării PMS:
-

-

-

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale trebuie să coopereze cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul
Sănătăţii, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice şi cu alte instituţii competente pentru promovarea unui PMS funcţional la nivel
naţional.
Abordarea integrată cuprinsă în actele legislative (de exemplu, Ordinul comun al miniştrilor nr. 393/630/4236
din 2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare
integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei) trebuie urmată de o abordare integrată
la nivelul planificării bugetare şi al alocărilor financiare şi de furnizarea unor instrumente concrete pentru
integrarea asistenţei sociale, a asistenţei medicale comunitare şi a consilierii realizate în şcoli.
Pentru a asigura cea mai bună implementare la nivel local, trebuie consultaţi reprezentanţii administraţiei
locale în momentul elaborării politicilor.
Integrarea PMS în alte iniţiative, dezvoltarea micii infrastructuri sociale la nivel local şi disponibilitatea
serviciilor specializate pentru îndrumarea beneficiarilor pot creşte eficacitatea şi impactul.
Harta serviciilor specializate existente trebuie să fie disponibilă şi la zi în fiecare judeţ pentru a asigura
eficacitatea serviciilor de referire şi de acompaniere. Pentru a creşte disponibilitatea serviciilor specializate
atunci când este nevoie de acestea în comunităţile izolate, strategia privind replicarea modelului în
numeroase comunităţi trebuie să ţină cont de nevoia de a aduce aceste servicii specializate mai aproape de
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-

-

-

-

-

-

-

beneficiarii cei mai vulnerabili. Echipele mobile de profesionişti şi caravanele de servicii pot constitui o soluţie
în acest sens.
Continuarea microgranturilor şi a campaniilor (sau chiar a activităţilor din campaniile de cooperare pentru
dezvoltare, sub forma microgranturilor) în una din următoarele forme: (a) ca un mecanism special de
finanţare în cadrul viitorului program finanţat de Fondul Social European (similar schemei de finanţare a
antreprenoriatului, în baza unui proces de selecţie a unui manager de granturi şi a unei proceduri separate şi
simplificate de accesare a fondurilor UE); (b) ca un programe de interes naţional al Ministerului Muncii şi
Justiţiei Sociale (similar Programului de Dezvoltare Locală al Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice. În timp ce Programul de Dezvoltare Locală sprijină mica infrastructură locală, noul
program ar putea susţine intervenţiile sociale de mică amploare de la nivel local); (c) ca o obligaţie juridică a
autorităţilor locale în sensul sprijinirii Pachetului Minim de Servicii (în cazul în care povara bugetară
reprezentată de costurile aferente asistenţilor sociali este preluată de către Ministerul Muncii şi Justiţiei
Sociale, aşa cum este recomandat în secţiunea 4.4.2. Sustenabilitatea la nivel naţional, prezentată mai jos).
Pentru asigurarea bugetelor necesare extinderii modelului PMS şi implementării uniforme a pachetului de
servicii la nivel local, finanţarea asistenţei sociale la nivel local şi cea a consilierilor şcolari trebuie să urmeze
regulile stabilite în Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006 şi să includă fonduri transferate de la bugetul
de stat pentru serviciile publice de asistenţă socială şi pentru activităţile de consiliere şcolară. Modelul PMS şi
alte proiecte, inclusiv proiectul „Consolidarea cadrului pentru creşterea calităţii serviciilor publice şi pentru
sprijinirea dezvoltării la nivel local”, implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
(SIPOCA 9), au oferit informaţii privind standardizarea costurilor ce pot fi folosite în scopul planificării
bugetare şi al managementului financiar.
Este esenţială elaborarea unei strategii de resurse umane pe termen mediu şi lung vizând lucrătorii
comunitari: asistenţi sociali care desfăşoară activităţi de teren, asistenţi medicali comunitari, mediatori
şcolari, mediatori sanitari şi consilieri şcolari.
Stabilirea unor strategii de parteneriat pe termen lung între autorităţile naţionale şi locale şi universităţi în
vederea creării unor programe de învăţare la distanţă, cu module de asistenţă socială, ce ar putea fi
disponibile gratuit angajaţilor serviciilor publice de asistenţă socială de la nivel local, chiar dacă nu deţin
diplome de studii în domeniul asistenţei sociale.
Pentru o mai bună furnizare a serviciilor din domeniul educaţiei, menite să combată şi să prevină abandonul
şcolar şi părăsirea timpurie a şcolii, trebuie revizuite normele referitoare la consilierii şcolari şi asigurată
prezenţa permanentă a acestora în fiecare şcoală. Recomandarea generală este înjumătăţirea numărului de
copii cu care lucrează un consilier şcolar sau prezenţa a cel puţin unui consilier şcolar în fiecare şcoală cu
personalitate juridică. Mai mult, în momentul stabilirii normei, trebuie să se ţină seama de distanţa dintre
diferitele clădiri aparţinând aceleiaşi şcoli (în sate diferite). Este necesară modificarea legislaţiei referitoare la
consilierii şcolari pentru a asigura prezenţa acestora în toate şcolile.
Extinderea se poate face treptat, fiecare scenariu de extindere trebuind analizat în detaliu împreună cu
autorităţile naţionale responsabile. Posibilităţile de extindere sunt următoarele:
o începând cu comunităţile cele mai vulnerabile din ţară,
o

începând cu judeţele cele mai vulnerabile,

o

începând cu regiunile selectate,

o

începând cu comunităţile rurale,

o

începând cu comunităţile rurale şi cele urbane mici.

Este necesară o evaluare completă a nevoilor comunităţii şi a vulnerabilităţilor membrilor săi. În lipsa unui
recensământ comunitar, este aproape imposibilă identificarea tuturor persoanelor vulnerabile din
comunitate. Având în vedere că recensământul comunitar realizat în cadrul modelului PMS a fost parţial
eficace, din cauza efortului enorm presupus de aplicarea chestionarului Aurora întregii populaţii în
comunităţile vizate, o posibilă soluţie ar fi un chestionar simplificat pentru recensământul comunitar, care să
îmbunătăţească şi să uşureze modul de aplicare şi identificarea persoanelor celor mai vulnerabile care ar
urma să fie supuse unei evaluări detaliate. Mai mult, recensământul comunitar ar trebui realizat doar în urma
unei campanii de informare comunitară, care să pregătească populaţia pentru recensământ.
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-

Aurora are nevoie de câteva mici ajustări pentru utilizarea şi mai eficace a instrumentului, iar componentele
hardware – tabletele – trebuie să fie disponibile tuturor lucrătorilor comunitari. Aceste ajustări trebuie
realizate prin cooperarea UNICEF cu autorităţile naţionale.
În unele cazuri, serviciile şi activităţile urmăresc schimbarea anumitor mentalităţi şi norme sociale sau
eliminarea unor vulnerabilităţi foarte complexe, iar rezultatele sunt vizibile doar după o intervenţie pe
termen lung. În acest context, replicarea modelului trebuie să aibă în vedere perioade mai îndelungate de
furnizare a serviciilor.

Recomandări cheie pentru factorii de decizie de la nivel judeţean
Trebuie dezvoltată capacitatea instituţiilor judeţene şi a Consiliului Judeţean prin crearea unor departamente
specializate permanente şi dotate cu suficient personal pentru coordonarea, acordarea de sprijin metodologic,
monitorizarea şi supervizarea activităţii echipelor comunitare şi a consilierilor şcolari în vederea furnizării pachetului
minim de servicii.

Recomandări cheie pentru factorii de decizie de la nivel local
La nivel local, sunt formulate câteva recomandări pentru continuarea implementării PMS:
-

Trebuie să continue activitatea de teren, asistată de aplicaţia Aurora, pentru a asigura sustenabilitatea
rezultatelor la nivelul copiilor şi al gospodăriilor.

-

În mediul urban, trebuie continuată şi extinsă utilizarea aplicaţiei Aurora pentru a acoperi tot teritoriul şi
întreaga populaţie a oraşelor respective.

-

Este esenţial să se asigure continuarea activităţii lucrătorilor comunitari – asistenţi sociali şi asistenţi medicali
comunitari, prin angajarea acestora pe o perioadă nedeterminată, cu accent clar pe activităţile de teren. Mai
mult, în comunităţile în care nu sunt prezenţi toţi lucrătorii comunitari, trebuie completată echipa
comunitară.

-

Anumite detalii, cum ar fi transportul între satele aceleiaşi comune, trebuie planificate şi incluse în buget.

-

Este esenţial să se asigure formarea continuă a lucrătorilor comunitari – asistenţi sociali şi asistenţi medicali
comunitari, pentru a menţine calitatea activităţii lor.

-

Pentru a asigura relevanţa pachetului minim de servicii, trebuie efectuate reevaluări. Mai mult, recomandăm
realizarea periodică (o dată la 2-4 ani) a unui recensământ comunitar simplificat, care să evalueze noile nevoi
ale comunităţii.

-

Continuarea sprijinului acordat PMS şi activităţilor informale simple (cum ar fi cele finanţate prin
microgranturi), prin punerea la dispoziţie a unor fonduri limitate, dar extrem de importante, de la bugetele
locale, este esenţială pentru a asigura sustenabilitatea rezultatelor la nivelul copiilor şi al gospodăriilor,
precum şi la nivel comunitar.

-

Este important să se încurajeze cooperarea primăriei cu şcolile în vederea asigurării sustenabilităţii
activităţilor desfăşurate în comunitate şi a acoperirii mai eficiente a nevoilor.
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1. OBIECTUL EVALUĂRII ŞI CONTEXTUL
1.1. PACHETUL MINIM DE SERVICII
1.1.1. Descrierea intervenţiei
Potrivit teoriei schimbării, modelul Pachetul Minim de Servicii (PMS) încearcă să demonstreze că furnizarea
„integrată / coordonată a unui pachet universal de servicii comunitare (sănătate, educaţie, protecţie socială)
adresate copiilor şi familiilor lor va reduce inechităţile şi lipsurile cu care se confruntă copiii din comunităţile
vizate.”3 Proiectul „Incluziune socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul comunităţii”4 a inclus un set
de activităţi desfăşurate la nivelul comunităţii – modelul Pachetul Minim de Servicii (PMS)5 – şi un set de activităţi şi
acţiuni desfăşurate la nivelul şcolilor din cadrul aceloraşi comunităţi – modelul Educaţie Incluzivă de Calitate (EIC)6.
Modelul IEC nu face obiectul prezentei evaluări. Potrivit termenilor de referinţă (TdR), „obiectul prezentei evaluări
sumative îl constituie componenta PMS a proiectului demonstrativ „Incluziune socială prin furnizarea de servicii
sociale integrate la nivelul comunităţii”, implementat în România, între octombrie 2014 şi decembrie 2018.”
Pentru a asigura succesul PMS, schimbarea porneşte de la identificarea a numeroase vulnerabilităţi ce sunt, adesea,
invizibile la nivelul comunităţii. În cadrul PMS, asistenţa socială, serviciile medicale comunitare şi activităţile menite să
crească rata de cuprindere şcolară, dar şi să prevină şi să combată abandonul şcolar au la bază evaluarea completă a
situaţiei copiilor şi baze de date care permit monitorizarea sistematică a serviciilor oferite. PMS se concentrează
asupra a două elemente: (1) servicii de bază (şi preventive, în majoritatea cazurilor) furnizate la nivelul comunităţii de
către asistentul social, asistentul medical comunitar şi consilierul şcolar şi (2) integrarea acestor servicii prin strânsa
cooperare a acestor trei profesionişti. Un instrument valoros pentru evaluarea vulnerabilităţilor copiilor,
monitorizarea acestora, managementul de caz şi al serviciilor şi integrarea activităţilor l-a reprezentat aplicaţia digitală
Aurora pusă la dispoziţia tuturor profesioniştilor de la nivelul comunităţii.
Pentru a testa dacă un astfel de model de servicii comunitare de bază (preventive) integrate poate reduce riscul de
excluziune în cazul copiilor şi al familiilor lor, prin diminuarea vulnerabilităţilor acestora, intervenţia a fost modelată /
testată şi adaptată în 45 de comunităţi (din 38 de localităţi) din judeţul Bacău (unul dintre cele mai sărace judeţe din
cele 41 ale României). Toate serviciile şi intervenţiile la nivelul copiilor şi familiilor lor depind de implementarea
modelului de către lucrătorii comunitari, consilierii şcolari şi profesioniştii de la nivel judeţean.
În procesul de elaborare a modelului, UNICEF a primit sprijin din partea Comitetului de Coordonare a Proiectului,
înfiinţat în 2014, anul în care au fost abordaţi şi principalii donatori ai proiectului. Proiectul a fost finanţat de către doi
parteneri / donatori diferiţi (cu alte cuvinte, 13 comunităţi au beneficiat de finanţare din partea Comitetului Naţional
pentru UNICEF din Franţa până în decembrie 2017, iar 32 de comunităţi au fost finanţate de Granturile Norvegiene
până în aprilie 2017). Un nou partener s-a implicat începând cu iunie 2016, şi anume Fundaţia Botnar, care a sprijinit
implementarea proiectului în toate cele 45 de comunităţi până la finalul lui 2018. Cooperarea UNICEF cu Guvernul
României, ministerele şi cei trei parteneri care au finanţat activităţile a avut un rol fundamental în conceperea
modelului, a abordării şi a teoriei schimbării.7
Principalele activităţi implementate au fost:
3

Recrutarea şi formarea coordonatorilor judeţeni;

Teoria schimbării a proiectului demonstrativ.
Proiectul demonstrativ „Incluziune socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul comunităţii”, conceput pornind de la evidenţele şi
lecţiile generate de cele două intervenţii implementate anterior de către UNICEF România, între 2011 şi 2015: proiectul demonstrativ „Prima
prioritate: niciun copil ‘invizibil’!” (denumit iniţial „Sprijinirea copiilor invizibili” (SCI), fiind apoi redenumit „Prima prioritate: niciun copil
‘invizibil’!”), cunoscut şi ca Servicii bazate pe comunitate (SBC), şi campania „Hai la şcoală!”. Ţinând cont de contextul naţional şi judeţean, UNICEF
România a dezvoltat proiectul demonstrativ „Incluziune socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul comunităţii”, în parteneriat cu
ministerele de resort. Potrivit termenilor de referinţă ai evaluării, în baza TS, „proiectul demonstrativ a fost conceput pentru a asigura accesul la
servicii comunitare integrate (sănătate, educaţie şi protecţie socială / protecţia copilului) şi la educaţie incluzivă de calitate într-unul dintre cele mai
sărace judeţe, Bacău, mai precis în 38 de localităţi (dintr-un total de 93), atât din mediul urban, cât şi din cel rural.”
5 La nivelul modelului, structura, obiectivele şi teoria schimbării sunt fondate pe literatura din domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului,
consultările cu factorii interesaţi, experienţa dobândită de către UNICEF prin implementarea unui model similar – proiectul demonstrativ „Prima
prioritate: niciun copil ‘invizibil’!” – şi recomandările evaluărilor formative şi evaluării sumative ale acelui model. Pentru mai multe detalii şi pentru
a consulta recomandările amănunţite ale proiectului „Prima prioritate: niciun copil ‘invizibil’!”, vezi evaluarea sumativă a modelului, realizată în
2017. Pentru evaluările formative ale SCI şi SBC, vezi UNICEF şi CERME, 2012, Sprijinirea copiilor ‘invizibili’ (SCI), Prima evaluare formativă, UNICEF şi
CERME, 2013, Sprijinirea copiilor ‘invizibili’ (SCI), A doua evaluare formativă.
6 Proiectul, cu ambele sale modele – PMS şi IEC, a fost finanţat de către doi donatori (mai precis, 13 comunităţi au beneficiat de finanţare din partea
Comitetului Naţional pentru UNICEF din Franţa până în decembrie 2017, iar 32 de comunităţi au fost finanţate de Granturile Norvegiene până în
aprilie 2017). Un nou partener s-a implicat începând cu iunie 2016, şi anume Fundaţia Botnar, care a sprijinit implementarea proiectului în toate
cele 45 de comunităţi până la finalul lui 2018.
7 Costurile implementării PMS în 45 de comunităţi din judeţul Bacău timp de patru ani se ridică la un total de 11.588.538 lei. O analiză detaliată a
bugetului este prezentată în secţiunea 4.3.1. a prezentului raport.
4

-

Supervizarea lucrătorilor implicaţi în activităţi de teren;
Identificarea şi recrutarea lucrătorilor comunitari;
Coordonarea / integrarea metodologiilor de lucru ajustate şi revizuite pentru o acoperire mai consistentă şi
un impact mai mare;
Mobilizarea reţelelor comunitare, coordonarea furnizării PMS;
Achiziţionarea echipamentului mobil şi a consumabilelor medicale utilizate la înregistrarea şi monitorizarea
beneficiarilor;
Coordonarea conceperii şi implementării proiectelor finanţate prin microgranturi la nivel comunitar;
Formarea lucrătorilor recrutaţi pentru activităţi de teren şi a celorlalţi lucrători implicaţi în activităţi de teren
recrutaţi de către agenţiile publice, precum şi distribuirea echipamentului mobil;
Perfecţionarea, formarea la locul de muncă şi dezvoltarea capacităţii lucrătorilor implicaţi în activităţi de
teren;
Acordarea de sprijin tehnic comunităţilor locale pentru accesarea fondurilor publice în vederea preluării
salariilor acoperite de proiect.

Prezentarea detaliată şi calendarul activităţilor implementate sunt incluse în Anexa nr. 1. Mai mult, Anexa nr. 10
cuprinde un glosar detaliat şi o listă amănunţită a dimensiunilor, vulnerabilităţilor, sub-vulnerabilităţilor şi serviciilor
din aplicaţia Aurora, acestea fiind informaţii cheie pentru înţelegerea terminologiei utilizate în raportul de evaluare.

1.1.2. Teoria schimbării
Proiectul demonstrativ cuprinde cinci niveluri de intervenţie:
1.
2.
3.
4.

5.

Copiii şi familiile lor, care beneficiază de PMS;
Lucrătorii comunitari şi profesioniştii, care furnizează PMS;
Comunităţile, în calitate de susţinătoare ale furnizării PMS şi beneficiare ale rezultatelor / impactului
proiectului;
Structurile judeţene din domeniul protecţiei copilului, sănătăţii şi educaţiei, jucând un rol cheie în furnizarea
optimă a PMS la nivel comunitar, deoarece sunt responsabile de sprijinirea şi supervizarea lucrătorilor
comunitari;
La nivel naţional – la acest nivel, acţiunile de advocacy pentru extinderea modelului au început încă din
timpul proiectului demonstrativ „Prima prioritate: niciun copil ‘invizibil’!”.

PMS urmăreşte:
-

să reducă riscul de excluziune socială al copiilor şi familiilor din comunităţile vizate;
să reducă nivelul de stigmatizare şi discriminare a romilor şi să capaciteze familiile şi copiii de etnie romă (la
nivel comunitar);
să reducă rata de spitalizare a copiilor (la nivel comunitar);
să reducă rata de separare a copiilor de familie şi rata de instituţionalizare (la nivel comunitar);
să crească gradul de cunoaştere a comportamentelor sigure în rândul adolescenţilor (la nivel comunitar).

Aceste rezultate sunt posibile, deoarece:
-

sunt identificaţi toţi copiii cu risc şi familiile acestora în comunităţile selectate;
peste 85% din numărul estimat al gospodăriilor din cele 45 de comunităţi ţintă cuprind familii evaluate care
sunt monitorizate şi beneficiază de un pachet de servicii integrate / coordonate.

Aceste rezultate sunt fundamentale pentru succesul PMS la nivel naţional, nivel la care, prin acţiuni de advocacy
fondate pe evidenţele obţinute din analizele şi evaluările proiectului demonstrativ, UNICEF caută să asigure:
-

asumarea proiectului de către autorităţile naţionale;
replicarea modelului în alte judeţe sau în întreaga ţară;
modificări ale legislaţiei primare şi secundare şi ale politicilor naţionale, dar şi creşterea alocării de resurse, în
baza modelului de furnizare a serviciilor comunitare integrate pentru extinderea acestuia la nivel naţional ca
o importantă strategie pentru asigurarea incluziunii sociale şi reducerea sărăciei.

Evaluarea de faţă recurge la metodologia evaluării realiste, ce subliniază importanţa configuraţiilor CMR (Context,
Mecanism, Rezultate) la nivelul politicilor / programelor / proiectelor. O abordare realistă presupune că proiectele
reflectă teoriile. Adică, în momentul implementării unui program / proiect, acesta testează o teorie cu privire la ce ar
putea provoca o schimbare (chiar şi atunci când teoria poate nu e explicită). Astfel, evaluarea realistă este una dintre
cele mai bune metode de a evalua efectele unui proiect demonstrativ, fiindcă, având în vedere elementul său
inovator, contextul, diferitele mecanisme pot avea o influenţă mai mare sau imprevizibilă asupra legăturilor cauzale şi
2

a rezultatelor obţinute în raport cu rezultatele estimate. Prima sarcină a unei evaluări realiste este să se asigure că
teoriile din cadrul unui proiect devin explicite, prin formularea unor ipoteze clare legate de modul în care şi pentru
cine ar putea ‘funcţiona’ proiectul. În cazul PMS, elaborarea / reconstruirea teoriei schimbării (TS) s-a realizat în ideea
realizării primului pas al unei evaluări realiste.
În figura de mai jos, prezentăm, într-o manieră sintetică, teoria schimbării a PMS. În fazele de colectare şi analiză a
datelor, nu au fost necesare ajustări ale TS reconstruite în faza iniţială a prezentei evaluări, în baza datelor
colectate.
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Figura 1. Teoria schimbării a modelului Pachetul Minim de Servicii
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* Prin modul în care a fost conceput, modelul nu a abordat toate vulnerabilităţile şi nevoile identificate.
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1.1.3. Grupurile ţintă
Modelul PMS a fost implementat în 45 de comunităţi rurale şi urbane din judeţul Bacău, selectate potrivit
metodologiei concepute în aşa fel încât grupul să fie unul reprezentativ la nivel judeţean, în baza indicelui de
dezvoltare locală. Cele 45 de comunităţi fac parte din 38 de localităţi, patru oraşe şi 34 de localităţi rurale. Fiecare
localitate rurală este considerată o comunitate, în timp ce, în mediul urban, o comunitate este definită ca fiind zona
arondată unei anumite şcoli (circumscripţie şcolară).

Harta 1 Localităţile din judeţul Bacău incluse în modelul PMS propus de UNICEF

Grupul ţintă al PMS a cuprins toţi copiii vulnerabili din comunităţile vizate. Aşa cum prezintă şi evaluarea eficacităţii
(secţiunea 4.2 a prezentului raport), PMS a vizat peste 20.900 de copii, reprezentând 0,5% din populaţia totală de
copii a României şi peste 15% din populaţia totală de copii a judeţului Bacău. În totalitatea sa, grupul ţintă al
modelului reprezintă aproximativ 1% din totalul copiilor expuşi riscului de sărăcie şi excluziune socială la nivelul
României (şi aproximativ 30% dintre copiii expuşi acestui risc în judeţul Bacău).
Aceşti copii au fost evaluaţi în timpul recensământului comunitar din punctul de vedere al nevoilor şi vulnerabilităţilor.
Copiii vulnerabili, conform definiţiilor propuse de modelul PMS, au fost selectaţi pentru a beneficia de servicii
comunitare preventive. Atât definiţia vulnerabilităţilor, cât şi procesul de selecţie sunt analizate în prezenta evaluare
sub aspectul relevanţei şi eficacităţii.
Un al doilea grup ţintă al modelului PMS a fost format din profesioniştii de la nivel comunitar şi judeţean: asistenţi
sociali, asistenţi medicali comunitari, consilieri şcolari, mediatori şcolari şi sanitari şi coordonatorii lor judeţenii.
Aceştia beneficiază de activităţi de dezvoltare a capacităţii cu scopul de a creşte atât capacitatea acestora, cât şi cea a
instituţiilor angajatoare, astfel încât să se asigure o mai bună abordare a copiilor vulnerabili şi a familiilor lor.

1.1.4. Actorii
Principalii actori din cadrul modelului sunt instituţii organizate pe trei niveluri – local, judeţean şi naţional. La nivel
local, actorii implicaţi în PMS şi în procesul de evaluare sunt: autorităţile publice locale, primăriile şi consiliile locale,
6

organizaţiile societăţii civile, structurile comunitare consultative prevăzute în legislaţia din domeniul asistenţei sociale
şi protecţiei copilului, lucrătorii comunitari (asistenţi sociali, asistenţi medicali comunitari, mediatori şcolari şi sanitari)
şi consilierii şcolari, copiii şi familiile lor. Lucrătorii comunitari şi consilierii şcolari sunt principalii furnizori de servicii în
cadrul pachetului minim de servicii. Autorităţile publice locale, structurile comunitare consultative şi (acolo unde sunt
prezente la nivel local) organizaţiile societăţii civile reprezintă actorii cheie ce le susţin activitatea. Fără acest sprijin,
profesioniştii de la nivel local nu ar reuşi să acorde toate serviciile necesare.
Actorii judeţeni sunt reprezentaţi de instituţiile ce deţin responsabilităţi în domeniul protecţiei copilului, jucând un rol
important în formarea, dezvoltarea capacităţii, sprijinirea metodologică şi supervizarea profesioniştilor de la nivel
local, inclusiv în cazul serviciilor publice de asistenţă socială (SPAS) de la nivel local asigurate de către Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC). Alţi actori importanţi sunt centrele judeţene de resurse
şi asistenţă educaţională (CJRAE), în domeniul educaţiei, şi direcţiile de sănătate publică (DSP). Este important să
subliniem faptul că, în timp ce DGASPC şi CJRAE sunt subordonate Consiliului Judeţean şi se bucură de o oarecare
autonomie locală la nivel judeţean, DSP este reprezentantul local al Ministerului Sănătăţii şi se află sub stricta
coordonare a decidentului de la nivel naţional.
Rolul actorilor de la nivel naţional a fost să contribuie la documentarea progreselor înregistrate în implementarea
modelului; să ia parte la procesul de evaluare şi să ofere feedback referitor la recomandările cheie, inclusiv ajustările
cheie ale proiectului demonstrativ. Instituţiile guvernamentale au contribuit la conceperea modelului de intervenţie la
nivel judeţean, la stabilirea sprijinului metodologic acordat autorităţilor judeţene şi la analizarea evidenţelor
acumulate. În cazul lor, scopul a fost acela de a ajusta legislaţia primară şi secundară şi de a crea programe şi politici
strategice, inclusiv strategii naţionale în domeniul drepturilor copilului, Strategia privind incluziunea socială şi
reducerea sărăciei şi programele operaţionale 2014-2020 din Cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 20142020.
În procesul de elaborare a modelului, Unitatea Centrală de Management al Proiectelor din cadrul UNICEF a primit
sprijin din partea unui Comitet de Coordonare a Proiectului, înfiinţat în 2014, anul în care au fost abordaţi şi principalii
donatori ai proiectului. Comitetul de Coordonare reprezintă o structură consultativă pentru ambele modele ale
proiectului, PMS şi IEC. La nivelul implementării PMS, principalii parteneri sunt:
-

Instituţii publice centrale: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Drepturilor Copilului şi Adopţie, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Tineretului şi Sportului.
- Organizaţii ale societăţii civile: Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate, ce a format lucrătorii comunitari,
Centrul Român de Modelare Economică (CERME), PSI, ce a susţinut UNICEF în desfăşurarea campaniilor de
comunicare la nivel naţional şi local, şi AB4 System, compania care a dezvoltat softul Aurora, în cooperare cu
UNICEF 8.
Actorii informaţi şi consultaţi la nivel regional şi internaţional sunt donatorii (Oficiul Mecanismului Financiar pentru
Granturile Norvegiene, Comitetul Naţional pentru UNICEF din Franţa, Fundaţia Botnar) şi Biroul Regional al UNICEF.
Din punct de vedere financiar, bugetul modelului evaluat, PMS, a fost asigurat de UNICEF România şi donatorii săi. În
câteva comunităţi, alte resurse (de exemplu, personal suplimentar celui susţinut financiar de UNICEF şi resurse
materiale) au fost furnizate de către primării. Jumătate dintre consilierii şcolari care au contribuit la implementarea
PMS au fost angajaţi de către CJRAE Bacău, costurile fiind acoperite din bugetul judeţean. Pentru cealaltă jumătate, ca
pentru majoritatea personalului implicat în implementarea PMS, costurile au fost suportate de UNICEF.
Prin urmare, evaluarea şi rezultatele ei se adresează unui număr de patru categorii principale de utilizatori ţintă:
1.
2.
3.
4.

UNICEF, ce poate utiliza evaluarea pentru a promova şi/sau a restructura alte modele care recurg la o
abordare similară;
Factorii de decizie de la nivel naţional (ministerele şi autorităţile naţionale), ce pot utiliza evaluarea pentru a
evalua nevoia, posibilităţile şi soluţiile de extindere a pachetului minim de servicii;
Autorităţile judeţene şi locale, ce pot replica şi/sau continua activităţile modelului la nivel judeţean şi local;
ONG-urile, ce pot sprijini autorităţile locale sau pot replica modelul chiar ele.

Toţi actorii de la nivel naţional şi judeţean au fost intervievaţi în cadrul procesului de evaluare. O serie de actori
comunitari, selectaţi conform celor prezentate în secţiunea referitoare la metodologie, au fost implicaţi în evaluare
prin intermediul interviurilor şi al focus grupurilor. Actorii de la toate nivelurile au fost invitaţi să participe la atelierele

8

Alţi parteneri ce contribuie la coordonarea IEC sunt: Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Preuniversitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună”, Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare
Profesională Step by Step, Asociaţia HOLTIS.
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desfăşurate la Bucureşti şi Bacău, la prezentări şi dezbateri pentru validarea rezultatelor şi a concluziilor şi au fost
consultaţi în legătură cu recomandările.
După finalizarea primei versiuni a raportului şi a recomandărilor, au fost prezentate rezultatele şi au fost dezbătute
recomandările împreună cu actorii naţionali şi locali implicaţi în coordonarea şi implementarea PMS, în cadrul a două
sesiuni organizate în acest scop (la data de 26 iunie, la nivel naţional, şi la data de 1 iulie, la nivel local). Participanţii au
analizat claritatea, utilitatea şi urgenţa recomandărilor. Ca urmare, recomandările au fost prioritizate (vezi tabelul de
mai jos) şi au ţinut cont de părerile pertinente exprimate. În general, recomandările au fost validate de participanţi,
care au subliniat importanţa acestora şi necesitatea ca fiecare instituţie responsabilă să le pună în practică cât mai
repede cu putinţă. Actorii participanţi au subliniat importanţa resurselor financiare pentru continuarea modelului, a
consultărilor realizate cu autorităţile locale în acest scop şi a disponibilităţii aplicaţiei Aurora şi a rezultatelor acesteia
pentru toţi factorii de decizie relevanţi.

1.2 CONTEXTUL
1.2.1. Situaţia grupurilor ţintă
În România
Criza financiară din perioada 2008-2010 a avut un profund impact negativ asupra calităţii vieţii din România, reducând
nivelul de trai şi adâncind disparităţile sociale şi economice. În 2008, România înregistra cea de-a doua cea mai mare
rată a riscului de sărăcie şi excluziune socială din Uniunea Europeană, cu un procent de 44,2%, aproape dublu faţă de
media UE (23,7%).9 Chiar dacă majoritatea macroindicatorilor au evidenţiat o creştere economică în următorii ani, au
continuat să existe grupuri vulnerabile care nu au beneficiat de pe urma dezvoltării ţării. Copiii din mediul rural sunt
cei mai afectaţi de sărăcie.10 Potrivit datelor Eurostat din 2014, aproximativ jumătate dintre toţi copiii din România
(50,7%) trăiau într-o gospodărie cu risc de sărăcie sau excluziune socială.11 Până în 2017, rata riscului de sărăcie sau
excluziune socială scăzuse cu doar 9 puncte procentuale în rândul copiilor, ajungând la 41,7%.12
Sistemul de protecţie socială deţinea capacităţi limitate pentru eliminarea acestui risc ridicat de sărăcie şi excluziune
socială. Impactul transferurilor sociale din perspectiva reducerii sărăciei era unul limitat şi deosebit de scăzut la nivelul
reducerii sărăciei infantile. Deşi au crescut de la 18% în 2012 la 20% în 2013, în 2015 nivelul transferurilor sociale
atingea mai puţin de jumătate din media UE13. Implementarea reformei asistenţei sociale demarate în 2011 a fost
serios întârziată14.
Tranziţia de la îngrijirea instituţională la cea alternativă în cazul copiilor lipsiţi de îngrijire părintească a progresat lent.
Deşi există un sistem de asistenţă maternală, iar numărul copiilor din sistemul de protecţie a înregistrat o uşoară
scădere, de la 22.798 în 2012 la 21.728 în 2014, o proporţie importantă a copiilor trăiau în continuare în instituţii
rezidenţiale de tip vechi. Cât despre mecanismele de control, măsura de a interzice instituţionalizarea copiilor sub trei
ani nu a fost suficientă. Ţara se confruntă cu o lipsă severă de asistenţi sociali disponibili, ceea ce are un impact asupra
măsurilor şi serviciilor celor mai necesare la nivelul comunităţilor pentru a menţine copiii în familiile lor sau a reintegra
copiii separaţi de părinţii lor.
Responsabilităţile au fost descentralizate, însă transferurile de la bugetul naţional / central la cel local sunt limitate şi,
prin urmare, capacitatea administrativă a SPAS de a furniza servicii preventive copiilor este una restrânsă. Au apărut
următoarele probleme critice15:
-

-

În cadrul serviciilor publice de asistenţă socială (SPAS), asistenţii sociali alocă cea mai mare parte a
programului lor de lucru acordării beneficiilor, în detrimentul altor activităţi / servicii menite să prevină
separarea copilului de familie.
Majoritatea serviciilor ce urmăresc prevenirea separării copilului sunt concentrate la nivel judeţean,
contrar principiului descentralizării şi principiului subsidiarităţii din domeniul asistenţei sociale, în timp ce
SPAS se limitează la a acorda beneficii.

9

Eurostat, People at risk of poverty or social exclusion by age and sex [Populaţia expusă riscului de sărăcie sau excluziune socială, în funcţie de
vârstă şi sex], 2008.
10 Banca Mondială, 2012.
11 Idem.
12 Eurostat, 2017.
13 European Economy, Macroeconomic Imbalances, Country Report – Romania [Dezechilibre macroeconomice, Raport de ţară – România], 2015
14 Strategia privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei şi Planul de acţiune aferent au fost adoptate în mai 2015.
15 Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2020.
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-

SPAS-urile sunt slab dezvoltate, mai ales în mediul rural, confruntându-se cu o lipsă acută de personal
specializat şi utilizând rar metodologiile de lucru.
România are cea de-a treia cea mai mare rată a părăsirii timpurii a şcolii din Uniunea Europeană şi se află mult în
urma ţintei stabilite în cadrul strategiei Europa 2020, şi anume 11,3%16. Disparităţile educaţionale sunt exacerbate în
mediul rural (26,6%) şi constituie o problemă în mediul urban (6,2% în municipii şi 17,4% în oraşe şi suburbii) (OCDE
2015). Un studiu publicat de Fundaţia World Vision în 2017 a identificat abandonul şcolar ca un fenomen important,
plasând România pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de elevi ce abandonează şcoala, în mare parte, dar
nu exclusiv, din cauza condiţiilor sărăcăcioase din gospodăria şi comunitatea lor.17
Asigurările sociale de sănătate acoperă doar aproximativ 86% din populaţia României, potrivit celor mai recente
date, principalele categorii neasigurate fiind (i) forţa de lucru din agricultură, (ii) patronii din sectorul privat care nu au
un contract de muncă oficial, (iii) persoanele fizice autorizate / şomerii neînregistraţi şi (iv) romii fără acte de
identitate.18 Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în România, există 248 de doctori la 100.000 de locuitori,
comparativ cu 347 în UE, şi 581 de asistenţi medicali generalişti la 100.000 de locuitori, comparativ cu 850 în UE. În
2013, incidenţa tuberculozei şi a SIDA la 100.000 de locuitori a fost mai mare decât în 1980. După 1995, incidenţa HIV
la 100.000 de locuitori a atins nivelul cel mai ridicat în 2013.19
Marea majoritate a romilor trăiesc în sărăcie şi sunt puternic suprareprezentaţi în rândul populaţiei sărace. Potrivit
anchetei EU-MIDIS II, proporţia romilor expuşi riscului de sărăcie a fost de 70% în 2016. Cu toate acestea, decalajul
faţă de media naţională de 25% rămâne unul semnificativ. Aproape 68% dintre romi locuiesc în cartiere segregate,
ceea ce indică excluziunea socială la care sunt expuşi. Poate una dintre cele mai îngrijorătoare situaţii este faptul că
aproape o treime dintre romi trăiesc în gospodării care suferă de foame (în care cel puţin o persoană s-a culcat
înfometată cel puţin o dată în ultima lună).20

În judeţul Bacău
La nivelul judeţului Bacău, conform analizei incluse în Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale pentru
perioada 2014-2020, în 2014, când a fost conceput proiectul demonstrativ, predominau mai multe probleme de
incluziune socială:
-

-

Riscul de sărăcie şi excluziune socială este mai mare în cazul categoriilor vulnerabile din cauza accesului redus
la servicii medicale, educaţie şi asistenţă socială. Situaţia cea mai critică se întâlneşte în mediul rural, unde
calitatea şi numărul acestor servicii sunt mult mai scăzute;
În cazul copiilor romi, accesul la educaţie rămâne unul redus, doi din zece nefiind cuprinşi într-o formă de
educaţie din cauza situaţiei materiale a familiei;
Diminuarea numărului de asistenţi maternali profesionişti cu 33% comparativ cu 2006, ceea ce dus la
plasamentul mai multor copii în instituţii;
Numărul mare al copiilor cu risc, în perioada 2006-2013 fiind gestionate peste 4.000 de astfel de cazuri, din
care 74% au fost cazuri de neglijare / abuz / exploatare;
Populaţia şcolară de la nivelul judeţului a scăzut continuu, de la 141.636 de elevi în anul şcolar 2004-2005 la
120.063 în anul şcolar 2012-2013 şi la 106.599 în anul şcolar 2014-2015.

La finalul anului 2013, în judeţul Bacău, activau 74 de furnizori de asistenţă socială, din care 40 erau privaţi şi 34
aparţineau sectorului public. Dintre cei 34 de furnizori publici, 30 erau servicii acreditate din cadrul autorităţilor locale
– 23 în mediul rural, deservind 85 de comune, şi 7 în mediul urban.21 Cel mai mare furnizor public de servicii este
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. La nivelul judeţului, 45,7% din totalul serviciilor de
asistenţă socială acordate de furnizorii publici şi privaţi erau adresate copiilor.22
Aşadar, judeţul Bacău a fost selectat pentru testarea modelului de incluziune socială deoarece rămâne unul dintre cele
mai sărace, dezavantajate şi marginalizate judeţe din România. Mai mult, s-a realizat o evaluare aprofundată cu scopul

16

Datele Eurostat indică o rată de 18,1% în 2017.
Cornelia Novak, Şerban Iosifescu, Investiţie în educaţia copiilor din mediul rural, World Vision, Fundaţia Vodafone, Bucureşti, 2017.
18 OCDE, State of Health in the EU. Romania [Starea de sănătate la nivelul UE. România]. 2017.
19 WHO Global Health Study, 2016, Health Systems in Transition, Romania. [Studiu global al OMS privind sănătatea, Sisteme de sănătate în tranziţie,
România]
20 Banca Mondială, 2018, Romania Systematic Country Diagnostic, Roma Inclusion. [Diagnostic sistematic de ţară, România. Incluziunea romilor]
21 Consiliul Judeţean Bacău, 2014, Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale 2014-2020, p.71.
22 Ibid, p. 72.
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de a stabili situaţia iniţială pentru intervenţia la nivelul comunităţilor selectate în cadrul modelului23. Rezultatele
anchetei întreprinse în scopul evaluării aprofundate au relevat următoarele:
-

-

-

Venitul mediu lunar era de 1.537 lei (aproximativ 380 USD), dar doar 14% dintre gospodării au accesat venitul
minim garantat (VMG).
Gospodăriilor le lipseau, în medie, cinci din cele 13 elemente incluse în indicele ce reflectă lipsurile. Astfel,
doar 40% dintre gospodării aveau apă curentă, 32% aveau toaletă în interiorul casei şi 86% aveau curent
electric în 2015.
Numărul copiilor dintr-o gospodărie era de 1,57, însă 13% dintre familii aveau trei sau mai mulţi copii şi 20%
dintre gospodării includeau copii sub 3 ani.
14% dintre copii trăiau în familii monoparentale, 11% dintre copii erau separaţi de ambii părinţi, din care 6%
se aflau în grija familiei extinse în urma migraţiei temporare a cel puţin unuia dintre părinţi.
34% dintre părinţi au declarat că recurg la pedepse corporale pentru a-şi disciplina copiii cel puţin uneori,
dacă nu mai des.
1% dintre copii nu deţineau un act de identitate sau certificat de naştere.
98% dintre copii erau înregistraţi la un medic de familie, în timp ce rata vaccinării era de 86%.24
Rata netă de cuprindere şcolară era de circa 96% pentru grupa de vârstă 6-10 ani şi de 98% pentru copiii în
vârstă de 11-14 ani. Cu toate acestea, cuprinderea preşcolară era mult mai scăzută: 72% în rândul copiilor de
3-5 ani.
Riscul de părăsire timpurie a şcolii era comparabil cu media naţională. Doar 85% dintre adolescenţii de 15-18
ani mergeau la şcoală, riscul de părăsire timpurie a şcolii fiind astfel unul ridicat, cu şanse mici de reintegrare
şcolară după vârsta de 18 ani.

În ciuda acestei situaţii, evaluarea aprofundată realizată în 2015 pentru demararea proiectului demonstrativ a
evidenţiat deschiderea şi voinţa de a intensifica cooperarea cu şcolile, asistenţii sociali, instituţiile judeţene şi medicii
de familie din zonă.
Factorii politici, socio-economici, instituţionali şi internaţionali pertinenţi, cu impact asupra grupurilor ţintă ale
modelului şi asupra implementării sale, sunt prezentaţi în Anexa nr. 5.

2. SCOPUL, OBIECTIVELE, APLICABILITATEA ŞI METODOLOGIA EVALUĂRII
2.1. SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI APLICABILITATEA EVALUĂRII
În concordanţă cu termenii de referinţă (TdR), scopul evaluării de faţă este „să analizeze dacă principalele ipoteze şi
obiective formulate pentru componenta PMS a proiectului demonstrativ au fost validate şi realizate, dar şi să verifice
dacă PMS aduce un plus de valoare prin îmbunătăţirea incluziunii sociale a copiilor, mai ales a celor mai vulnerabili, şi
a familiilor lor”. În acest context, ideea că PMS contribuie la incluziunea socială a copiilor (celor mai vulnerabili) şi a
familiilor lor constituie principala ipoteză a modelului evaluat.
Aşadar, aplicabilitatea evaluării vizează:
-

componenta PMS25 a proiectului demonstrativ;
perioada octombrie 2014 – decembrie 2018;
resursele, activităţile, rezultatele intermediare şi rezultatele finale planificate în cadrul teoriei schimbării
(TS) pentru acest interval de timp;
toate cele 45 de comunităţi (din 38 de localităţi urbane şi rurale) din judeţul Bacău în care a fost implementat
modelul.

Potrivit scopului şi aplicabilităţii sale, evaluarea caută să analizeze:
-

modul în care componenta PMS a proiectului demonstrativ răspunde provocărilor întâmpinate de copii şi
familii în accesarea serviciilor de bază;

23

Voicu, B. şi Tufiş, C., 2016, In-depth assessment of the social, health, and education status of children and their families in target areas of the
Bacău County. Baseline report. [Evaluarea aprofundată a situaţiei sociale, medicale şi educaţionale a copiilor şi familiilor acestora din comunităţile
vizate la nivelul judeţului Bacău. Raport de referinţă]
24 Alte date referitoare la indicatorii din domeniul sănătăţii au inclus faptul că, în medie, un copil este spitalizat 0,39 zile pe an. 76% dintre
proaspetele mămici au declarat că au efectuat cel puţin patru controale prenatale (această cifră trebuie interpretată cu precauţie, având în vedere
numărul mic de cazuri analizate). Mai puţin de 1% dintre nou-născuţi aveau o greutate sub 1,5 kg, iar 7% cântăreau sub 2,5 kg.
25 Modelul include şi componenta Educaţie Incluzivă de Calitate, care nu face obiectul prezentei evaluări şi care va fi evaluată separat.
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-

-

schimbările produse şi rezultatele implementării PMS la nivelul copiilor, familiilor lor şi actorilor de la toate
nivelurile: local, judeţean şi naţional. Efectele PMS vor fi evaluate luând în considerare şi utilizând datele
referitoare la situaţia iniţială, evaluarea intermediară şi implementarea proiectului (baza de date Aurora),
precum şi implementarea altor intervenţii desfăşurate în aceeaşi perioadă, cu un grup ţintă complet identic,
parţial identic sau similar;
modul în care se poate transpune PMS în planuri pentru extinderea sa la nivel naţional în vederea acoperirii
tuturor copiilor şi familiilor din România.

Având în vedere scopul şi aplicabilitatea evaluării, aceasta poate fi utilizată în numeroase scopuri:
-

-

-

-

-

Susţinerea acţiunilor de advocacy în favoarea extinderii PMS la nivel naţional ca politică guvernamentală,
utilizând lecţiile învăţate din proiectul demonstrativ pentru a formula cele mai bune politici şi asigurând că
legislaţia şi politicile sunt centrate corespunzător pe copil şi familie şi includ strategii de furnizare a serviciilor
integrate;
Furnizarea evidenţelor şi a datelor necesare pentru a planifica şi a mobiliza resurse din bugetele naţionale şi
locale, dar şi pentru a accesa finanţări din fondurile structurale europene 2014-2020 şi din alte surse
(Granturi SEEE şi Norvegiene sau altele) în vederea asigurării sustenabilităţii modelului la nivel local şi a
replicării acestuia la nivel naţional;
Oferirea celor mai bune practici şi a evidenţelor legate de rezultatele fiabile autorităţilor publice locale şi
judeţene cu responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, sănătăţii, educaţiei, urmărindu-se continuitatea
modelului;
Informarea partenerilor din parlament şi societatea civilă, implicaţi pe parcursul implementării, care pot afla
despre beneficiile PMS şi îl pot promova prin propriile lor canale;
Sprijinirea activităţilor de strângere de fonduri ale UNCEF, având în vedere că raportul de evaluare va fi
transmis donatorilor instituţionali sau privaţi care au susţinut proiectul pentru a documenta efectul
investiţiilor realizate în proiectul demonstrativ;
Constituirea unui instrument de management al cunoştinţelor, dar şi a unui subiect de interes prioritar în
cadrul viitoarelor iniţiative de cooperare orizontală din regiunea Europa şi Asia Centrală (ECARO) şi nu
numai.

Ţinând cont de scopul, aplicabilitatea, modalităţile de utilizare şi accentul evaluării menţionate mai sus, în mod
independent, evaluarea:
-

va analiza relevanţa, eficacitatea, eficienţa, sustenabilitatea şi impactul componentei PMS;
va identifica şi documenta elementele cheie care au contribuit la succesul şi replicabilitatea PMS, precum şi
principalele blocaje şi bariere de la nivelul implementării;
va documenta lecţiile cheie învăţate prin implementarea PMS şi va propune recomandări pentru
îmbunătăţire;
va face recomandări pentru acţiuni viitoare vizând asigurarea sustenabilităţii şi a extinderii PMS la nivelul
ţării;
va identifica relevanţa componentei PMS şi modul în care aceasta a obţinut rezultate în soluţionarea
problemelor ce ţin de gen, echitate şi promovarea generală a drepturilor copilului.

3. METODOLOGIA DE EVALUARE
3.1. CADRUL, CRITERIILE ŞI ÎNTREBĂRILE DE EVALUARE
Pornind de la criteriile OCDE-DAC26, evaluarea abordează în mod special următoarele tipuri de întrebări menite să
ofere informaţii exacte despre obiectivele, aplicabilitatea şi accentul evaluării.
Tabel 1. Criterii de evaluare
Criterii DAC

Definiţie

Relevanţă

Măsoară gradul în care activitatea
de acordare de asistenţă se
încadrează în priorităţile şi politicile
grupului ţintă, beneficiarului şi

26

Întrebare aferentă criteriilor (conform definiţiei din termenii de
referinţă)
Activităţile şi rezultatele intermediare ale proiectului demonstrativ
sunt în concordanţă cu scopul general şi obiectivele acestuia?
În ce măsură elaborarea şi implementarea modelului au respectat
criteriile cheie ale proiectelor demonstrative?

http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm

11

donatorului
Eficacitate

Măsoară gradul în care activitatea
de acordare de asistenţă îşi atinge
obiectivele

Eficienţă

Măsoară rezultatele intermediare –
calitative şi cantitative – în raport
cu resursele.

Sustenabilitate

Verifică dacă sunt şanse ca
beneficiile unei activităţi să fie
menţinute
după
retragerea
finanţării din partea donatorului.
Proiectele trebuie să fie sustenabile
din punct de vedere ecologic şi
financiar.
Măsoară schimbările pozitive şi
negative produse de o intervenţie
de dezvoltare, în mod direct sau
indirect,
intenţionat
sau
neintenţionat.

Impact

Alte întrebări

-

Cât de relevant este proiectul demonstrativ pentru politicile şi
programele naţionale şi strategiile intersectoriale27?
Intervenţiile proiectului demonstrativ au răspuns nevoilor
identificate la nivelul copiilor şi familiilor celor mai vulnerabile?
Furnizarea serviciilor ţine seama de aspectele legate de vârstă şi
gen?
Modelul contribuie la dezvoltarea capacităţii furnizorilor de servicii
de la nivel local, inclusiv a lucrătorilor comunitari angajaţi din
resursele proiectului pentru furnizarea pachetului minim de servicii
integrate?
Ce elemente ale proiectului demonstrativ sunt cele mai eficace şi
care sunt cele mai puţin eficace? Care sunt factorii de succes?
Proiectul demonstrativ foloseşte resursele în cel mai econom /
eficient mod pentru a atinge rezultatele estimate?
Care este valoarea adăugată (în sensul de valoare financiară) a
proiectului demonstrativ?
Sunt luate în considerare implicaţiile financiare ale procesului de
extindere?
Sunt şanse ca intervenţiile din cadrul modelului să continue după
retragerea sprijinului extern?
Poate fi replicat proiectul demonstrativ? Sunt necesare ajustări ale
modelului în scopul replicării?
Ce recomandări pot fi formulate pentru UNICEF şi Guvernul
României cu privire la replicarea şi extinderea unui astfel de
model?
Ce schimbare a produs sau a influenţat proiectul demonstrativ la
nivelul beneficiarilor (copiilor şi familiilor lor), comunităţilor,
profesioniştilor, administraţiei publice – la nivel local, judeţean
şi/sau naţional?

Care sunt lecţiile învăţate la fiecare nivel al intervenţiei ce ar trebui avute în vedere pentru
implementarea şi replicarea proiectului demonstrativ?
Există rezultate neplanificate care pot contribui la eliminarea lipsurilor de la nivelul capacităţii şi/sau
a obstacolelor existente?
Toate procesele au la bază o abordare din perspectiva drepturilor copilului / omului? Furnizarea
serviciilor ţine seama de aspectele legate de vârstă şi gen?

La nivelul fiecărui criteriu, întrebările sunt completate de altele specifice, ţinând seama de ameninţările, obstacolele şi
blocajele relevante. Aceste întrebări specifice au fost incluse ca criterii în matricea de evaluare, fiind reamintite pe
scurt la începutul fiecărei secţiuni ce prezintă rezultatele evaluării de faţă.
Răspunsurile la întrebări urmăresc, în permanenţă, să identifice şi să descrie lecţiile învăţate pe perioada
implementării la nivelul fiecărui criteriu, relevante pentru extinderea intervenţiei, precum şi să identifice elementele
relevante din perspectiva genului, echităţii şi drepturilor copilului.

3.2. METODE DE EVALUARE
3.2.1. Structura evaluării
Mixul metodologic
Metodologia prezentei evaluări are la bază un mix de abordări cantitative şi calitative ce surprind diferenţele de gen şi
adună informaţii de la diferite persoane (mai ales beneficiarii finali), folosind instrumente participative, precum focus
grupul şi interviurile deschise / semistructurate, alături de anchete, date administrative şi date generate de
implementarea modelului PMS.
Metodologia de evaluare a fost elaborată în prima fază a procesului de evaluare şi a ţinut cont de obiectivele evaluării
şi de întrebările de evaluare. Metodologia caută să reflecte perspectivele tuturor actorilor implicaţi la toate nivelurile,

27

Strategiile naţionale din domeniul sănătăţii şi serviciilor de sănătate, tineretului, protecţiei şi promovării drepturilor copilului, incluziunii sociale şi
reducerii sărăciei etc.
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asigurând o abordare participativă la nivelul evaluării şi triangularea datelor. Matricea de evaluare (Anexa nr. 2)
prezintă legăturile speciale dintre întrebările de evaluare, indicatorii de evaluare, criteriile de evaluare, metodologia –
o combinaţie de metode cantitative şi calitative – şi sursele de date.
Evaluarea de faţă recurge la metodologia evaluării realiste, ce subliniază importanţa configuraţiilor CMR (Context,
Mecanism, Rezultate) la nivelul modelului PMS. O abordare realistă presupune că proiectele reflectă teoriile. Adică, în
momentul implementării unui program / proiect, acesta testează o teorie cu privire la ce ar putea provoca o
schimbare (chiar şi atunci când teoria poate nu e explicită). Astfel, evaluarea realistă este una dintre cele mai bune
metode de a evalua efectele unui proiect demonstrativ, fiindcă, având în vedere elementul său inovator, contextul,
diferitele mecanisme pot avea o influenţă mai mare sau imprevizibilă asupra legăturilor cauzale şi a rezultatelor
obţinute în raport cu rezultatele estimate.

Abordarea contrafactuală pentru evaluarea impactului
În cazul evaluărilor, provocarea cheie rămâne „atribuirea” schimbării observate intervenţiei implementate.
Schimbarea se datorează implementării intervenţiei sau s-ar fi produs oricum? Provocarea în ceea ce priveşte
cuantificarea efectului constă în determinarea unei aproximări credibile a ceea ce s-ar fi produs în absenţa intervenţiei
şi compararea cu ceea ce s-a produs. Diferenţa reprezintă efectul net estimat sau impactul28 intervenţiei asupra
rezultatului vizat. Situaţia contrafactuală este pur ipotetică, prin urmare nu poate fi observată niciodată în mod direct.
Din acest motiv, un efect nu poate fi niciodată observat în mod direct, la fel şi impactul (în ciuda indicatorilor de
impact). În schimb, efectele şi impactul pot fi deduse, atâta timp cât datele disponibile permit o aproximare credibilă a
situaţiei contrafactuale. Diferenţa dintre diferenţe sau dubla diferenţă (DiD) constituie o metodă de evaluare
contrafactuală întemeiată pe precondiţia ca datele referitoare la rezultatele de la nivelul beneficiarilor şi
nebeneficiarilor (copiilor asistaţi şi neasistaţi) să fie disponibile, atât înaintea intervenţiei, cât şi după. Efectele se
măsoară prin scăderea diferenţei înregistrate înaintea intervenţiei între rezultatele de la nivelul beneficiarilor şi cele
de la nivelul nebeneficiarilor din diferenţa de după intervenţie. Ipoteza este că eroarea de selecţie este constantă în
timp. Rezultatul dublei diferenţe poate fi interpretat ca un efect cauzal doar dacă tendinţa pre-post în cazul
nebeneficiarilor reprezintă o bună aproximare a tendinţei (contrafactuale) din rândul beneficiarilor. DiD este o tehnică
statistică cvasi-experimentală, folosită în econometrie şi sociologie cantitativă, care încearcă să reproducă un
experiment, folosind date observaţionale, prin studierea efectului unui tratament / unei intervenţii asupra unui 'grup
de tratament / intervenţie' în comparaţie cu un 'grup de control'. Calculează efectul unui tratament (de exemplu,
furnizarea PMS) asupra unui rezultat (de exemplu, vulnerabilităţile copiilor), comparând modificarea medie
înregistrată de-a lungul timpului la nivelul variabilei rezultate pentru grupul de tratament cu modificarea medie
observată de-a lungul timpului pentru grupul de control. Aşadar, metoda diferenţa dintre diferenţe recurge la date de
tip panel pentru a măsura diferenţele dintre grupul de tratament şi cel de control înregistrate de-a lungul timpului la
nivelul variabilei de rezultat.
Pentru evaluarea de faţă, impactul este evaluat printr-o abordare contrafactuală, ce se concentrează asupra copiilor
asistaţi, aşa cum este detaliat în capitolul dedicat metodologiei şi în Anexa nr. 7. Evaluarea impactului foloseşte
metoda diferenţei dintre diferenţe (DiD) pentru a compara situaţia copiilor din comunităţile vizate, împărţiţi în două
grupuri:
1.
2.

grupul de tratament, cuprinzând copiii evaluaţi în perioada 2015-2016 în timpul recensământului comunitar,
reevaluaţi în 2018 şi beneficiind de cel puţin un serviciu pe durata celor patru ani de implementare a PMS.
grupul de control, cuprinzând copiii evaluaţi în perioada 2015-2016 în timpul recensământului comunitar şi
nereevaluaţi. Potrivit bazei de date Aurora, aceşti copii nu au beneficiat de niciun serviciu.

Pentru ambele grupuri, măsurătoarea de dinaintea intervenţiei, situaţia iniţială, a constituit-o recensământul
comunitar, datele fiind preluate din baza de date Aurora.
Ambele grupuri au cuprins 701 persoane. Eşantionul de tratament a fost selectat aleatoriu din grupul de tratament
evaluat atât în timpul recensământului comunitar, cât şi la finalul perioadei studiate (în 2018). Grupul de control a fost
selectat din baza de date a recensământului comunitar înregistrată în Aurora, folosind metoda corelării scorului de
propensiune (PMS). Pentru ambele grupuri, scorul de propensiune a fost calculat folosind următoarele variabile
individuale: gen, vârstă / anul naşterii, apartenenţa etnică, numărul părinţilor copilului prezenţi în gospodărie,
numărul părinţilor copilului plecaţi la muncă în străinătate, ultima şcoală absolvită de principala persoană responsabilă

28

Spre deosebire de alte contexte de evaluare, aici impactul şi efectele sunt sinonime perfecte. Nu există nicio diferenţă semnificativă între cei doi
termeni, având în vedere că ambii se referă la noţiunea de „efect cauzal”, diferenţa dintre rezultatul produs după o intervenţie şi rezultatul care s-ar
fi produs în absenţa intervenţiei. Distincţia populară între „efect”, ca rezultat imediat, şi „impact”, ca efect mai amplu, pe termen lung, nu are sens
în acest context.
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de copil, ocupaţia principală din ultimele 12 luni a principalei persoane responsabile de copil, venitul gospodăriei.
Pentru a asigura grupuri comparabile, s-a ţinut cont de tipul comunităţilor (comunităţi cu o dezvoltare socială inegală,
comunităţi dezvoltate, comunităţi cu un nivel mediu de dezvoltare, comunităţi sărace, comunităţi sărace şi tinere,
comunităţi sărace şi îmbătrânite, comunităţi urbane - dezvoltate). Şi persoanele incluse în cele două eşantioane,
grupul de tratament şi cel de control, cu scoruri de propensiune corelate la nivelul variabilelor selecţionate, au fost
selectate în mod proporţional din cele şapte tipuri de comunităţi. Astfel, cele două grupuri selectate sunt similare şi
nivelul de încredere în rezultatul comparaţiei DiD este unul ridicat.
Pentru grupul de tratament, măsurătoarea de după intervenţie a fost furnizată de baza de date Aurora, acesta fiind
evaluat în 2018. Pentru grupul de control, măsurătorilor comparabile de după intervenţie au fost realizate în timpul
procesului de evaluare, printr-o anchetă efectuată în baza unui chestionar cu întrebări preluate din chestionarul
Aurora.
Rezultatele evaluării contrafactuale sunt interpretate cu ajutorul datelor calitative colectate la toate nivelurile, în
special la cel judeţean şi cel comunitar, inclusiv prin focus grupuri cu utilizatorii serviciilor şi studii de caz.

3.2.2. Metode de colectare şi analiză a datelor
Abordarea generală pentru colectarea datelor
S-au utilizat diferite metode de colectare a datelor de la toţi actorii implicaţi, la toate nivelurile, conform următorului
tabel.
Tabel 2. Metode de colectare a datelor
Metodă
Anchetă
Nivel
Nivel naţional

-

Nivel judeţean

-

Nivel
comunitar

Anchetă
online
(lucrători
comunitari şi
consilieri
şcolari
angajaţi
în
cadrul PMS)

Copii
şi
persoane
responsabile
de copii

Anchetă
în
cadrul
grupului
de
control pentru
evaluarea

Interviuri

Instituţii publice:
1. Ministerul Muncii şi Justiţiei
Sociale
2. Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Drepturilor Copilului şi
Adopţie (ANPDCA)
3. Ministerul Sănătăţii
4. Ministerul Educaţiei Naţionale
5. Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice (AM
POR)
6. Ministerul Fondurilor Europene
(AM POCU)
7. UNICEF
ONG-uri:
8. Centrul pentru Politici şi Servicii
de Sănătate
9. PSI
1. DGASPC şi Consiliul Judeţean
2. DSP
3. Centrul Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională – CJRAE
În 5 comunităţi
1. Primarul sau un reprezentant al
primarului
2. Membru al structurii comunitare
consultative
Lucrători comunitari:
3. Asistent social
4. Asistent medical comunitar
5. Consilier şcolar sau mediator şcolar
etc.
-

Focus grupuri (FG)

-

-

Studii
de caz

Surse de date
existente

-

Şcoala
Naţională
Sănătate
Publică

-

DGASPC
DSP
CJRAE şi ISJ

5 studii
de caz

Aurora

de

5 FG cu lucrătorii
comunitari

10
FG
cu
beneficiarii
serviciilor, în cinci
comunităţi: 5 cu
copiii şi 5 cu

14

contrafactuală
(701
respondenţi)

persoanele
responsabile
de
copii. 1 FG cu copiii
şi 1 FG cu părinţii, în
fiecare comunitate

Toate instrumentele de colectare a datelor, inclusiv chestionarele, ghidurile pentru realizarea interviurilor şi a focus
grupurilor, au fost concepute în prima fază a evaluării şi au fost aprobate de principalul beneficiar al evaluării, UNICEF,
în noiembrie 2018.

Anchete
Au fost realizate două anchete cu scopul colectării datelor.
Prima anchetă a fost întreprinsă la nivelul grupului de control în scopul evaluării contrafactuale, în baza analizei
diferenţei dintre diferenţe, aşa cum am prezentat mai sus. Metro Media Transilvania (MMT)29 a colectat datele prin
interviuri pe hârtie / interviuri personale asistate de calculator (PAPI/CAP).
Perioada de desfăşurare a interviurilor a fost noiembrie-februarie 2018. Eşantionul contrafactual a inclus 701 unităţi
(copii intervievaţi în timpul recensământului iniţial) selectate în funcţie de scorul de propensiune pentru a corespunde
eşantionului de tratament selectat aleatoriu din grupul de tratament (selecţia s-a făcut prin metoda celui mai apropiat
vecin pentru fiecare din cele şapte tipuri de comunităţi). În situaţiile de non-răspuns, unităţile au fost înlocuite cu alte
unităţi similare din grupul de control, astfel încât să se atingă pragul de 701 unităţi. Eşantionul format din 701 unităţi
corespunde unei marje de eroare de 3,6% şi unui nivel de încredere de 95%, pentru o selecţie aleatorie din grupul
contrafactual identificat în momentul recensământului (12.862 unităţi). Eşantionul de tratament, cuprinzând 701
unităţi, a fost selectat aleatoriu din grupul de tratament (1.733 unităţi) evaluat atât în timpul recensământului (T0), cât
şi în perioada septembrie-noiembrie 2018 (T1).
A doua anchetă a fost realizată online în rândul profesioniştilor comunitari, folosind metoda interviului
autoadministrat, asistat de calculator (CASI). Variabilele relevante folosite în studiul de referinţă au fost incluse în
chestionar, împreună cu întrebări suplimentare referitoare la implementarea PMS. Această anchetă s-a adresat
tuturor profesioniştilor de la nivelul comunităţii. Asistenţii sociali, asistenţii medicali comunitari, mediatorii sanitari şi
şcolari şi toţi consilierii şcolari implicaţi în proiect au fost contactaţi în scopul anchetei. Rata de răspuns a fost de
96,21% (127 de răspunsuri din 132 posibile).

Analiza exploratorie a datelor (statistici descriptive)
Pentru datele înregistrate în Aurora în timpul recensământului iniţial, s-au realizat statistici descriptive la nivel de copil
şi gospodărie. Datele despre copii şi familiile lor înregistrate de instrumentul de management al datelor, Aurora, au
fost amplu folosite în cadrul evaluării, ţinând cont de:
-

numărul mare de indicatori înregistraţi de Aurora, care pot fi utilizaţi în procesul de evaluare;
amplul proces de colectare a datelor de la debutul proiectului (T0), incluzând informaţii referitoare la peste
40.000 de copii din cele 45 de comunităţi vizate;
existenţa datelor longitudinale, adunate de-a lungul timpului în perioada T1 (2016), T2 (2017) şi T3 (2018), cu
privire la peste 1.000 de copii.

Este analizată distribuţia frecvenţelor, deoarece majoritatea datelor înregistrate sunt variabile nominale sau ordinale.
Au fost testate diferenţele dintre subgrupuri pentru a putea identifica diferenţele însemnate şi semnificative din punct
de vedere statistic, inclusiv datele legate de dimensiunea de gen, vârstele vizate şi abordarea din perspectiva
drepturilor omului a modelului PMS.

Analiza secundară a datelor
Datele administrative vor fi folosite cât mai des posibil, conform matricei de evaluare, inclusiv:
-

29

Datele DGASPC cu privire la istoricul copiilor asistaţi în cazul în care aceştia au fost luaţi vreodată în evidenţă
de către DGASPC;
Datele DSP cu privire la indicatorii de sănătate de la nivel comunitar şi judeţean;
Datele CJRAE şi ISJ utile pentru evaluare;
Datele Şcolii Naţionale de Sănătate Publică cu privire la spitalizarea evitabilă a copiilor din comunităţile ţintă.

MMT a fost select ca subcontractant pentru această activitate în urma unei licitaţii.
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Metodologia calitativă: interviuri şi focus grupuri
Echipa de evaluare a realizat interviuri, focus grupuri şi studii de caz, cu participarea beneficiarilor serviciilor, a
lucrătorilor comunitari şi consilierilor şcolari, a actorilor locali, a actorilor judeţeni, a actorilor naţionali din cadrul
autorităţilor publice şi a ONG-urilor partenere.
Pe scurt, procesul de colectare a datelor calitative a inclus, potrivit abordării prezentate sintetic în tabelul 3 de mai
sus:
-

9 interviuri la nivel naţional;
3 interviuri la nivel judeţean;
2 focus grupuri cu coordonatorii judeţeni;
23 de interviuri la nivel local;
5 focus grupuri cu lucrătorii comunitari;
10 focus grupuri cu beneficiarii (copii şi persoane responsabile de copii)
5 studii de caz la nivelul beneficiarilor / copiilor.

În ceea ce priveşte focus grupurile cu copiii, în momentul planificării şi desfăşurării lor, au fost respectate
„Procedurile UNICEF privind etica cercetării realizate cu implicarea copiilor”. Întrebările şi abordările utilizate pentru
realizarea focus grupurilor cu copiii au fost adecvate vârstei lor şi contextului, punând accent pe siguranţa,
confidenţialitatea şi protecţia copiilor ca principiu fundamental. Toţi experţii implicaţi în desfăşurarea focus
grupurilor cu copiii au experienţă în lucrul cu copiii şi adolescenţii, beneficiind de o scurtă instruire înainte de colectarea
datelor din partea personalului UNICEF. Mai mult, experţii în evaluare au acordat atenţie specială explicării scopului
focus grupului şi au răspuns la toate întrebările adresate de copii în legătură cu contribuţia lor.
S-a obţinut consimţământul în cunoştinţă de cauză pentru participarea la evaluare din partea tuturor participanţilor
la interviuri sau focus grupuri.
Pentru interviurile şi focus grupurile de la nivel local, comunităţile au fost selectate în cooperare cu UNICEF, astfel
încât să fie incluse comunităţi în care erau angajaţi toţi cei trei furnizori cheie de servicii în 2018 (asistent social,
asistent medical comunitar şi consilier şcolar), comunităţi cu un nivel diferit de dezvoltare, comunităţi urbane şi rurale,
dar şi comunităţi cu parametri diferiţi din punctul de vedere al accesibilităţii la servicii specializate (timpul mediu de
deplasare / navetă – în funcţie de distanţă şi dezvoltarea infrastructurii – până la serviciile din municipiul Bacău), al
vârstei medii a membrilor comunităţii şi al componentei etice şi religioase.
În urma aplicării tuturor criteriilor, au fost selectate următoarele comunităţi:
(a) Pentru interviurile cu primarul sau un reprezentant al
primarului (secretarul primăriei, viceprimarul etc.), un
alt membru al structurii comunitare consultative şi cei
trei lucrători comunitari: asistentul social, asistentul
medical comunitar şi consilierul şcolar (sau un
profesionist echivalent, cum ar fi mediatorul şcolar,
acolo unde a fost cazul):
1. Blăgeşti
2. Corbasca
3. Horgeşti
4. Moineşti
5. Urecheşti

(b) Pentru focus grupurile cu lucrătorii
comunitari şi consilierii şcolari, reunind
lucrători comunitari din mai multe
comunităţi ale aceluiaşi oraş / municipiu
şi lucrători comunitari din comunităţile
învecinate:
1. Bacău
2. Balcani
3. Buhuşi
4. Dealu Morii
5. Zemeş

Studii de caz
Au fost realizate studii de caz în comunităţile selectate pentru efectuarea interviurilor cu reprezentanţii primăriei, SCC
şi lucrătorii comunitari (Blăgeşti, Corbasca, Horgeşti, Moineşti şi Urecheşti). Studiile de caz au vizat diferitele tipuri de
impact generat de proiect la nivelul beneficiarilor, recurgând la abordarea narativă / bazată pe relatare. Menite a fi
utilizate împreună cu raportarea indicatorilor empirici specifici, dacă sunt disponibili, abordările bazate pe relatare
sunt în mod special utile pentru a surprinde beneficiile sociale mai generale ale modelului PMS, cu precădere în
situaţia în care atribuirea empirică se dovedeşte a fi dificilă.

Cercetarea documentară
Cercetarea documentară implică rezumarea, colaţionarea şi/sau sintetizarea cercetărilor existente, nu doar o analiză
primară. Aceasta este foarte eficace şi se poate realiza în faza iniţială a evaluărilor, deoarece este rapidă şi
necostisitoare, majoritatea informaţiilor de bază putând fi adunate cu uşurinţă şi folosite ca repere în procesul de
cercetare. În scopul prezentei evaluări, cercetarea documentară a vizat:
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-

Legi, politici, planuri de acţiune şi alte documente naţionale, strategii judeţene şi locale, folosite pentru a
defini contextul evaluării şi a răspunde la întrebările de evaluare referitoare la relevanţă (în special la
întrebarea nr. 3) şi sustenabilitate (în special la întrebările nr. 11 şi 12).
Studiile efectuate anterior în cadrul modelului30 au fost folosite pentru a defini contextul evaluării şi a stabili
progresele realizate la nivelul implementării proiectului. Aceste studii au fost utilizate în mod special pentru a
evalua progresele de la nivelul rezultatelor şi sustenabilitatea acestora la nivel comunitar.
Materialele programatice ale UNICEF, precum documentele aferente Programului de Ţară, strategii,
documentaţie, propuneri de proiect şi rapoarte către donatori, utilizate pentru a răspunde la întrebările de
evaluare referitoare la relevanţă (în special la întrebările nr. 1 şi 2) şi sustenabilitate.
Documentele din cadrul proiectului demonstrativ, precum rapoartele lunare şi anuale ale lucrătorilor
comunitari şi coordonatorilor locali, microgranturile implementate în prezent de către autoritatea publică
locală, utilizate pentru a răspunde la întrebările de evaluare referitoare la eficacitate.
Evaluări ale proiectului demonstrativ „Prima prioritate: niciun copil ‘invizibil’!”, folosite pentru a defini
contextul evaluării.
„Analiza impactului financiar al extinderii la nivel naţional a unui modelul de servicii bazate pe comunitate”,
raport preliminar realizat de PricewaterhouseCoopers şi UNICEF România în 2015, utilizată pentru a răspunde
la întrebările de evaluare referitoare la eficienţă.
Raportul de cercetare „Violenţa asupra copiilor în comunităţile rurale” din cadrul proiectului „Implicarea
comunităţii în reducerea violenţei asupra copilului”, Population Service International (PSI), iulie 2015, utilizate
pentru a răspunde la întrebările de evaluare referitoare la eficacitate (în special la întrebarea nr. 6)

Lista completă a documentelor este inclusă în bibliografie.

3.2.4. Limitările şi constrângerile evaluării
Din punctul de vedere al evaluării, deşi formatul TS oferă o imagine relativ clară a modului în care vor fi obţinute
rezultatele în cadrul proiectului demonstrativ, complexitatea dată de diferitele niveluri ale rezultatelor estimate –
rezultate intermediare, rezultate finale şi impact – se traduce într-o matrice de evaluare complexă. Aceasta este
produsul unui proces format din următoarele etape: i) deconstrucţia TS, ii) analiza informaţiilor colectate în timpul
întâlnirilor iniţiale cu UNICEF şi iii) elaborarea matricei de evaluare, inclusiv analizarea diferitelor instrumente şi
metodologii de evaluare. Se consideră că acest cadru de evaluare răspunde cel mai bine sferei de aplicare şi
obiectivelor evaluării de faţă, având în vedere disponibilitatea informaţiilor, calendarul propus, resursele alocate şi
evaluabilitatea presupusă a datelor şi informaţiilor, aşa cum s-a descris în TdR şi în faza iniţială. Cu toate acestea,
rămân anumite limitări:
-

-

-

-

Separarea rezultatelor proiectului de cele ale altor intervenţii din domeniul serviciilor preventive. Programul
naţional de dezvoltare a serviciilor medicale preventive în mediul rural sau proiectele de prevenire ale altor
ONG-uri, precum SERA, Betania şi Fundaţia de Sprijin Comunitar (FSC), sunt câteva exemple de astfel de
intervenţii ce au fost implementate doar în unele comunităţi, nefiind neapărat coordonate.
Unele limitări sunt generate de faptul că este imposibilă separarea rezultatelor PMS de cele ale IEC la nivelul
participării şcolare – prezenţa şcolară, prevenirea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii.
O altă limitare se datorează componentei de infrastructură implementate de Terre des hommes, cu sprijinul
Fundaţiei Botnar, în toate comunităţile vizate. Au fost realizate consultări şi activităţi participative, precum
cele implementate cu ajutorul microgranturilor, pentru a decide asupra infrastructurii ce urma a fi construită.
Mai mult, odată construită, infrastructura poate susţine eficacitatea şi impactul PMS.
În toate situaţiile menţionate cu privire la alte intervenţii realizate în comunităţile vizate, analiza
contrafactuală va reflecta situaţia comunităţilor respective în absenţa proiectului PMS, fără a ţine cont de
celelalte intervenţii şi, prin urmare, va putea izola într-o oarecare măsură rezultatele PMS.
Nu se poate izola în totalitate posibilul efect indirect al proiectului demonstrativ în comunităţile în care a fost
implementat, generând unele rezultate la nivelul grupului de control. Pentru a exclude pe cât posibil acest
efect indirect, abordarea contrafactuală ar trebui să selecteze un grup de control din comunităţile în care nu
au fost implementate activităţi de proiect. Însă, nu sunt disponibile date de referinţă pentru un grup de

30

Evaluarea rapidă a situaţiei sociale, medicale şi educaţionale a copiilor şi adolescenţilor şi a familiilor acestora de la nivelul unui judeţ (evaluare
iniţială) în vederea obţinerii informaţiilor necesare proiectului demonstrativ „Incluziune socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul
comunităţii”, Evaluarea aprofundată a situaţiei sociale, medicale şi educaţionale a copiilor şi adolescenţilor şi a familiilor acestora de la nivelul unui
judeţ în vederea obţinerii informaţiilor necesare proiectului demonstrativ „Incluziune socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul
comunităţii” (2014) şi Evaluarea intermediară independentă a întregului proiect demonstrativ (2016).
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control din astfel de comunităţi pentru a putea aplica metodologia DiD. În consecinţă, efectul indirect rămâne
o limită a abordării metodologice.
Datele colectate cu ajutorul aplicaţiei Aurora, cum ar fi datele iniţiale din 2015-2016 şi datele din 2018
referitoare la grupul de tratament, nu sunt perfect comparabile cu cele obţinute prin ancheta desfăşurată la
nivelul grupului de control propus pentru evaluarea contrafactuală. Lucrătorul comunitar care vizitează
gospodăria nu poate evalua un copil doar în baza unor simple răspunsuri verbale, ci trebuie să ia în
considerare întregul context al gospodăriei. Pe de altă parte, operatorii de teren nu pot înţelege relaţiile
personale complexe din cadrul gospodăriei.
În timp ce schimbările ce afectează situaţia copiilor pot fi măsurate prin abordarea contrafactuală,
schimbările produse la nivelul atitudinii, valorilor şi gradului de conştientizare, atât în cazul copiilor (inclusiv al
adolescenţilor) şi familiilor lor, cât şi în cazul lucrătorilor comunitari, sunt evaluate exclusiv de către
respondenţi, deoarece nu există date iniţiale pentru nivelul de conştientizare, atitudini şi valori şi nici
indicatori identificaţi, în afara declaraţiilor beneficiarilor. Prin urmare, aceste elemente (rezultate importante
ale campaniilor de comunicare, dar şi ale anumitor activităţi realizate la centrul comunitar sau recomandate
de Aurora) au fost evaluate doar prin abordarea şi metodele calitative.
Capacitatea asistenţilor sociali nu a putut fi evaluată din punct de vedere calitativ decât într-o manieră
limitată. Nu există instrumente care să evalueze cu precizie calitatea activităţii asistenţilor sociali, însă se pot
utiliza indicatori indirecţi: nivelul de educaţie, participarea la cursuri de formare, satisfacţia beneficiarilor care
au participat la focus grupuri.
La nivel naţional, în lipsa unei declaraţii clare din partea responsabililor de politici, este dificilă separarea
influenţei evidenţelor generate de proiectul demonstrativ şi eforturile de advocacy ale UNICEF de influenţa
altor informaţii asupra politicilor naţionale. Se pot evalua rezultatele intermediare şi rezultatele finale la nivel
naţional, însă este greu să se tragă nişte concluzii definitive.
Pentru a evalua posibilul efect al PMS la nivel comunitar, s-a ţinut cont de datele administrative oferite de
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), Direcţia de Sănătate Publică (DSP),
Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) din
judeţul Bacău pentru cele 38 de localităţi / comune participante la modelul PMS, pentru anii 2015 („înainte”)
şi 2018 („după”). Totuşi, din mai multe motive, aceste comparaţii nu au putut fi folosite în scopul evaluării
eficacităţii PMS. Majoritatea datelor administrative sunt comparabile, însă nu tocmai similare cu
vulnerabilităţile înregistrate în Aurora, deoarece folosesc definiţii uşor diferite şi, prin urmare, generează
analize diferite, creând confuzie la nivelul evaluării. Având în vedere că implementarea PMS a acoperit doar
parţial oraşele mari, comparaţia dintre baza de date Aurora şi datele administrative nu a acoperit aceeaşi
zonă geografică. Din cauza lipsei datelor referitoare la numeroase comunităţi nedeservite de asistenţi
medicali comunitari, majoritatea datelor oferite de DSP nu au fost utile, fiind imposibil de comparat datele
furnizate cu privire la foarte puţine cazuri şi într-o manieră incoerentă (fie cifre absolute, fie proporţii) cu
baza de date Aurora.
Conform interviurilor cu lucrătorii comunitari şi coordonatorii lor, nu toate serviciile acordate au fost
înregistrate în Aurora potrivit metodologiei, prin urmare, pot apărea unele erori în evaluarea eficacităţii
furnizării serviciilor. Deşi majoritatea lucrătorilor comunitari au declarat că au încercat să înregistreze toate
serviciile, aceştia au recunoscut că numărul mare de servicii posibile îngreunează această sarcină.
Din cauza migraţiei interne şi externe, numeroase gospodării selectate pentru ancheta din cadrul grupului de
control nu au putut fi contactate şi a trebuit să se efectueze mai multe înlocuiri. Acestea nu au afectat
acurateţea evaluării contrafactuale deoarece s-a respectat acelaşi scor de propensiune pentru înlocuirile
respective. Cu toate acestea, evaluarea a fost întârziată din cauza nevoii de a înlocui eşantionul iniţial de
gospodării pentru ancheta din cadrul grupului de control.

3.3. ASPECTE ETICE
Procesul şi raportul de evaluare cuprind elemente ce ţin de gen, echitate şi drepturile copilului.
Proiectul demonstrativ evaluat reprezintă intervenţia unei organizaţii ce acţionează din perspectiva drepturilor, prin
urmare, întregul proces de evaluare promovează aspectele legate de gen şi drepturile omului, inclusiv în colectarea
datelor, analiza datelor şi prezentarea rezultatelor. Evaluarea este realizată printr-o abordare din perspectiva
drepturilor omului şi respectă prevederile regulamentelor internaţionale din domeniu. În ceea ce priveşte implicarea
copiilor în evaluare, Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului şi ghidul UNICEF pentru participarea copiilor au
oferit îndrumare cu privire la implicaţiile etice ale participării copiilor la evaluare. Evaluatorii au dat dovadă de
integritate şi onestitate în relaţia lor cu toţi factorii interesaţi şi au respectat principiile etice ale „Codului de conduită
pentru realizarea evaluărilor în sistemul ONU”, redactat de Grupul de Evaluare al Naţiunilor Unite (UNEG). În cadrul
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echipei de evaluare, recenzorii şi cercetătorii au beneficiat de un curs de bază în domeniul eticii înaintea lansării
procesului de colectare a datelor.
Pe lângă colectarea, analiza şi raportarea datelor, pentru a asigura integritatea evaluării, evaluatorii au acordat atenţie
specială respectării standardelor etice ale UNICEF, aşa cum sunt prezentate acestea în „Procedura privind standardele
etice pentru colectarea datelor, evaluare şi cercetare” (aprilie 2015), mai ales în legătură cu următoarele aspecte:
prejudicii şi beneficii, consimţământul exprimat în cunoştinţă de cauză, protecţia vieţii private şi confidenţialitate,
plată şi despăgubiri, conflictul de interese.
În ceea ce priveşte problematica de gen, evaluarea analizează aspecte legate de locul şi rolul fetelor în comunităţile cu
anumite tipuri de riscuri. Aspectele privitoare la violenţa asupra copiilor şi/sau femeilor sunt de asemenea luate în
considerare. Întregul raport foloseşte un limbaj adecvat copiilor şi sensibil la aspectele de gen şi drepturile omului,
recomandându-se dezagregarea datelor pe gen, vârstă, etnie şi venit ori de câte ori este posibil.
Metodologia prezentei evaluări are la bază un mix de abordări cantitative şi calitative ce surprind diferenţele de gen şi
adună informaţii de la diferite persoane (mai ales beneficiarii finali). Acest lucru s-a realizat prin folosirea unor
instrumente participative, precum focus grupul şi interviurile deschise / semistructurate. Membrii echipei de evaluare
îşi folosesc competenţele necesare activităţii de teren, încurajând participarea la procesul de colectare a datelor prin
furnizarea de informaţii şi evitând interacţiunea de tip autoritar.
Motivul evaluării de faţă a fost cât se poate de clar de la bun început. Evaluatorii au fost perfect conştienţi de faptul că
această evaluare sumativă este realizată cu intenţia clară de a oferi rezultate care să fie utilizate ca un reper pentru
decizii şi acţiuni şi de a contribui în mod relevant şi prompt la dezvoltarea cadrului legislativ şi instituţional din
domeniul protecţiei copilului în România. Obligaţiile evaluatorilor au inclus: independenţă, imparţialitate, credibilitate,
evitarea conflictului de interese, onestitate, integritate, responsabilitate, respectarea obligaţiilor, inclusiv a „Codului
de conduită pentru realizarea evaluărilor”, redactat de Grupul de Evaluare al Naţiunilor Unite (UNEG), şi a „Procedurii
privind standardele etice pentru colectarea datelor, evaluare şi cercetare”, confidenţialitate, evitarea prejudiciilor şi a
actelor reprehensibile, transparenţa procesului de evaluare şi accesibilitatea celor afectaţi de evaluare la toate
informaţiile pertinente.

4. REZULTATELE EVALUĂRII
Rezultatele evaluării sunt strâns legate de criteriile de evaluare ce prezintă răspunsul la fiecare dintre întrebările de
evaluare, ţinând cont de toţi indicatorii, metodele folosite şi sursele de date prezentate în matricea de evaluare
concepută în prima fază a evaluării. Totodată, rezultatele sunt structurate în cadrul fiecărui criteriu de evaluare
urmând logica teoriei schimbării, centrate pe niveluri de intervenţie: copiii şi familiile lor, nivelul comunitar, judeţean
şi naţional şi rezultate intermediare, rezultate finale estimate şi impact.

4.1. RELEVANŢA
Evaluarea relevanţei vizează măsura în care obiectivele stabilite în cadrul modelului răspund nevoilor şi priorităţilor
actorilor şi beneficiarilor şi gradul în care modelul evaluat se încadrează în contextul mai general al politicilor publice
naţionale, regionale şi internaţionale din domeniu. Astfel, evaluarea relevanţei urmăreşte să analizeze: validitatea
obiectivelor în raport cu nevoile grupurilor ţintă, coerenţa între activităţi, rezultate estimate şi scopul definit al
intervenţiei şi efectele pe termen lung.

4.1.1. Coerenţa activităţilor, rezultatelor intermediare, obiectivelor şi scopurilor
Întrebarea de evaluare şi abordarea
Întrebarea de evaluare 1. Activităţile şi rezultatele intermediare ale proiectului demonstrativ sunt în concordanţă cu
scopul general şi obiectivele acestuia?
Pentru a răspunde la această întrebare, evaluarea examinează următoarele criterii: măsura în care activităţile şi
rezultatele intermediare prevăzute în TS au fost cele mai adecvate şi suficiente pentru atingerea obiectivelor /
rezultatelor finale ale proiectului şi a scopului general. Pentru fiecare obiectiv specific, s-a realizat o analiză a
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activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor intermediare cu scopul de a identifica măsura în care acestea au fost
suficiente pentru atingerea obiectivului respectiv. S-au identificat activităţile / rezultatele intermediare cu o
contribuţie limitată la obiectivul specific, precum şi alte activităţi / rezultate intermediare necesare în acelaşi scop.31

Relevanţa PMS la nivelul copiilor şi familiilor lor
La nivelul copiilor / familiilor, evaluarea vizează activităţile / rezultatele intermediare legate de procesul de identificare
şi evaluarea nevoilor / recensământul comunitar, furnizarea serviciilor şi alte activităţi (campanii şi microgranturi), dar
şi gradul în care aceste activităţi şi rezultatele intermediare răspund problemelor / nevoilor acestui grup ţintă. În
tabelul de mai jos, prezentăm o sinteză a teoriei schimbării prevăzute la acest nivel, avută în vedere în scopul acestei
analize.
Tabel 3. Sinteza teoriei schimbării a PMS la nivelul copiilor şi familiilor lor
Nivel

Activităţi planificate

Rezultate intermediare
planificate

Rezultate intermediare

Rezultate finale estimate

Copii şi
gospodării

1. Recensământul
comunitar pentru
înregistrarea
beneficiarilor şi
evaluarea nivelului de
vulnerabilitate al
copiilor şi familiilor lor.

1. Identificarea tuturor
copiilor cu risc şi a
familiilor lor în
comunităţile selectate.

1. Peste 48.000 de
gospodării evaluate şi
circa 121.000 de membri
ai gospodăriilor
intervievaţi.

1. Reducerea nivelului de
stigmatizare şi discriminare a
romilor şi capacitarea familiilor
şi copiilor de etnie romă (nivel
comunitar)

2. Aproape 22.000 de
copii cu vulnerabilităţi
identificaţi.

2. Reducerea ratei de
spitalizare a copiilor (nivel
comunitar)

3. Pentru circa 5.200 de
copii reprezentând cazuri
active, s-au elaborat
planuri de servicii,
implementate în prezent
pentru a beneficia de
peste 150.000 de servicii
/ intervenţii specifice.

3. Reducerea ratei de separare
a copiilor de familie, reducerea
ratei de instituţionalizare (nivel
comunitar)

2. Furnizarea
pachetului minim de
servicii copiilor şi
familiilor eligibile.
3. Implementarea
campaniilor de
comunicare pentru
dezvoltare.
4. Microgranturi
5. Realizarea
activităţilor de
comunicare pentru
dezvoltare la nivel local
– comportamente la
risc în rândul
adolescenţilor,
discriminare.

2. % din numărul estimat
al gospodăriilor din cele
45 de comunităţi vizate
este evaluat, familiile
sunt monitorizate şi
pachetul de servicii
integrate / coordonate
este acordat în cazurile
prioritizate.
3. % din grupurile ţintă
ale campaniei de
comunicare pentru
dezvoltare beneficiază de
activităţile campaniei.

5. Microgranturi
implementate în toate
cele 45 de comunităţi, cu
implicarea a circa 1.800
de copii în activităţi.

4. Creşterea nivelului de
cunoştinţe privind
comportamentele sigure în
rândul adolescenţilor (nivel
comunitar)
5. % copiilor cu un nivel redus
al lipsurilor (nivel comunitar)

La primul nivel al teoriei schimbării a modelului MPS, s-a stabilit o gamă variată de activităţi vizând copiii şi
gospodăriile, de la evaluarea completă a nevoilor prin intermediul unui recensământ comunitar, servicii acordate sub
forma PMS şi microgranturi menite să completeze abordarea individuală / familială cu activităţi de grup până la
campanii de dezvoltare a capacităţii şi de sensibilizare cu privire la anumite subiecte cheie, precum discriminarea şi
31

La nivelul copiilor / familiilor, evaluarea vizează activităţile / rezultatele intermediare legate de procesul de identificare şi evaluarea nevoilor /
recensământul comunitar, furnizarea serviciilor şi alte activităţi (campanii şi microgranturi), dar şi gradul în care aceste activităţi şi rezultate
intermediare răspund problemelor / nevoilor acestui grup ţintă. La nivelul lucrătorilor comunitari, evaluarea vizează activităţile / rezultatele
intermediare legate de recrutare, formare, supervizare şi îndrumare din partea coordonatorilor judeţeni, activitatea efectivă a acestora (furnizarea
metodologiei comune de lucru) şi utilizarea aplicaţiei Aurora, inclusiv raportarea, dar şi gradul în care aceste activităţi şi rezultate intermediare
răspund problemelor / nevoilor acestui grup ţintă. La nivel comunitar / local, evaluarea vizează activităţile / rezultatele intermediare legate de
implicarea în proiect (parteneriate), recrutarea şi integrarea lucrătorilor comunitari, integrarea activităţilor de proiect (campanii, microgranturi) în
strategiile / planurile de acţiune comunitare / locale, planurile de asigurare a sustenabilităţii, dar şi gradul în care aceste activităţi şi rezultate
intermediare răspund problemelor / nevoilor acestui grup ţintă (în lumina obiectivelor stabilite). La nivel judeţean / la nivelul sistemului judeţean
de protecţie a copilului, de sănătate şi de educaţie, evaluarea vizează activităţile / rezultatele intermediare legate de implicarea în proiect
(parteneriate), recrutarea, formarea şi supervizarea / coordonarea lucrătorilor comunitari, planurile de asigurare a sustenabilităţii, dar şi gradul în
care aceste activităţi şi rezultate intermediare răspund problemelor / nevoilor acestui grup ţintă (în lumina obiectivelor stabilite). La nivel naţional,
evaluarea vizează activităţile / rezultatele intermediare legate de implicarea şi parteneriatele cu instituţiile naţionale competente, planul de
advocacy şi implementarea sa, planurile pentru valorificarea şi dezvoltarea experienţei acumulate, sprijin tehnic şi dezvoltarea capacităţii
autorităţilor naţionale, dar şi gradul în care aceste activităţi şi rezultate intermediare răspund problemelor / nevoilor acestui grup ţintă (în lumina
obiectivelor stabilite).
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abuzul de alcool. Aceste activităţi răspund problemelor şi nevoilor grupului ţintă (la nivelul copiilor / mamelor /
gospodăriilor – aşa cum este prezentat în versiunea completă a TS, inclusă în Anexa nr. 1)32, deoarece vulnerabilităţile
identificate în timpul implementării proiectului corespund în mare parte diagnosticului iniţial al grupului ţintă.
Un aspect cheie din punctul de vedere al coerenţei interne între nevoi / probleme / activităţi şi rezultatele estimate,
de exemplu măsura în care primele au dus la realizarea celor din urmă, îl reprezintă disponibilitatea anumitor servicii
ce nu sunt furnizate în cadrul modelului PMS (deoarece nu pot fi încadrate într-un pachet minim preventiv), în
absenţa cărora rezultatele estimate nu se pot concretiza. Deşi se recunoaşte faptul că PMS nu a prevăzut activităţi /
servicii pentru unele dintre vulnerabilităţile grupului ţintă înregistrate cel mai frecvent, precum gospodării
supraaglomerate sau sărăcie, ar fi fost necesare şi alte servicii pentru ca situaţia copiilor să se îmbunătăţească
semnificativ, iar aceste servicii trebuie implementate de către instituţiile publice responsabile. Conform rapoartelor
din cadrul proiectului şi datelor colectate în teren, referirea spre anumite servicii specializate (de exemplu, logoped,
psiholog, medic de familie în unele comune sau servicii medicale specializate, inclusiv dentişti – în toate comunele,
servicii educaţionale, cum ar fi programele „şcoala după şcoală”33 şi „a doua şansă”, sprijin material mai consistent,
kinetoterapeut, creşe) a produs rezultate doar atunci când aceste servicii erau disponibile şi/sau accesibile.
Recensământul comunitar este deosebit de relevant, având în vedere (lipsa) disponibilitatea microdatelor complete
referitoare la copiii din România aflaţi în dificultate. Cu toate acestea, dinamica şi rezultatele sale (de exemplu, durata,
reticenţa respondenţilor, în special a celor din mediul urban, şi mai ales identificarea unui număr de copii vulnerabili
de patru ori mai mare decât estimările iniţiale ale proiectului) sugerează că realizarea sa înaintea elaborării proiectului
ar fi putut contribui la o mai bună estimare a resurselor necesare (cu precădere din perspectiva resurselor umane /
lucrătorilor comunitari, mai ales a asistenţilor medical comunitari) pentru obiectivele prevăzute.
Toate serviciile furnizate de către lucrătorii comunitari sunt considerate relevante 34, printre cele mai apreciate de
grupul ţintă numărându-se informarea, consilierea în legătură cu orice problemă (în special vaccinare, sprijinirea
femeilor însărcinate, igienă, copii cu dizabilităţi, copii cu risc de abandon şcolar, educaţie 35) şi mai ales interacţiunea cu
autorităţile / serviciile (spital, acte de identitate); în acest context, serviciile de acompaniere au răspuns unei nevoi
cheie a grupului ţintă, nefamiliarizat cu drepturile sale şi neştiind unde / cum să le acceseze. Serviciile oferite de
asistentul medical comunitar, precum informarea despre alimentaţia sănătoasă, asigurarea vizitelor periodice la
medicul de familie, monitorizarea femeilor însărcinate şi însoţirea lor la medicii de familie şi la specialişti, distribuirea
seturilor cu articole de igienă disponibile prin microgranturi, sunt în mare parte evidenţiate ca fiind relevante în raport
cu nevoile beneficiarilor, având în vedere că asistenţa medicală este redusă în zonele rurale / izolate.
Câteva activităţi / rezultate intermediare ar fi fost necesare36 şi nu au fost / nu au putut fi furnizate în cadrul PMS
(nefiind prevăzute iniţial) sau ar fi fost necesare la un nivel mai consistent, cum ar fi educaţia parentală oferită
familiilor vulnerabile, mai multe activităţi similare cu cele finanţate prin microgranturi (mai ales excursii în afara
comunelor), metode contraceptive gratuite, educaţie financiară, transport, echipament / consumabile medicale
suplimentare.

Relevanţa PMS la nivelul lucrătorilor comunitari
La nivelul lucrătorilor comunitari, evaluarea vizează activităţile / rezultatele intermediare legate de recrutare, formare,
supervizare şi îndrumare din partea coordonatorilor judeţeni, activitatea efectivă a acestora (furnizarea metodologiei
de lucru comune / integrate) şi utilizarea aplicaţiei Aurora, inclusiv raportarea, dar şi gradul în care aceste activităţi şi
rezultate intermediare răspund problemelor / nevoilor acestui grup ţintă. În tabelul de mai jos, prezentăm o sinteză a
teoriei schimbării prevăzute la acest nivel, avută în vedere în scopul acestei analize.
Tabel 4. Sinteza teoriei schimbării a PMS la nivelul lucrătorilor comunitari
Nivel

Activităţi planificate

Rezultate intermediare
planificate

Rezultate intermediare

Rezultate finale
estimate

Lucrători
comunitari /

1. Identificarea şi
recrutarea

1. Angajarea lucrătorilor
comunitari, cu capacităţile

Elaborarea şi
implementarea unui

1. Metodologie de lucru
comună (management

32

Această constatare este confirmată şi de rezultatele anchetei.
Majoritatea părinţilor au indicat faptul că au nevoie de ajutor pentru temele copiilor, iar centrele comunitare, acolo unde acestea sunt
funcţionale (de exemplu, Moineşti, Zemeş), sunt considerate deosebit de utile. Cu toate acestea, capacitatea acestora este foarte redusă (30 de
copii în ambele locaţii), ceea ce face ca serviciile de tipul „şcoală după şcoală” să fie extrem de relevante.
34 În baza focus grupurilor cu beneficiarii / părinţii şi autorităţile locale.
35 În domeniul educaţiei, serviciile cel mai des furnizate sunt informarea cu privire la importanţa participării şcolare, îndrumarea spre centrele de zi,
monitorizarea participării şcolare şi menţinerea legăturii cu şcolile în acest scop.
36 În baza interviurilor realizate cu lucrătorii comunitari şi a focus grupurilor cu beneficiarii / părinţii.
33
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profesionişti

asistenţilor sociali,
asistenţilor medicali
comunitari,
consilierilor şcolari,
mediatorilor şcolari şi
mediatorilor sanitari.
2. Formarea
lucrătorilor recrutaţi
pentru activităţi de
teren şi a celorlalţi
lucrători implicaţi în
activităţi de teren
recrutaţi de agenţiile
publice, precum şi
distribuirea
echipamentului
mobil.
3. Perfecţionarea,
formarea la locul de
muncă şi dezvoltarea
capacităţii lucrătorilor
implicaţi în activităţi
de teren.

necesare, şi evaluarea
familiilor folosind aplicaţia
AURORA cu ajutorul tabletei.
2. Lucrători comunitari
pregătiţi să furnizeze servicii
integrate în comunităţile lor
şi deţinând o mai bună
capacitate de a identifica şi a
elimina vulnerabilităţile ce
conduc la excluziune socială.
3. Utilizarea metodologiei
integrate / coordonate de
către toţi lucrătorii implicaţi
în activităţi de teren.

pachet de cursuri de
formare acreditate,
incluzând 7 teme de
învăţare şi instruire cu
privire la utilizarea
aplicaţiei AURORA cu
ajutorul tabletei
Toţi lucrătorii comunitari
deţin capacitatea de a
furniza servicii integrate
la nivelul comunităţii.

de caz) disponibilă şi
utilizată la scară largă
(% lucrătorilor implicaţi
în activităţi de teren
care o folosesc)
2. % copiilor cu un nivel
redus al lipsurilor (nivel
comunitar)

Toţi lucrătorii comunitari
au fost formaţi pentru a
putea oferi informaţii şi a
încuraja comportamente
sigure în rândul
adolescenţilor în ceea ce
priveşte consumul de
alcool.

La nivelul lucrătorilor comunitari / profesioniştilor, în baza experienţelor anterioare, problemele şi nevoile au fost
identificate corespunzător, la fel şi riscurile aferente implementării activităţilor planificate. Cu toate acestea, se pare
că riscurile legate de calitatea resurselor umane disponibile şi stabilitatea acestora pe termen mediu şi lung au fost
subestimate. Planurile de replicare trebuie să aibă în vedere nivelul ridicat al acestui risc şi ar trebui adoptate măsuri
pentru atragerea şi menţinerea profesioniştilor, astfel încât să se atingă obiectivele. O măsură importantă în acest
context poate fi adoptarea unei abordări de dezvoltare a capacităţii noilor angajaţi, fondate pe o combinaţie de
cursuri de iniţiere (pe teme pertinente, inclusiv Aurora) şi transfer intern de cunoştinţe din partea colegilor
experimentaţi şi/sau a coordonatorilor judeţeni. În acest scop, trebuie să crească capacitatea coordonatorilor şi a
lucrătorilor comunitari prin activităţi de tipul formare de formatori. O astfel de abordare ar contribui pozitiv la
sustenabilitatea modelului, deoarece lucrătorii comunitari ar putea forma membrii SPAS şi, astfel, să continue
utilizarea instrumentelor PMS şi după finalizarea proiectului.
Într-o mare şi foarte mare măsură, cursurile de formare la locul de muncă organizate de UNICEF (inclusiv cele
referitoare la modelul integrat) au fost relevante (suficiente ca număr şi de suficientă calitate, conform anchetelor
desfăşurate), asistenţii medicali comunitari apreciindu-le cel mai mult. În general, profilul şi calificarea lucrătorilor
comunitari au fost adecvate, însă numărul lor destul de limitat comparativ cu nevoile existente ridică o serie de
provocări în ceea ce priveşte obţinerea rezultatelor estimate37.
Metodologia de lucru comună este percepută ca fiind relevantă de către toţi actorii implicaţi în evaluare (părinţi,
lucrători comunitari, municipalităţi, instituţii judeţene şi naţionale).
Având în vedere că nevoile pot varia de la o comunitate la alta, la nivelul cadrului logic al intervenţiei38, se poate
analiza, în faza de replicare, posibilitatea combinării mai multor comunităţi şi a abordării lor de către o echipă
completă de lucrători comunitari pentru furnizarea mai eficientă a serviciilor39. Această abordare poate fi benefică în
momentul elaborării şi implementării proiectelor finanţate prin microgranturi, interviurile realizate relevând faptul că
această activitate implică un volum mare de muncă din partea lucrătorilor comunitari.
Conform interviurilor şi a focus grupurilor cu lucrătorii comunitari, aceştia au avut nevoie de dezvoltarea capacităţii în
trei domenii: educaţie parentală (pentru a oferi informaţii relevante şi servicii de consiliere), lucrul cu copiii cu cerinţe
educaţionale speciale (de exemplu, pentru a personaliza corespunzător informaţiile oferite acestei categorii speciale şi
pentru a consilia adecvat părinţii cu privire la măsurile ce trebuie luate şi comportamentul dezirabil) şi elaborarea /
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Constatări susţinute de toate evidenţele adunate, inclusiv de rezultatele anchetei.
Acest rezultat este avansat exclusiv din perspectiva logicii intervenţiei. Pentru implementarea sa, ar trebui avut în vedere un mecanism financiar
special (cum ar fi finanţarea echipelor de asistenţi sociali printr-o linie bugetară dedicată la nivel naţional), deoarece actualul sistem nu permite
efectuarea de plăţi pentru serviciile acordate în afara jurisdicţiei unei unităţi administrativ-teritoriale.
39 În baza interviurilor de la nivel comunitar şi cu asistenţii sociali.
38
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managementul proiectelor (având în vedere că lucrătorii comunitari au fost foarte implicaţi în gestionarea
microgranturilor).

Relevanţa PMS la nivel comunitar
La nivel comunitar / local, evaluarea vizează activităţile / rezultatele intermediare legate de implicarea în proiect
(parteneriate), recrutarea şi integrarea lucrătorilor comunitari, integrarea activităţilor de proiect (campanii,
microgranturi) în strategiile / planurile de acţiune comunitare / locale, planurile de asigurare a sustenabilităţii, dar şi
gradul în care aceste activităţi şi rezultate intermediare răspund problemelor / nevoilor acestui grup ţintă (în lumina
obiectivelor stabilite). În tabelul de mai jos, prezentăm o sinteză a teoriei schimbării prevăzute la acest nivel, avută în
vedere în scopul acestei analize.
Tabel 5. Sinteza teoriei schimbării a PMS la nivel comunitar
Nivel

Activităţi planificate

Rezultate intermediare
planificate

Rezultate
intermediare

Rezultate finale
estimate

Nivel comunitar
/ local

1. Achiziţionarea
echipamentului mobil
utilizat de echipele
comunitare

1. Acorduri de parteneriat
valabile încheiate cu
municipalităţile

1. Acorduri semnate
cu toate localităţile
implicate

Asumarea proiectului
de către autorităţile
locale

38 de localităţi (34 rurale şi 4
urbane) se angajează să
obţină rezultatele stabilite în
cadrul proiectului.

2. Actori locali
implicaţi şi creşterea
gradului de
conştientizare a
proiectului în rândul
acestora

Achiziţionarea
consumabilelor medicale
folosite de asistenţii
medicali comunitari
2. Mobilizarea
structurilor comunitare
consultative (SCC),
coordonarea furnizării
PMS
3. Identificarea
problemelor prioritare
ale copiilor la nivelul
comunităţii şi dezvoltarea
capacităţii de abordare a
acestora folosind
micrograntul comunitar
4. Dezvoltarea centrului
comunitar – prin
microgranturi
5. Acordarea de asistenţă
tehnică comunităţilor
locale pentru accesarea
finanţărilor publice în
vederea preluării
salariilor acoperite de
proiect
6. Coordonarea
procesului de scriere a
proiectelor finanţate prin
microgranturi la nivel
comunitar

2. Primarii şi secretarii
primăriilor cunosc obiectivele
proiectului şi strategiile şi
sunt sensibilizaţi cu privire la
incluziunea socială.
3. 38 de localităţi deţin
capacitatea de a accesa şi a
gestiona fondurile disponibile
în cadrul proiectului,
folosindu-le pentru a furniza
servicii integrate.
4. Personal local capabil să
angajeze asistenţii sociali şi
asistenţii medicali necesari
5. Acoperire 100% a
comunităţilor cu pachetul
minim de servicii

6. % posturilor ale căror
salarii au fost transferate
pentru a fi plătite din fonduri
publice

3. Toate localităţile au
aplicat şi au
implementat
microgranturi.
4. Asistenţi sociali şi
asistenţi medicali
comunitari angajaţi
de către autorităţile
locale. Mediatori şi
consilieri şcolari
angajaţi / integraţi în
organigrama CJRAE.
5. PMS furnizat –
acoperire sub 100%
6. O proporţie ridicată
a posturilor create /
ocupate prin proiect a
fost transferată
pentru plata salariilor
din fonduri publice
(vezi secţiunea
dedicată
sustenabilităţii).

Încheierea unor acorduri de parteneriat cu localităţile implicate este deosebit de relevantă, această evaluare dovedind
că sprijinul local este esenţial pentru asigurarea eficacităţii proiectului. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul structurilor
comunitare consultative (pentru care nu se prevede niciun rezultat intermediar în cadrul logic al intervenţiei / TS), a
căror implicare este extrem de relevantă din perspectiva obiectivelor ce trebuie atinse, în special a abordării
comunitare. În cadrul activităţii 5, cu totul relevante au fost criteriile definite de către UNICEF, care au permis
identificarea şi angajarea de personal într-un context dificil (cum ar fi cerinţele speciale prevăzute în cadrul legislativ şi
oferta scăzută de personal calificat).
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La nivel comunitar / local, problemele existente au fost amplu identificate la început (în evaluarea nevoilor), ceea ce a
facilitat o selecţie (şi, ulterior, implementarea) a activităţilor extrem de relevante. Singura îmbunătăţire ce se poate
face în acest sens, conform datelor adunate în scopul prezentei evaluări, se referă la capacitatea primăriilor de a scrie
propuneri de proiect pentru dezvoltarea serviciilor adresate copiilor şi familiilor lor. Această capacitate variază
considerabil între mediul urban şi cel rural. În timp ce primăriile rurale deţin o capacitate foarte scăzută în acest
domeniu, cele urbane (de exemplu, Moineşti) par a se concentra asupra proiectelor de infrastructură şi nu implică
lucrătorii comunitari în pregătirea proiectelor, în ciuda unui interes crescut pentru atragerea de resurse
extrabugetare. Pentru a atinge acest obiectiv (intermediar), trebuie avute în vedere pe viitor câteva acţiuni specifice în
acest domeniu (cum ar fi o persoană dedicată / un birou de asistenţă care să identifice sursele de finanţare disponibile
primăriilor, cărora să le ofere sprijin în acest proces, în colaborare cu actorii de la nivel judeţean responsabili de
dezvoltarea strategică). La nivelul proiectului, cadrul logic al intervenţiei este uşor neclar din acest punct de vedere,
existând o oarecare incertitudine referitoare la aria acestei probleme / activităţi: accesarea microgranturilor
disponibile în cadrul proiectului şi/sau a altor surse de finanţare (pentru a reflecta problema generală identificată ca
„lipsa resurselor financiare”).

Relevanţa PMS la nivel judeţean
La nivel judeţean / nivelul sistemului de protecţie a copilului, de sănătate şi de educaţie, evaluarea vizează activităţile
/ rezultatele intermediare legate de implicarea în proiect (parteneriate), recrutarea, formarea şi supervizarea /
coordonarea lucrătorilor comunitari, planurile de asigurare a sustenabilităţii, dar şi gradul în care aceste activităţi şi
rezultate intermediare răspund problemelor / nevoilor acestui grup ţintă (în lumina obiectivelor stabilite). În tabelul
de mai jos, prezentăm o sinteză a teoriei schimbării prevăzute la acest nivel, avută în vedere în scopul acestei analize.
Tabel 6. Sinteza teoriei schimbării a PMS la nivel judeţean
Nivel

Activităţi planificate

Rezultate intermediare
planificate

Rezultate intermediare

Rezultate finale

Nivel
judeţean
Sistemul de
protecţie a
copilului, de
sănătate şi
de educaţie
de la nivel
judeţean

1.Realizarea unei evaluări
rapide a situaţiei
2. Selectarea comunităţilor în
care să se implementeze
modelul, stabilirea
contactului cu partenerii
locali, încheierea acordului de
parteneriat cu autorităţile
locale
3. Realizarea evaluării
aprofundate a situaţiei în
comunităţile selectate
4. Identificarea şi recrutarea
coordonatorilor judeţeni ai
lucrătorilor implicaţi în
activităţi de teren.
5. Formarea coordonatorilor
judeţeni recrutaţi
6. Selectarea partenerilor
pentru dezvoltarea capacităţii
profesioniştilor de la nivel
local şi judeţean, inclusiv
pentru componenta de
comunicare pentru dezvoltare
7. Supervizarea lucrătorilor
implicaţi în activităţi de teren.
8. Elaborarea, testarea şi
revizuirea metodologiilor de
lucru coordonate / integrate
pentru o mai bună acoperire
şi un impact mai mare

1. Elaborarea, dezbaterea
cu partenerii din proiect şi
definitivarea analizei
situaţiei şi a indicatorilor de
referinţă pentru măsurarea
impactului modelului
2. Formarea
coordonatorilor judeţeni
recrutaţi pentru lucrătorii
implicaţi în activităţi de
teren.
3. Elaborarea şi testarea
materialelor şi a
instrumentelor de
comunicare folosite în
campaniile de comunicare
pentru dezvoltare

1. Evaluarea iniţială şi cea
aprofundată, realizate.
2. Toţi coordonatorii
judeţeni, recrutaţi şi
formaţi
3. Activităţile de
coordonare, implementate
4. Campanii, desfăşurate
5. Activitatea de
supraveghere şi coordonare
a proiectului este inclusă în
sarcinile Comisiei judeţene
privind incluziunea socială
(comisie ce coordonează
implementarea Strategiei
de incluziune socială a
judeţului Bacău). Grupul de
coordonare locală include
Prefectura, Consiliul
Judeţean, reprezentanţi ai
autorităţilor judeţene din
domeniul protecţiei sociale,
sănătăţii, educaţiei,
ocupării, tineretului şi
sportului.
6. Sprijin acordat
autorităţilor judeţene şi
locale pentru accesarea
fondurilor naţionale

1. Asumarea
proiectului de
către autorităţile
judeţene
2. Metodologie de
lucru comună
(management de
caz) disponibilă şi
utilizată la scară
largă (%
lucrătorilor
implicaţi în
activităţi de teren
care o folosesc).
3. Intervenţia de
la nivel judeţean,
documentată şi
recunoscută ca
model
4. Modelul are un
impact.
5. % copiilor cu un
nivel redus al
lipsurilor (nivel
judeţean)

La nivel judeţean, proiectul a reuşit să se concentreze numai asupra unui număr limitat de probleme / nevoi
identificate iniţial (prezentate în versiunea completă a TS, inclusă în Anexa nr. 1), deoarece anumite provocări legate
de volumul mare de muncă şi capacitatea administrativă scăzută intră în jurisdicţia instituţiilor naţionale şi judeţene.
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Activităţile specifice prevăzute la acest nivel vizează coordonatorii judeţeni (recrutare, formare, inclusiv în legătură cu
metodologia integrată, realizarea sarcinilor de coordonare), fiind vorba de activităţi implementate la nivelul judeţului
(precum campaniile de comunicare pentru dezvoltare). Aceste activităţi, în special coordonarea şi sprijinul acordat de
către coordonatorii judeţeni au fost deosebit de relevante, deoarece au răspuns unei nevoi acute a lucrătorilor
comunitari care au aplicat metodologia integrată (implicând activitate de teren, management de caz şi o abordare
integrată). Implicarea actorilor de la nivel judeţean este esenţială pentru asigurarea asumării proiectului şi a
rezultatelor acestuia şi, din această perspectivă, includerea activităţii de supraveghere şi coordonare a proiectului în
sarcinile Comisiei judeţene privind incluziunea socială este extrem de relevantă.

Relevanţa PMS la nivel naţional
La nivel naţional, evaluarea vizează activităţile / rezultatele intermediare legate de implicarea şi parteneriatele cu
instituţiile naţionale competente, planul de advocacy şi implementarea sa, planurile pentru valorificarea şi extinderea
experienţei acumulate, sprijin tehnic şi dezvoltarea capacităţii autorităţilor naţionale, dar şi gradul în care aceste
activităţi şi rezultate intermediare răspund problemelor / nevoilor acestui grup ţintă (în lumina obiectivelor stabilite).
În tabelul de mai jos, prezentăm o sinteză a teoriei schimbării prevăzute la acest nivel, avută în vedere în scopul
acestei analize.
Tabel 7. Sinteza teoriei schimbării a PMS la nivel naţional
Nivel

Activităţi planificate

Rezultate intermediare
planificate

Rezultate intermediare

Rezultate finale

Nivel
naţional
Sistemul de
protecţie a
copilului, de
sănătate şi
de educaţie
de la nivel
naţional

1. Întâlnirea cu actorii
naţionali (ministerele de
resort)
2. Înfiinţarea comitetului
naţional de coordonare a
modelului
3. Identificarea
partenerilor de proiect la
nivel local şi selectarea
echipei de proiect
4. Identificarea şi
contractarea tuturor
activităţilor de proiect
externalizate
5. Evaluarea intermediară
a implementării
proiectului
6. Conferinţa naţională de
promovare a modelului
judeţean
7. Formularea unui plan
de advocacy la nivel
naţional
8. Sprijin tehnic şi
activităţi de dezvoltare a
capacităţii adresate
autorităţilor naţionale
(ministerelor de resort) în
vederea elaborării şi
aprobării instrumentelor
legislative necesare
extinderii modelului de
furnizare a serviciilor
integrate la nivel naţional

1. Elaborarea planului de
lucru al intervenţiei şi a
bugetului
2. Crearea unor
mecanisme de
coordonare a proiectului
3. Echipa de proiect,
operaţională
4. Testarea şi
funcţionarea aplicaţiei
(AURORA) asistate de
tabletă
5. Elaborarea şi testarea
pachetului de formare
privind abordarea
integrată la nivel local,
precum şi pregătirea
acestuia pentru a fi
certificat în cadrul
sistemului naţional de
acreditare a formării
profesionale
6. Revizuirea planului
proiectului în urma
evaluării intermediare
7. Documentarea
costurilor modelului şi a
influenţei modelului
asupra costurilor din
sectorul social
8. Raport de evaluare a
proiectului
9. Aprobarea legislaţiei,
normelor şi
metodologiilor la nivel
naţional
10.
Aprobarea
programelor naţionale ce
includ modelul şi asigură
finanţare
pentru
extinderea acestuia

1. Plan de lucru disponibil
prin propuneri de proiect
şi rapoarte de progres
adresate donatorilor
2. Resurse umane
disponibile la toate
nivelurile, formate şi
dotate cu instrumente
(Aurora)
3.Întâlniri semestriale ale
Comitetului de
Coordonare, resurse
pentru aceste întâlniri
stabilite conform planului
de lucru al proiectului
4. Raport de evaluare
intermediară
5. Întâlniri de advocacy,
organizate
6. Legislaţie, norme şi
metodologii elaborate la
nivel naţional cu sprijinul
UNICEF
7. Asistenţă tehnică
acordată Guvernului
României pentru a
propune posibile politici
şi a identifica bugete

1. Asumarea proiectului de
către autorităţile naţionale
2. Nr. judeţelor care solicită
replicarea modelului
3. Modificarea politicilor
legislaţiei primare şi
secundare la nivel naţional
şi creşterea alocării de
resurse
4. Modelul constituie o
importantă strategie pentru
asigurarea incluziunii
socială şi reducerea sărăciei
în România.
5. Acces crescut la pachetul
de servicii comunitare de
bază pentru copiii
vulnerabili şi familiile lor
(nivel naţional)
6. Reducerea nivelului de
stigmatizare şi discriminare
a romilor şi capacitarea
familiilor şi copiilor de etnie
romă (nivel naţional)
7. Reducerea ratei de
spitalizare a copiilor (nivel
naţional)
8. Reducerea ratei de
separare a copiilor de
familie, reducerea ratei de
instituţionalizare (nivel
naţional)
Nivel ridicat de cunoştinţe
şi nivel scăzut de
stigmatizare şi discriminare
a romilor (nivel naţional)
Nivel ridicat de cunoştinţe
privind comportamentele
sigure în rândul
adolescenţilor (nivel
naţional)
9. % copiilor cu un nivel
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redus al lipsurilor (nivel
naţional)

Rezultatele stabilite la nivel naţional sunt ambiţioase (acestea prevăd schimbări la nivelul ţării, deşi intervenţia este
focalizată mai degrabă pe un judeţ, iar, pentru a le realiza, trebuie urmaţi o serie de paşi ce nu ţin de controlul
UNICEF) şi depind, în mare măsură, de procesul de extindere planificat după finalizarea proiectului (după decembrie
2018). Toate activităţile planificate şi implementate sunt necesare pentru a asigura „lanţul cauzal” stabilit iniţial: PMS
este cunoscut > autorităţile responsabile, de la toate nivelurile, îşi asumă conceptul / structura şi procesul de
implementare > PMS îşi dovedeşte eficienţa şi eficacitatea şi, prin urmare, posibilitatea de extindere > UNICEF
întreprinde mai multe activităţi de advocacy şi acordă asistenţă tehnică ministerelor responsabile pentru pregătirea
implementării modelului la nivel naţional, prin schimbări legislative şi identificarea surselor de finanţare. Deşi, la acest
nivel, un rezultat / impactul poate depinde de numeroşi factori ce nu ţin de controlul UNICEF, evaluarea de faţă a
identificat următoarele lacune ce trebuie luate în considerare pe viitor (în cazul unei intervenţii viitoare similare sau
pentru replicarea modelului):
-

-

-

La nivel local, s-ar fi putut semna un acord de parteneriat între UNICEF şi ministerele de resort (fie bilateral,
între UNICEF şi fiecare minister de resort, fie ca un acord comun între toate părţile), care să includă
demersurile ce urmau a fi realizate de ambele părţi în vederea replicării sau a extinderii proiectului.
În ultimul an de intervenţie, s-ar fi putut concepe şi dezbate / aproba de către toţi partenerii un plan de
replicare, cu acţiuni şi termene concrete. Acesta ar fi putut implica realizarea altor studii evaluative sau s-ar fi
putut axa pe rezultatele monitorizării.
S-ar fi putut elabora o metodologie concretă în vederea replicării (inclusiv acţiuni, bugete, modele /
instrumente), care să fie pusă la dispoziţia ministerelor de resort, împreună cu asistenţă tehnică pentru
implementarea sa.

4.1.2. PMS ca proiect demonstrativ
Întrebarea de evaluare şi abordarea
Întrebarea de evaluare 2. În ce măsură elaborarea şi implementarea modelului au respectat criteriile cheie ale
proiectelor demonstrative?
Pentru a răspunde la această întrebare de evaluare, s-a ţinut cont de criteriile stabilite în TdR pentru proiectul
demonstrativ şi, pentru fiecare criteriu, de setul de sub-criterii formulate în matricea de evaluare (vezi Anexa nr. 2).
Având în vedere caracterul inovator al proiectelor demonstrative, s-a acordat o atenţie sporită conceptului iniţial
(inclusiv evaluării problemelor / nevoilor în baza căreia au fost stabilite cadrul logic al intervenţiei, strategia de
implementare şi ţintele), precum şi monitorizării acestuia pe durata implementării pentru a reacţiona rapid la
modificările survenite la nivelul contextului proiectului, grupurilor ţintă şi parteneriatelor. Sinteza rezultatelor
referitoare la această întrebare de evaluare este prezentată în tabelul de mai jos. Criteriile unui proiect demonstrativ
au fost evaluate pe o scară de la 1 la 5, analiza completă ce stă la baza evaluării fiind prezentată în cele ce urmează.
Pe scurt, PMS răspunde, într-o bună măsură, criteriilor cheie ale proiectelor demonstrative. Există o amplă implicare a
partenerilor, iar rezultatele sunt diseminate în vederea extinderii abordării PMS la nivel naţional. Totuşi, trebuie
subliniat faptul că unele acţiuni legate de replicarea / extinderea PMS (în conformitate cu obiectivele stabilite) ţin de
competenţa instituţiilor naţionale relevante, nu de controlul UNICEF. Teoria schimbării este clară şi coerentă într-o
mare măsură, iar analizele necesare planificării procesului de extindere a PMS la nivelul principalilor responsabili
politici şi decidenţi sunt prezentate ca rezultate intermediare ale implementării PMS, cuprinzând valori de referinţă,
planuri bugetare şi necesarul de resurse umane. Ar fi fost util ca echipa de management să aibă la dispoziţie un
mecanism complet de monitorizare şi evaluare, care să furnizeze mai multe informaţii legate de progresele
înregistrate în raport cu ţintele / obiectivele stabilite. Mai mult, un sistem de monitorizare şi evaluare dedicat PMS ar
fi contribuit la o mai bună documentare a proiectului, în special în contextul diferitelor obligaţii de raportare către
donatorii implicaţi.
Tabel 8. Rezultate cheie privind măsura în care elaborarea şi implementarea modelului PMS au respectat criteriile cheie ale
proiectelor demonstrative, în baza analizei datelor disponibile realizate de autori
Interpretarea normativă a codificării cromatice

Într-o
foarte
mică
măsură
1

Într-o
mică
măsură

Într-o
măsură
moderată

Într-o
mare
măsură

2

3

4

Într-o
foarte
mare
măsură
5

La nivelul modelului, există o teorie a schimbării clară, care
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descrie ipoteza principală, resursele, obiectivele şi rezultatele
estimate ce permit extinderea acestuia?
S-a stabilit situaţia de referinţă de la bun început sau în primele
etape ale implementării pentru a putea evalua progresele în
raport cu rezultatele estimate?
Au fost implicaţi toţi partenerii relevanţi în elaborarea şi
implementarea modelului?
Există specificaţii clare legate de resursele umane necesare
pentru implementarea modelului?
Există o analiză şi o estimare a resurselor (umane, financiare,
organizaţionale) pentru extinderea modelului?
S-a stabilit, bugetat şi implementat un plan clar în vederea
documentării practicii?
S-a stabilit clar o dată şi un plan de finalizare a proiectului
demonstrativ?
Există un mecanism clar de monitorizare şi evaluare a
modelului, care să asigure documentarea adecvată a progreselor
şi a lecţiilor învăţate?
Au fost elaborate, incluse în buget şi implementate strategii
pentru diseminarea rezultatelor?

Criteriul 1. La nivelul modelului, există o teorie a schimbării clară, care descrie ipoteza principală,
resursele, obiectivele şi rezultatele estimate ce permit extinderea acestuia?40
Aşa cum am prezentat şi în capitolul anterior, teoria schimbării a proiectului demonstrativ este, în mare măsură,
adecvată. Nevoile şi problemele au fost identificate într-o manieră minuţioasă de la bun început, în baza intervenţiilor
similare şi a amplei experienţe a UNICEF România. Cu toate acestea, în timpul implementării, recensământul
comunitar a relevat faptul că problema era mult mai gravă decât se estimase iniţial (au fost identificaţi de patru ori
mai mulţi copii vulnerabili decât constataseră analizele generale), ceea ce indică necesitatea imperioasă, pe de-o
parte, de a îmbunătăţi statisticile de la nivel judeţean referitoare la dimensiunile utilizate de Aurora şi, pe de altă
parte, de a efectua evaluări specifice / aprofundate / cantitative ale nevoilor înaintea (şi nu în timpul) conceperii
proiectului. Analizele ulterioare (evaluarea intermediară, mai precis) au confirmat sau au propus îmbunătăţiri ale
teoriei schimbării din cadrul proiectului, inclusiv o analiză a nevoilor / problemelor.
Obiectivele şi rezultatele estimate sunt destul de clar formulate41, însă, în unele cazuri (de exemplu, Obiectivul 2:
„Reducerea nivelului de stigmatizare şi discriminare a romilor şi capacitarea familiilor, copiilor şi adolescenţilor de
etnie romă” a fost modificat, devenind „Creşterea nivelului de cunoştinţe şi a capacităţii familiilor, în special a celor
vulnerabile, inclusiv a celor rome, pentru a oferi un mediu familial mai sănătos şi mai protector copiilor şi
adolescenţilor”), s-ar fi putut lua în considerare la nivelul obiectivelor criteriile de calitate SMART (în special criteriile
Măsurabil şi Atribuibil). Obiectivele SMART deschid calea spre un sistem de indicatori mai adecvat, stabilirea căruia
reprezintă metoda supremă de verificare a calităţii pentru ierarhizarea obiectivelor; de exemplu, în cazul în care nu se
pot stabili indicatori SMART pentru un obiectiv înseamnă că acesta nu este complet adecvat.
În acelaşi spirit, în momentul analizării coerenţei interne a proiectului în secţiunea precedentă, am întâmpinat
dificultăţi în a reconstrui într-un singur cadru (în baza diferitelor rapoarte către donatori) rezultatele intermediare de
la fiecare nivel şi, în consecinţă, în unele cazuri, rezultatele intermediare identificate nu reflectă clar activităţile
implementate (de exemplu, numărul de zile-om în cazul cursurilor de formare adresate lucrătorilor comunitari şi
coordonatorilor, întâlniri ale SCC, centre comunitare create cu ajutorul microgranturilor, (numărul) întâlniri de AT /
advocacy / zile). Unele rezultate intermediare nu sunt formulate după modelul SMART sau ca indicatori (de exemplu,
% posturilor ale căror salarii au fost transferate pentru a fi plătite din fonduri publice, personal local capabil să
angajeze asistenţii sociali şi asistenţii medicali comunitari necesari) sau rezultate (de exemplu, legislaţie, norme şi
metodologii aprobate la nivel naţional). În mod similar, coerenţa între rezultate şi efecte ar putea fi simplificată (al
treilea obiectiv din documentele referitoare la donatori apare ca rezultat intermediar în teoria schimbării generală –
40

Obiectivele şi rezultatele estimate sunt clar formulate / Adecvarea evaluării iniţiale a nevoilor / problemelor (înainte de implementarea
proiectului) şi a analizelor mai ample (evaluarea iniţială şi evaluarea aprofundată) – măsura în care toate nevoile şi problemele au fost identificate şi
clasificate / Coerenţa internă între probleme, obiective, efecte / rezultate estimate şi nevoi / activităţi / rezultate intermediare / Coerenţa internă
între probleme / obiective, activităţi şi rezultatele intermediare planificate şi resursele disponibile şi estimate / Identificarea ipotezelor legate de
relaţiile cauzale / presupuneri şi riscuri.
41 Şi pentru această analiză, s-a ţinut cont de obiectivele şi rezultatele din cele trei seturi de propuneri de proiect / rapoarte de progres adresate
celor trei donatori implicaţi.
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Legislaţie, norme şi metodologii aprobate la nivel naţional). Considerarea a diferite cadre pentru elaborarea,
monitorizarea şi evaluarea proiectelor (de exemplu, cadrul Granturilor Norvegiene versus cadrul UNICEF42) poate pune
probleme, însă principiul TS este acelaşi chiar dacă se folosesc denumiri diferite (rezultat versus efect) şi ar trebui
aplicat ca atare la toate nivelurile.

Criteriul 2. S-a stabilit situaţia de referinţă de la bun început sau în primele etape ale implementării
pentru a putea evalua progresele în raport cu rezultatele estimate?43
S-a realizat o „Evaluare aprofundată a situaţiei sociale, medicale şi educaţionale a copiilor şi familiilor din comunităţile
vizate la nivelul judeţului Bacău” înaintea implementării intervenţiilor planificate, folosindu-se un set complet de
indicatori pertinenţi pentru monitorizarea şi evaluarea efectelor şi a impactului (în toate cele trei domenii). Valorile
indicatorilor au fost determinate în baza datelor colectate la nivelul eşantioanelor reprezentative de copii, familii,
lucrători comunitari şi profesionişti din domeniul educaţiei. Cu toate acestea, cum ipoteza iniţială potrivit căreia toţi
copiii vulnerabili şi familiile lor din cele 45 de comunităţi vor primi serviciii nu a putut fi verificată în practică din cauza
resurselor disponibile (aşa cum am prezentat în secţiunea anterioară), aceste date de referinţă nu au putut fi folosite
ulterior de evaluarea intermediară şi de prezenta evaluare sumativă. Evaluarea intermediară a avut o contribuţie
modestă în sensul ajustării datelor de referinţă în vederea facilitării monitorizării şi evaluării efectelor şi a impactului.
Sursa acestei lacune o constituie calitatea sistemului de monitorizare şi evaluare a proiectului (prezentat în detaliu mai
jos, la ultimul criteriu). Pentru a asigura că efectele şi impactul sunt evaluabile în timpul şi după finalizarea
intervenţiei, indicatorii de monitorizare şi evaluare trebuie clar stabiliţi de la bun început (în momentul planificării
intervenţiei), sursele lor trebuie identificate clar şi datele aferente trebuie colectate periodic (cel puţin anual) la nivelul
proiectului. Dacă nu se urmează aceşti paşi înaintea evaluării ex-post, şansele de a recrea valorile iniţiale şi valorile
intermediare ale majorităţii indicatorilor pertinenţi s-ar putea să fie mici.
Cu toate acestea, datele colectate în timpul recensământului comunitar au compensat această lipsă şi au putut fi
folosite ca referinţe pentru evaluarea de faţă, cel puţin în ceea ce priveşte efectele asupra copiilor asistaţi în cadrul
proiectului.

Criteriul 3. Au fost implicaţi toţi partenerii relevanţi în elaborarea şi implementarea modelului?44
Parteneriatul s-a aflat în centrul filozofiei proiectului, fiind recunoscut faptul că implicarea partenerilor contribuie întro mare măsură la asumarea activităţilor şi rezultatelor proiectului şi, implicit, la sustenabilitatea şi extinderea acestuia.
Toţi factorii interesaţi au fost implicaţi la nivel naţional [Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale (MMJS), Ministerul
Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Ministerul Fondurilor Europene (MFE), Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice (MDRAP), Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA)], la
nivel judeţean prin Comisia judeţeană privind incluziunea socială (comisie ce coordonează implementarea Strategiei
de incluziune socială a judeţului Bacău) şi la nivel local prin structurile comunitare consultative. Comitetul de
Coordonare s-a întâlnit de două ori pe an, inclusiv în martie 2019, în perioada de durabilitate a proiectului, iar UNICEF
a organizat câteva alte întâlniri şi evenimente ca acţiuni de advocacy. Prezenta evaluarea nu a identificat niciun actor
relevant care ar fi trebuit inclus în structura partenerială a UNICEF, iar actorii intervievaţi nu s-au perceput neapărat ca
actori decizionali cheie, mai ales în legătură cu Comitetul de Coordonare al proiectului.

Criteriul 4. Există specificaţii clare legate de resursele umane necesare pentru implementarea
modelului?45
Evaluarea iniţială a nevoilor a identificat tipul de resurse umane necesare la nivel local (lucrători comunitari, cum ar fi
asistenţi sociali, asistenţi medicali comunitari, mediatori şcolari şi sanitari, în special în comunităţile cu o pondere
ridicată a populaţiei rome, şi consilieri şcolari), precum şi la nivel judeţean (coordonatori judeţeni). Cu toate acestea,
aşa cum am menţionat în secţiunea precedentă, ajustarea dimensiunii echipei la nevoile reale ale comunităţii a fost
posibilă într-o mică măsură.
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Aşa cum este prezentat în această notă metodologică https://www.unicef-irc.org/publications/747-theory-of-change-methodological-briefsimpact-evaluation-no-2.html.
43
Valorile de referinţă stabilite au folosit variabilele / indicatorii cu relevanţă pentru monitorizarea şi evaluarea efectelor şi a impactului / Au fost
stabilite valori de referinţă pentru grupul ţintă relevant / eşantionul din grupul ţintă / Au fost colectate date pentru evaluarea progreselor în raport
cu situaţia de referinţă în scopul monitorizării / Dacă a fost posibil / necesar, valorile de referinţă au fost ajustate pentru a facilita monitorizarea şi
evaluarea efectelor şi a impactului.
44 Numărul complet al partenerilor implicaţi în elaborarea şi implementarea modelului, în baza identificării tuturor actorilor din cadrul PMS /
Relevanţa partenerilor implicaţi, în baza analizei matricei referitoare la actorii implicaţi / Tipul şi frecvenţa implicării actorilor.
45 Evaluarea iniţială a nevoilor a identificat şi a cuantificat resursele umane necesare, la toate nivelurile (UNICEF, nivel naţional, nivel judeţean, nivel
comunitar), pentru implementarea efectivă a proiectului (ţinând cont şi de riscurile identificate în acest sens) / Procesul de elaborare a proiectului a
preluat rezultatele evaluării nevoilor pentru definirea tipurilor de resurse umane necesare şi pentru cuantificarea acestora (de exemplu, numărul de
coordonatori judeţeni, lucrători comunitari).
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În ceea ce priveşte managementul proiectului, în momentul definitivării bugetului proiectului, s-au estimat tipurile şi
numărul de resurse umane necesare. În cadrul acestei evaluări, nu au fost adunate evidenţe cu privire la resursele
posibil insuficiente (sau resursele cu capacităţi insuficiente) în vederea coordonării (la nivel judeţean şi naţional).

Criteriul 5. Există o analiză şi o estimare a resurselor (umane, financiare, organizaţionale) pentru
extinderea modelului?
În 2015, a fost realizată pentru UNICEF „Analiza impactului financiar al extinderii la nivel naţional a unui model de
servicii bazate pe comunitate”. Acest studiu a analizat resursele financiare necesare extinderii proiectului, în baza a
diferite scenarii ce au implicat un număr diferit de resurse umane (şi o combinaţie diferită a acestora, de exemplu
resursele umane necesare implementării fiecăreia dintre cele trei componente sau pentru implementarea în bloc a
componentelor). Studiul nu a luat în considerare costurile aferente remunerărilor, inclusiv în cazul coordonatorilor
judeţeni. De asemenea, se pare că studiul nu a ţinut pe deplin cont de resursele organizaţionale necesare şi de orice
alte costuri ale activităţilor care, împreună, contribuie la eficacitatea programului (microgranturi, campanii, studii /
evaluări, instrumente, de exemplu Aurora).46
Toate aceste contribuţii sunt esenţiale pentru implementarea eficientă a PMS, indiferent de formă (în baza oricărui
scenariu formulat), şi ar trebui incluse în orice plan de acţiune privind replicarea pregătit pentru ministerele
responsabile din România (sau de altundeva).
Alte rezerve legate de estimările disponibile ţin de faptul că proiectul demonstrativ a fost implementat într-un număr
limitat de comunităţi localizate într-o anumită zonă geografică, neconstituind un eşantion reprezentativ pentru
întreaga ţară. Totodată, estimările realizate în 2015 sunt, cel puţin într-o anumită măsură, depăşite pentru că au fost
efectuate la începutul proiectului şi nu reflectă evoluţia ulterioară (2017-2018, când implementarea a luat amploare).
În cadrul prezentei evaluări (vezi secţiunea 3.3), a fost posibilă realizarea unor calcule finale în baza costurilor reale
efectuate pe durata întregului proiect.

Criteriul 6. S-a stabilit, bugetat şi implementat un plan clar în vederea documentării practicii?47
Deşi există suficientă documentaţie pentru a înţelege proiectul, a reconstitui desfăşurarea acestuia şi a evalua
procesul, progresele, resursele şi rezultatele intermediare, nu a existat şi nu a fost inclus în buget de la bun început un
plan anume în acest sens. Documentarea practicii reprezintă responsabilitatea comună a lucrătorilor comunitari
implicaţi, a coordonatorilor judeţeni care au raportat periodic în legătură cu activităţile întreprinse şi a personalului
UNICEF care a redactat (intern) diferite rapoarte de monitorizare pentru cei trei donatori din proiect, împreună cu
documente mai ample adresate altor factori interesaţi şi publicului larg („Documentarea modelului implementat în
Bacău”, raportul de evaluare intermediară). Documentaţia pregătită în cadrul activităţii Comitetului de Coordonare a
furnizat, la rândul ei, informaţii privind implementarea diferitelor activităţi ale proiectului.
Rapoartele întocmite pentru donatori sunt informative, însă, aşa cum se menţionează în secţiunea referitoare la
criteriul 3, informaţiile furnizate nu respectă întotdeauna matricea logică din propunerea de proiect. De exemplu,
rezultatele intermediare şi rezultatele finale obţinute sunt raportate în forme diferite (conform solicitărilor fiecărui
donator) şi, uneori, sunt incomplete.
Existenţa unui SIM (sistem informatic de management) ar fi îmbunătăţit semnificativ nivelul de documentare al
proiectului. Ar fi fost benefic să existe cel puţin o procedură clară privind documentarea, care să includă, de exemplu,
modele de raportare (existente deja cel puţin la nivelul lucrătorilor comunitari şi utilizate de o mare parte dintre
echipele locale), responsabilităţi, calendare, metode de arhivare ş.a.m.d., fiind gestionată de coordonatorii proiectului
(de la nivel judeţean şi naţional).

Criteriul 7. S-a stabilit clar o dată şi un plan de finalizare a proiectului demonstrativ?48
Data finalizării proiectului a fost clar stabilită şi, spre finalul proiectului – în 2017-2018, a fost inclusă şi o strategie de
retragere în unele rapoarte finale adresate donatorilor implicaţi 49. Acţiunile prezentate în această strategie de
46

Aplicaţia Aurora nu a fost inclusă în modelul de stabilire a costurilor deoarece s-a presupus că aceasta era deja definitivată. Cu toate acestea, aşa
cum se prezintă în secţiunea dedicată sustenabilităţii, instrumentul s-ar putea să aibă nevoie de ajustări pentru a putea fi folosit la scară naţională.
47 Sistemul de raportare creat pentru acest proiect conţine elementele necesare: proceduri, inclusiv instrumente (modele de raportare) şi fluxul
proceselor (inclusiv regularitatea raportării), ghiduri şi sprijin, mecanisme de descărcare / Rapoartele au produs suficiente informaţii referitoare la
evoluţiile / practica din timpul implementării proiectului: la nivel comunitar pentru nivelul judeţean / naţional (UNICEF), la nivelul UNICEF pentru
actorii naţionali şi donatori / Au fost prevăzute şi alocate suficiente resurse financiare în scopul raportării.
48 S-a stabilit de la bun început o strategie de retragere, cu un calendar clar / Strategia de retragere a fost ajustată la nevoie, în baza implementării
reale a proiectului / Strategia de retragere a fost dezbătută (şi aprobată) cu actorii relevanţi (în vederea preluării modelului) în timpul implementării
proiectului.
49 Comitetul Naţional pentru UNICEF din Franţa şi Fundaţia Botnar, pagina 21, respectiv pagina 26.
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retragere reprezintă mai degrabă demersuri realizate în timpul implementării proiectului pentru a asigura
sustenabilitatea acestuia decât acţiuni concrete viitoare ce ar urma să fie întreprinse într-un anumit interval de timp
de către instituţiile responsabile desemnate (UNICEF şi/sau partenerii). Acţiunile prezentate au fost discutate,
aprobate şi chiar implementate în parteneriat cu diferiţi actori, însă este important să subliniem faptul că unele dintre
ele, mai ales cele legate de replicarea modelului, ţin de competenţa instituţiilor naţionale, nu de controlul UNICEF. Nu
există dovezi care să arate că „strategia” de retragere a fost ajustată pe durata proiectului pentru a include experienţa
dobândită în timpul implementării.

Criteriul 8. Există un mecanism clar de monitorizare şi evaluare a modelului, care să asigure
documentarea adecvată a progreselor şi a lecţiilor învăţate?50
Un sistem de monitorizare permite colectarea permanentă / periodică a datelor şi examinarea resurselor, a
rezultatelor intermediare şi a rezultatelor finale ale intervenţiilor publice, oferind managementului informaţii pentru
luarea deciziilor şi asigurarea eficienţei şi a eficacităţii. Procesul de monitorizare analizează progresele generale ale
activităţilor susţinute, facilitează compararea performanţei în raport cu ţintele şi, când acesta se îndepărtează de
ţintele stabilite iniţial, identifică problemele şi propune soluţii / acţiuni corective.
UNICEF a făcut eforturi pentru a defini indicatorii în conformitate cu standardele de calitate acceptate la nivel
internaţional, însă, în câteva cazuri, valorile de referinţă şi ţintele lipsesc cu desăvârşire sau sunt limitate. În timpul
implementării proiectului, s-au depus eforturi pentru reevaluarea acestora. Aşa cum s-a menţionat la primul criteriu,
lipsa unor valori de referinţă şi ţinte clare nu permite monitorizarea şi evaluarea performanţei (şi, implicit, realizarea
acţiunilor corective, acolo unde este nevoie), deoarece performanţa este definită ca fiind „diferenţa dintre ţinta
stabilită şi progresul înregistrat”. S-ar fi putut încerca stabilirea mai exactă a valorilor de referinţă şi a ţintelor, mai ales
că proiectul demonstrativ este fondat pe intervenţii anterioare similare care ar fi putut furniza date relevante în acest
scop. Modificările teoriei schimbării nu au fost urmate de modificări ale indicatorilor (unde era necesar), însă stabilirea
unui sistem de monitorizare unitar este o provocare atunci când există trei procese de raportare separate. La nivelul
copiilor / familiilor, AURORA produce suficiente informaţii pentru a permite UNICEF să monitorizeze indicatorii de
rezultat intermediar din cadrul primului obiectiv (al propunerilor de proiect transmise donatorilor).
Per ansamblu, principalele instrumente de monitorizare sunt rapoartele (de diferite tipuri, cum ar fi pentru
monitorizarea progreselor / activităţilor, monitorizare financiară, monitorizare fizică / a indicatorilor) şi vizitele în
teren. În cadrul proiectului, aceste instrumente au fost folosite la toate nivelurile: atât coordonatorii judeţeni, cât şi
lucrătorii comunitari au raportat periodic cu privire la activităţile realizate şi au fost întreprinse frecvent vizite de
monitorizare la nivel local de către coordonatorii judeţeni şi personalul responsabil din partea UNICEF. Deşi această
procedură de monitorizare a fost considerată, în general, utilă, solicitarea frecventă a diferitelor tipuri de rapoarte a
constituit o povară pentru lucrătorii comunitari şi coordonatorii judeţeni, ceea ce a acutizat nevoia de a avea un set
adecvat de indicatori şi un sistem informatic de management (SIM) interconectat cu AURORA, dar capabil să producă
diferite rapoarte sintetice în mod automat.
La nivelul proiectului, s-au realizat rapoarte periodice pentru donatorii implicaţi şi Comitetul de Coordonare, însă
respectarea a trei proceduri diferite de raportare ridică provocări pentru monitorizarea generală a proiectului, care
trebuie făcută oricum şi care ar trebui să faciliteze compilarea rapoartelor către donatori.

Criteriul 9. Au fost elaborate, incluse în buget şi implementate strategii pentru diseminarea
rezultatelor?51
Proiectul demonstrativ a inclus activitatea transversală „Elaborarea materialelor de advocacy şi prezentarea
rezultatelor principalilor actori (guvern, parlament, mass-media etc.)”, ce poate fi interpretată ca o strategie de
diseminare. Activitatea a fost inclusă de la bun început în toate cele trei propuneri de proiect transmise donatorilor
implicaţi, alături de posibile acţiuni de comunicare şi diseminare menite să completeze şi să creeze sinergii cu
demersurile de advocacy şi sensibilizare (de exemplu, cele trei campanii ce au vizat schimbări de comportament), dar
şi să permită extinderea proiectului.

50

S-au stabilit indicatori de monitorizare şi evaluare, inclusiv ţinte, ţinând cont de setul de date iniţiale (sau ajustate, dacă a fost cazul) şi de teoria
schimbării (iniţială / ajustată) / S-au colectat şi analizat periodic date pentru indicatorii de monitorizare şi evaluare, luându-se în calcul inclusiv
nevoia de date / indicatori suplimentari / Furnizorii de date sunt instruiţi cu privire la cerinţele / nevoile de monitorizare şi evaluare.
51 S-a stabilit de la bun început o strategie de diseminare / Strategia de diseminare a fost ajustată la nevoie, în baza implementării reale a proiectului
/ Strategia de diseminare a fost implementată corespunzător / în întregime, conform planului iniţial / Au fost prevăzute şi alocate suficiente resurse
financiare în scopul diseminării.

30

S-au implementat numeroase activităţi de diseminare, iar prezenta evaluare nu a identificat evidenţe legate de alte
activităţi necesare ce nu au fost incluse în proiect. UNICEF este un actor consacrat şi recunoscut la nivel naţional în
domeniul protecţiei copilului şi al asistenţei comunitare integrate.

4.1.3. Relevanţa PMS pentru politici, programe şi strategiile intersectoriale
Întrebarea de evaluare şi abordarea
Întrebarea de evaluare 3. Cât de relevant este proiectul demonstrativ pentru politicile şi programele naţionale şi
strategiile intersectoriale?
Relevanţa modelului vizavi de politicile şi strategiile naţionale a fost evaluată pe trei niveluri:
1.

2.
3.

Care sunt elementele cheie ale modelului PMS (obiective / rezultate finale, activităţi, rezultate
intermediare la toate nivelurile) care îl fac relevant pentru strategiile naţionale? Proiectul este în
concordanţă cu legislaţia şi politicile existente?
Care este valoarea adăugată a PMS comparativ cu legislaţia şi politicile naţionale? Cum poate contribui
proiectul la planificarea şi mobilizarea pe viitor a resurselor pentru implementarea acestor strategii?
Cum a contribuit proiectul la aplicarea adecvată a prevederilor legislative în judeţul Bacău?

Pentru a răspunde la întrebarea de evaluare, echipa de evaluare a analizat următoarele aspecte, din perspectiva
tuturor celor trei sectoare implicate (educaţie, sănătate, protecţie socială / protecţia copilului) şi ţinând cont de
abordarea comunitară preventivă şi integrată a proiectului:
-

-

Alinierea obiectivelor / rezultatelor finale ale PMS la obiectivele cadrului european relevant (2021-2027),
strategiile şi politicile naţionale (legislaţia naţională);
Alinierea activităţilor / rezultatelor intermediare ale PMS şi a calendarelor aferente la planurile de acţiune ale
strategiilor şi politicilor naţionale / sectoriale / intersectoriale pertinente;
Alinierea obiectivelor / activităţilor / rezultatelor intermediare ale PMS la programele guvernamentale;
Alinierea obiectivelor /activităţilor / rezultatelor intermediare ale PMS la alte programe de intervenţie cu
finanţare din fonduri europene (2021-2027), Granturile SEE şi Norvegiene (2009-2014, 2014-2021),
contribuţia Elveţiei pentru extinderea Uniunii Europene;
Alinierea obiectivelor / activităţilor / rezultatelor intermediare ale proiectului demonstrativ la Concluziile şi
Recomandările formulate pentru România în contextul semestrului european;
Alinierea obiectivelor / activităţilor / rezultatelor intermediare ale proiectului demonstrativ la obiectivele de
dezvoltare durabilă.

Relevanţa PMS faţă de politicile, strategiile, planurile şi cadrul legislativ de la nivel naţional
Semestrul european şi Programul Naţional de Reformă
Obiectivele şi rezultatele modelului se aliniază perfect la Programul Naţional de Reformă (PNR), care constituie o
platformă-cadru pentru definirea priorităţilor de dezvoltare care ghidează evoluţia României până în 2020 în vederea
atingerii obiectivelor strategiei Europa 2020, fiind creat în concordanţă cu obiectivele de etapă stabilite de Comisia
Europeană în contextul semestrului european.
Concluziile şi Recomandările formulate pentru România în contextul semestrului european 2018 continuă să
evidenţieze riscul ridicat de sărăcie sau excluziune socială, în special în rândul familiilor cu copii, al persoanelor cu
dizabilităţi şi al populaţiei rome, fiind deosebit de afectată şi populaţia rurală. Din acest punct de vedere, proiectul
demonstrativ, care creşte capacitatea de intervenţie la nivelul comunităţii pentru reducerea inechităţilor şi a
vulnerabilităţii copiilor, este extrem de relevant.
În secţiunea dedicată incluziunii sociale şi reducerii sărăciei, PNR cuprinde, ca acţiune cheie, creşterea calităţii şi a
acoperirii serviciilor sociale / facilitarea tranziţiei de la servicii sociale instituţionalizate la servicii comunitare, ceea ce
corespunde abordării preventive comunitare a proiectului pentru furnizarea unui pachet minim de servicii în vederea
reducerii lipsurilor de care suferă copiii, în special în mediul rural, şi a prevenirii instituţionalizării lor. PMS este, de
asemenea, în concordanţă cu obiectivele României din domeniul sănătăţii, aşa cum sunt prevăzute acestea în PNR:
îmbunătăţirea îngrijirilor comunitare prin dezvoltarea serviciilor de asistenţă medicală comunitară acordate de echipe
integrate, precum şi creşterea accesului categoriilor vulnerabile la servicii medicale prin programele naţionale de
sănătate (de exemplu, cel centrat pe sănătatea mamei şi a copilului).
Pachetul minim (pachet de servicii sociale obligatorii acordat de autorităţile locale în comune, oraşe şi municipii
pentru realizarea dreptului la dezvoltare al fiecărui copil, pentru combaterea sărăciei, prevenirea riscului de
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excluziune socială şi sprijinirea familiilor defavorizate cu copii) se află în concordanţă cu obiectivele şi principalele
măsuri ale României din domeniul incluziunii sociale, educaţiei şi sănătăţii în contextul semestrului european52:
-

Crearea unor echipe comunitare de intervenţie integrată prin elaborarea unei abordări integrate de furnizare
a serviciilor, înfiinţarea unor echipe multidisciplinare locale formate din specialişti şi a unora vizând
cooperarea intersectorială, investiţii pentru angajarea mai multor specialişti mai bine pregătiţi în sectorul
social, îmbunătăţirea coordonării serviciilor sociale;

-

Asigurarea accesului şi a participării echitabile la educaţie incluzivă şi relevantă – implementarea Pachetului
social garantat pentru educaţie;

-

Creşterea accesului la educaţie timpurie, inclusiv la componenta de educaţie preşcolară;

-

Creşterea accesului populaţiei, inclusiv a categoriilor vulnerabile, la servicii medicale de calitate,
îmbunătăţirea eficienţei şi sustenabilităţii financiare a sistemului sanitar, modernizarea infrastructurii
medicale şi a reţelei sanitare la nivel regional.

Nivel naţional: strategii, planuri şi cadrul legislativ
Proiectul demonstrativ este extrem de relevant pentru cele două strategii sectoriale din domeniul social: Strategia
naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2020 şi Planul operaţional pentru implementarea
acesteia53 şi Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020 şi Planul strategic de
acţiune54. La nivelul domeniilor cheie ale strategiilor, proiectul se află în strânsă legătură, prin obiectivele şi activităţile
sale, cu trei piloni principali ai acestor documente de politică:
-

-

Consolidarea şi îmbunătăţirea serviciilor sociale la nivel comunitar prin crearea unui pachet minim de
intervenţii ca o obligaţie pentru fiecare autoritate locală, dar şi prin recrutarea de personal specializat pentru
aceste servicii locale;
Crearea unor echipe comunitare pentru intervenţii integrate în vederea furnizării de servicii sociale,
medicale, educaţionale şi a programelor de facilitare comunitară, mai ales în zonele marginalizate şi sărace;
Consolidarea serviciilor de protecţie a copilului prin creşterea capacităţii de prevenire la nivelul comunităţii,
reanalizând mijloacele prin care se poate acorda sprijin familiilor pentru prevenirea separării copiilor de
părinţii lor.

Strategiile sprijină clar acordarea unui pachet minim de intervenţii necesare şi obligatorii în fiecare comunitate
rurală sau urbană şi menţionează faptul că UNICEF a creat şi testat un astfel de pachet prin modelul SCI („Sprijinirea
copiilor invizibili”) şi prin modelul „Prima prioritate: niciun copil ‘invizibil’!”, ambele precursoare şi surse de inspiraţie
pentru modelul PMS ce face obiectul evaluării.
Acest pachet minim de intervenţii este în concordanţă cu pachetul minim de servicii sociale reglementat prin Legea
asistenţei sociale nr. 292/2011, dar şi cu pachetul minim de servicii sociale ce trebuie pus în practică de administraţia
publică locală şi menţionat în Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 şi Strategia pentru consolidarea administraţiei publice
2014-202055. Mai mult, în acelaşi spirit cu abordarea din cadrul proiectului, Strategia privind reducerea sărăciei
enumeră următoarele activităţi ca parte a pachetului minim de intervenţii: activităţi de teren pentru a identifica
potenţialii beneficiari şi servicii de intervenţie timpurie, evaluarea nevoilor comunităţilor, gospodăriilor şi persoanelor
vulnerabile, planificarea serviciilor printr-o abordare centrată pe familie şi persoană, activităţi de informare şi
consiliere, activităţi de sprijin, referire şi monitorizare.
Ca o abordare generală a sectorului, PMS furnizat la nivel local pentru prevenirea separării copilului de familie este
extrem de relevant şi în concordanţă cu principiul fundamental ce stă la baza legii-cadru privind protecţia copilului –
Legea nr. 272/2004 pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului, şi anume că familiile ar trebui sprijinite prin
servicii pentru a putea avea grijă de copiii lor într-o manieră adecvată şi că instituţionalizarea ar trebui fie o măsură
luată în ultimă instanţă în cazul în care serviciile furnizate nu reuşesc să asigure bunăstarea copilului.
Modelul PMS prezintă relevanţă pentru Strategia naţională privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii (adoptată în
iunie 2015), care stabileşte măsuri de prevenire, intervenţie şi compensare. La nivelul programelor cheie ale strategiei,
proiectul are legătură directă, prin obiectivele sale, cu două scopuri ce urmăresc: creşterea participării în cadrul
serviciilor de educaţie şi îngrijire timpurie a copilului, dezvoltarea sistemelor de detectare timpurie şi consolidarea
programelor de sprijin remedial.
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Subcapitolul 2.5.2 al Programului de convergenţă aferent semestrului european 2018 p. 23-24
Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 33 bis din 15 ianuarie 2015.
54 Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 463 bis din 27 mai 2015.
55 Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 909/2014 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 834 din 17 noiembrie 2014.
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Strategia Ministerului Educaţiei cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ
preuniversitar (aprobată prin Ordinul ministrului nr. 1409/2007) recomandă adoptarea unor măsuri la nivel individual
şi în cooperare cu familia şi comunitatea, care să vizeze violenţa între copii, între elevi şi profesori, între profesori şi
părinţi, precum şi violenţa din proximitatea şcolii şi violenţa domestică.
Legea educaţiei naţionale (Legea nr. 1/2011) stipulează faptul că toţi copiii ar trebui să aibă şansa să îşi atingă
potenţialul maxim. Pentru a fi eficace, politicile au nevoie de un cadru clar, de coordonare intersectorială şi fonduri.
Proiectul demonstrativ pune la dispoziţie mijloace operaţionale pentru implementarea politicilor sociale şi
educaţionale şi utilizarea într-o manieră pozitivă a cadrului legislativ prin coordonare intersectorială şi finanţare.
Potrivit structurii modelului, lucrătorii comunitari contribuie la focalizarea pe copil şi familie în diferite contexte (în
familie, în comunitate, la şcoală sau grădiniţă, când părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate şi au grijă de copii alţi
membri ai familiei), cu participarea diverşilor profesionişti: mediator sanitar, mediator şcolar, cadre didactice, consilier
şcolar. Proiectul demonstrativ creşte capacitatea utilizatorului de servicii. Se urmăreşte ca familiile să obţină acces la
informaţii şi consiliere. Copiii şi familiile beneficiază de o evaluare complexă a nevoilor şi de sprijin. De asemenea,
proiectul dezvoltă reţeaua de servicii locale, deoarece lucrătorul comunitar este conectat la furnizorii de servicii,
mediatorul şcolar, consilierul şcolar etc.
Proiectul demonstrativ răspunde nevoii de a completa documentele de politică cu planuri de acţiune coerente şi
soluţii specifice comunităţii pentru sprijinirea copiilor defavorizaţi. Legea educaţiei (cu actualizările sale) şi Ordonanţa
de urgenţă nr. 9/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei pun accent
special pe educaţia şi îngrijirea timpurie a copiilor dintr-un mediu socioeconomic defavorizat sau de etnie romă şi al
copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, inclusiv cu dizabilităţi. În judeţul Bacău, proiectul demonstrativ ilustrează
modul în care cadrul normativ şi mecanismele instituţionale ar putea funcţiona în beneficiul copiilor pentru furnizarea
serviciilor la nivel judeţean şi comunitar.
În vederea identificării şi monitorizării copiilor din afara sistemului de învăţământ, Ministerul Educaţiei a creat un set
de proceduri (proiectul Sistem de avertizare timpurie pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii). Aurora adună
informaţii despre copiii neşcolarizaţi sau care au abandonat şcoala sau prezintă risc de abandon, alături de posibilele
servicii menite să prevină abandonul şcolar, cum ar fi consilierea.
Proiectul demonstrativ este relevant pentru Strategia naţională de sănătate 2014-2020. La nivelul programelor cheie
ale strategiei, proiectul are legătură directă, prin obiectivele sale, cu trei scopuri: 1) îmbunătăţirea stării de sănătate a
mamei şi copilului; 2) creşterea accesului echitabil al grupurilor vulnerabile la servicii medicale de calitate în cadrul
comunităţii; 3) creşterea colaborării intersectoriale în beneficiul grupurilor vulnerabile.
Proiectul a fost primul care a vizat, într-o manieră integrată, două dintre categoriile vulnerabile la nivelul comunităţilor
(mamele şi copiii). Deşi obiectivele au fost clar descrise în Strategia naţională de sănătate, a fost nevoie de aproape
patru ani pentru a actualiza cadrul legislativ pentru furnizarea serviciilor medicale comunitare. Modelul ar putea fi
considerat un proiect pilot pentru principala recomandare a Strategiei naţionale de sănătate în domeniul serviciilor
comunitare integrate. Informaţiile adunate prin implementarea proiectului pilot în Bacău au contribuit la ajustarea
Ordonanţei de urgenţă nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară şi la elaborarea normelor metodologice
pentru serviciile medicale comunitare.
Mai precis, există o versiune preliminară a Planului-cadru naţional de acţiune privind controlul hepatitelor virale 20182030, care prevede implicarea asistenţilor medicali comunitari în promovarea educaţiei pentru sănătate, măsuri
preventive împotriva transmiterii hepatitelor virale, o mai mare acoperire vaccinală împotriva hepatitei virale B şi
screeningul populaţiei cu risc crescut împotriva hepatitelor cronice virale B şi C.
Trebuie menţionat faptul că Ministerul Sănătăţii a dezvoltat o aplicaţie digitală care adună şi raportează informaţii
pertinente despre toate grupurile vulnerabile la nivelul comunităţii (riscuri, servicii acordate şi rezultate intermediare /
rezultate finale?). Odată ce normelor metodologice pentru serviciile medicale comunitare vor intra în vigoare (2019),
utilizarea aplicaţiei va deveni obligatorie.
Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome 2015-2020 urmăreşte
să asigure incluziunea socială şi economică a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome prin politici integrate în
domeniul educaţiei, ocupării, sănătăţii, locuirii, culturii şi infrastructurii sociale. Dintre acţiunile prioritare, următoarele
sunt relevante / importante pentru evaluarea de faţă:
-

Promovarea programelor naţionale specifice, menite să crească accesul la educaţie timpurie şi să prevină
abandonul şcolar;
Măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei socioeconomice a copiilor şi familiilor;
Programe de educaţie parentală care să întărească relaţia dintre şcoală şi părinţi;

33

-

Crearea unui sistem de identificare şi raportare a cazurilor de discriminare şi segregare, alături de campanii
de prevenire şi combatere a acestor fenomene.

Programe şi fonduri europene în România
Furnizarea PMS de către lucrătorii comunitari familiilor şi copiilor vulnerabili a constituit o sursă de inspiraţie şi bune
practici pentru alte intervenţii finanţate din fonduri europene sau de la bugetul de stat. Programul Operaţional Capital
Uman (POCU), implementat de MMJS, Ministerul Educaţiei şi Misterul Sănătăţii, finanţează cu 113.076.750 lei
recrutarea şi angajarea de asistenţi sociali în 13956 de comunităţi dintre cele mai vulnerabile, promovând serviciile
comunitare integrate pentru reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale. Dezvoltarea serviciilor comunitare pentru
prevenirea separării copilului de familie şi sprijinirea procesului de dezinstituţionalizare a copiilor aflaţi deja în grija
statului reprezintă principalul scop al unui apel pentru propuneri de proiecte în vederea dezvoltării unor astfel de
servicii preventive la nivel comunitar, lansat la începutul lui octombrie 2018, cu o alocare financiară de 45 de milioane
de euro, tot din fondurile POCU. A început să fie disponibilă alocarea bugetară ce vizează dezvoltarea capitalului uman
la nivelul SPAS. Prin Ordinul nr. 1902/2018, se alocă 89.216,4 mii de lei pe durata a trei ani (2018-2020) pentru plata
unui asistent social în aceste comunităţi în care lipsesc astfel de profesionişti şi, prin urmare, nu pot fi acreditate ca
furnizoare de servicii sociale la nivel local.
În plus, în ceea ce priveşte viitoarele evoluţii de la nivelul sectorului, două alte proiecte majore, în curs de pregătire cu
coordonare din partea ANPDCA, sunt relevante pentru prezenta evaluare finală:
-

-

La nivel local – un proiect care vizează evaluarea aprofundată şi dezvoltarea capacităţii instituţionale a
serviciilor locale de asistenţă socială în vederea îndeplinirii mai eficiente a rolului lor preventiv şi de control
pentru evitarea separării copilului de părinţii;
La nivel naţional – în cooperare cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, un proiect prin care
se doreşte crearea unui sistem informaţional naţional va viza monitorizarea copiilor şi a familiilor lor, în toate
mediile: în familie, în cadrul serviciilor preventive de la nivel local, în sistemul de protecţie în cazul în care nu
a putut fi evitată separarea şi pe parcursul procesului de adopţie. În momentul de faţă, se ia în calcul
posibilitatea integrării aplicaţiei Aurora în acest sistem.

Programul Operaţional Capital Uman (POCU) cuprinde o prioritate de investiţii referitoare la reducerea abandonului
şcolar: Axa prioritară 6 „Educaţie şi competenţe”, Prioritatea de investiţii 10 „Reducerea şi prevenirea abandonului
şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate” prevede măsuri
integrate pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii, după ce anumite proiecte din perioada bugetară anterioară,
2007-2013, au urmărit acelaşi scop.
Au fost implementate două proiecte ce sunt în ton cu obiectivul proiectului demonstrativ din domeniul sănătăţii,
finanţate prin Granturile Norvegiene 2009-2014 şi fondurile nerambursabile elveţiene:
-

-

„Întărirea reţelei naţionale de mediatori romi pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei rome” –
care a vizat întărirea capacităţii instituţionale a autorităţilor locale prin dezvoltarea reţelei de mediatori
sanitari romi şi asistenţi medicali comunitari, cu o atenţie specială acordată sănătăţii mamei şi copilului,
sănătăţii reproducerii şi tuberculozei multirezistente la medicamente (MDR-TB).
„Îmbunătăţirea accesului la servicii sociale şi de sănătate / Servicii sociale şi de sănătate integrate la nivel
comunităţii” – care a vizat crearea unui model funcţional de servicii sociale şi medicale integrate şi gestionate
la nivel local într-una sau două zone rurale (un oraş şi mai multe sate din zonă) cu valori joase ale indicatorilor
de dezvoltare. În acest sens, activităţile au inclus creşterea capacităţii autorităţilor locale şi a furnizorilor de
servicii, acordarea unei atenţii speciale accesului egal al întregii comunităţi şi reducerea costului furnizării
serviciilor. Serviciile de îngrijire la domiciliu au făcut, de asemenea, parte din proiect, precum şi înfiinţarea
centrelor comunitare medico-sociale.

Programe guvernamentale
Programul de guvernare 2017-2020 menţionează, ca principal scop, modernizarea sistemului de asistenţă socială,
făcând trecerea de la o abordare bazată pe stimulente financiare la una centrată pe servicii sociale şi de la asistenţa
acordată persoanelor la măsuri de protecţie socială adresate familiei. Programul pentru perioada 2017-2020
stipulează faptul că măsurile de asistenţă socială ar trebui luate împreună cu alte măsuri din domeniul sănătăţii,
educaţiei, locuirii şi ocupării pentru a creşte gradul de incluziune socială şi calitatea vieţii la nivelul cetăţenilor (pagina
8).
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România are în total 3.228 de localităţi, municipii, comune, judeţe şi sectoare. Doar în judeţul Bacău, există 93 de localităţi (3), municipii / oraşe
(5) şi comune (85).
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Printre măsurile considerate prioritare, documentul menţionează investiţia în servicii de educaţie, sănătate şi educaţie
timpurie de calitate, dar şi crearea unor centre comunitare care să ajute părinţii şi alte persoane responsabile de copii
să acopere nevoile de bază ale copiilor şi să menţină stabilitatea familiei. Prin urmare, se poate observa că modelele
UNICEF, inclusiv PMS, au fost o sursă de inspiraţie pentru acordarea, într-o manieră intersectorială şi preventivă, a
serviciilor sociale, medicale şi educaţionale de bază tuturor membrilor unei gospodării vulnerabile.
Acelaşi document al Guvernului se concentrează asupra creşterii nivelului de educaţie al persoanelor care au renunţat
la şcoală, mai ales din motive financiare (pagina 24). Abordarea multisectorială este evidenţiată ca un mod de a creşte
compatibilitatea şi eficacitatea forţei de lucru şi ale serviciilor de educaţie, incluziune socială şi sănătate în general, dar
mai ales pentru persoanele vulnerabile (pagina 52).
Programul de guvernare 2017-2020 menţionează Pachetul social garantat pentru educaţie, care caută să ofere
oportunităţi de dezvoltare şi formare a copiilor, de la naştere până la vârsta de 18 ani. Acesta constă în acordarea de
sprijin părinţilor pentru a-şi înscrie copiii la creşă şi grădiniţă, dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie,
îmbunătăţirea calităţii educaţiei (infrastructură, curriculum şi pregătirea cadrelor didactice).
În domeniul sănătăţii, actualul Program de guvernare urmăreşte reabilitarea / modernizarea / extinderea centrelor
comunitare integrate medico-sociale şi creşterea monitorizării sănătăţii copiilor de vârsta 5-9 ani.

Abordarea globală – Obiectivele de dezvoltare durabilă
Strategia pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, recent revizuită, reflectă angajamentul politic şi principalele
direcţii pentru implementarea Agendei 2030 adoptate în cadrul Summitului Naţiunilor Unite privind Dezvoltarea
Durabilă şi aprobate de Consiliul European în documentul „Un viitor european durabil: răspunsul UE la Agenda 2030
pentru dezvoltare durabilă”. Strategia urmăreşte să reducă numărul persoanelor care trăiesc sub pragul sărăciei şi să
dezvolte sistemul de protecţie şi asistenţă socială, să elimine malnutriţia şi să menţină rata obezităţii sub 10%, să
reducă rata mortalităţii materne şi cea a mortalităţii infantile, să scadă incidenţa bolilor infecţioase şi a celor cronice,
să prevină şi să trateze abuzul de substanţe şi bolile mintale, să asigure accesul tuturor copiilor la o educaţie
preşcolară, primară şi secundară echitabilă şi de calitate care să atragă rezultate relevante şi reale. Proiectul
demonstrativ reflectă aceste obiective la nivelul celor trei sectoare, furnizând PMS pentru ca acestea să poată fi atinse
la nivel local în cazul copiilor şi adolescenţilor din familii vulnerabile.

Valoarea adăugată a PMS pentru politicile, strategiile, planurile şi cadrul legislativ de la nivel
naţional
Valoarea adăugată constă în generarea unor intervenţii contextuale la nivelul cadrului şi politicilor naţionale din
domeniul educaţiei, protecţiei sociale şi sănătăţii. Proiectul demonstrativ cuprinde o abordare completă la nivel
judeţean. Există şi alte iniţiative care vizează colaborarea în plan judeţean şi comunitar, dar la un nivel sectorial (de
exemplu, în sectorul educaţiei – Acces la educaţie pentru copiii defavorizaţi, în sectorul sănătăţii) sau la o scară mai
redusă (centre multifuncţionale de dezvoltare timpurie a copilului). Evaluarea continuă realizată de Ministerul
Educaţiei folosind sistemul SABER (Systems Approach for Better Education Results – Abordare sistematică pentru
rezultate mai bune în educaţie) arată că există numeroase programe în sectorul educaţiei, sănătăţii, nutriţiei,
protecţiei copilului şi protecţiei sociale, însă puţine programe oferă servicii integrate sau situate în acelaşi spaţiu.
Proiectul demonstrativ răspunde câtorva dintre aceste probleme, cum ar fi: lipsa unei strategii multisectoriale clare
privind dezvoltarea timpurie a copilului, lipsa unui mecanism instituţional sau a unui organism de coordonare a
ministerelor şi factorilor interesaţi, lipsa unor ghiduri sau mecanisme clare pentru furnizarea serviciilor integrate.
Proiectul demonstrativ a creat protocoale referitoare la furnizarea de servicii integrate şi realizează coordonarea
instituţiilor locale cu ONG-urile şi actorii privaţi.
Modelul contribuie – prin intermediul mai multor elemente importante – la implementarea efectivă a cadrului
legislativ şi strategic în domeniul asistenţei sociale, în special a celui referitor la protecţia copilului.
a) În primul rând, la nivelul procesului de evaluare a vulnerabilităţilor, Hotărârea Guvernului nr. 691/2015 prevede
pentru SPAS-uri obligaţia de a monitoriza situaţia copiilor din aria lor şi de a identifica, în mod activ, situaţia de risc /
vulnerabilităţile, măsurând indicatorii pe mai multe dimensiuni (situaţia economică, socială şi locativă a familiei
copilului, nivelul de educaţie şi starea de sănătate la nivelul familiei, posibile comportamente la risc etc.). Prin
metodologia sa, instrumentul electronic folosit la colectarea datelor (tableta) şi baza de date generată cuprinzând
gospodăriile evaluate, Aurora reprezintă un mijloc extrem de eficient pentru punerea în aplicare a acestei obligaţii
legale a administraţiei publice locale, fiind în conformitate cu toate exigenţele normative şi permiţând monitorizarea
copiilor şi familiilor vulnerabile.
b) Baza de date de la nivel local sprijină punerea în aplicare corespunzătoare şi a altor obligaţii legale din domeniul
asistenţei sociale şi al protecţiei copilului; de exemplu, SPAS-urile pot obţine o imagine clară a tuturor copiilor din
comunitatea lor cu unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate, împreună cu serviciile de sprijin de care au
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nevoie aceşti copii. Autoritatea locală poate apoi planifica şi dezvolta servicii care să răspundă nevoilor reale ale
copiilor şi poate monitoriza situaţia acestora în vederea evaluării progreselor intervenţiei înregistrate în cazul fiecărui
copil. În mod similar, având în vedere capacitatea aplicaţiei Aurora de a evalua multiple vulnerabilităţi, odată cu
finalizarea evaluării tuturor gospodăriilor din comunităţi, baza de date realizează o hartă locală a copiilor şi familiilor în
situaţie de risc, pe toate dimensiunile (dimensiune socială, medicală, educaţională), şi comunică serviciile necesare în
care ar trebui investite resurse financiare pentru eliminarea vulnerabilităţilor.
c) Mai mult, Aurora reprezintă un instrument excelent pentru managementul de caz prevăzut în cadrul legislativ din
domeniul protecţiei copilului. Domeniile de evaluare ale Aurora ajută asistenţii sociali să ia în calcul toate aspectele
relevante pentru diagnosticarea corectă şi completă a situaţiilor vulnerabile şi pentru formularea planului de servicii,
conform Legii nr. 272/2004 pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
d) Dintr-o altă perspectivă, abordarea şi intervenţiile integrate ale tuturor profesioniştilor locali, aşa cum sunt
prevăzute acestea în metodologia proiectului evaluat (proceduri de lucru, supervizare judeţeană multinivelară, sesiuni
comune de formare), oferă un model de furnizare a serviciilor prin abordarea integrată reglementată de Ordinul
comun nr. 393/630/4236/2017 al MMJS, Ministerului Educaţiei şi Ministerului Sănătăţii. Scopul Ordinului este să
ofere un cadru pentru abordarea sistematică a nevoilor existente în comunităţile vulnerabile, conectând aceste nevoi
la serviciile disponibile în diferite domenii cu scopul de a reduce suprapunerile, de a armoniza resursele şi de a crea un
proces sustenabil care să permită ieşirea din sărăcie şi asigurarea integrării sociale şi economice.
Managementul de caz creşte colaborarea între sectoare şi respectă principiul potrivit căruia serviciile trebuie să
urmeze copiii, principiu evidenţiat de reglementările şi documentele strategice din domeniul protecţiei copilului,
sănătăţii şi educaţiei. Recensământul oferă date clare despre riscul cumulat de vulnerabilitate la care sunt expuşi copiii
în mediul lor natural, promovând strânsa colaborare cu factorii interesaţi.
Cadrul legislativ şi de politică reflectă CARE sunt drepturile şi obiectivele referitoare la incluziunea şi educaţia copiilor.
Proiectul reflectă CUM se pot implementa obiectivele de politică şi cum se poate coopera la nivel comunitar pentru a
atinge obiectivele.
PMS necesită activităţi intersectoriale, fondate pe o viziune comună şi planuri de acţiune la nivel judeţean. În
majoritatea comunităţilor din România, diferitele sectoare oferă propriile servicii izolat de celelalte. PMS promovează
o abordare integrată a serviciilor: diverse servicii combinate pentru a răspunde întregii palete de nevoi de dezvoltare
ale copiilor. Include servicii care promovează sănătatea, nutriţia, dezvoltarea cognitivă, dezvoltarea socială şi protecţia
copilului. Legislaţia şi politicile naţionale furnizează informaţii izolate / sectoriale referitoare la tipurile de educaţie şi
sprijin şcolar / familial / comunitar. La nivel naţional, în 2018, nu exista o politică clară privind serviciile integrate.
Proiectul demonstrativ prevede abordarea cazurilor individuale din diferite perspective profesionale şi ajută familiile
să dobândească acces la servicii pentru a-şi depăşi problemele. Acordul semnat de şapte instituţii oferă platforma
necesară integrării eforturilor, iar AURORA facilitează managementul de caz, ca o precondiţie pentru integrarea
serviciilor pe viitor. Pe de-o parte, lucrătorii comunitari ajută familiile să obţină unele acte (de exemplu, certificat de
naştere, înregistrarea la medicul de familie, certificate de vaccinare) necesare înscrierii la creşă, grădiniţă şi şcoală. De
asemenea, fac legătură dintre diferiţii furnizori de servicii şi ajută familiile să beneficieze de servicii. Familiile primesc
informaţii şi ajutor pentru a depune dosarul prin care pot obţine sprijinul financiar acordat copiilor care merg la
grădiniţă („tichet social pentru grădiniţă”) şi pentru a pregăti dosarul necesar obţinerii certificatului de orientare
şcolară al copilului. Abordarea nu se rezumă doar la a ajuta familia să acceseze serviciile, ci o ajută să înţeleagă
procesul şi relaţia dintre unii factori cauzali şi rezultatele copiilor.
La nivel local, proiectul creează un mediu favorabil asigurării tranziţiei de la prestaţiile în bani la furnizarea de servicii
(de exemplu, familiile sărace sunt ajutate să beneficieze de programul de rechizite şcolare sau tichetul social pentru
grădiniţă, precum şi de formare şi îndrumare în domeniul parental, iar familiile cu copii cu nevoi speciale sunt
îndrumate către SOSP din cadrul CJRAE sau către un logoped ori şcoli speciale). Proiectul caută să ajute asistentul
medical comunitar şi medicul de familie să răspundă nevoilor specifice într-o manieră mai eficace. Lucrătorii
comunitari contribuie la o mai bună informare a cadrelor didactice din grădiniţe sau şcoli şi a consilierilor despre
problemele copiilor şi ale familiilor (structura şi dimensiunea familiei, statut socioeconomic, dizabilităţi,
comportament violent, neglijare, calitatea relaţiei dintre mamă şi copii, atmosfera generală în familie, membri ai
familiei cu cerinţe educaţionale speciale sau dizabilităţi, nivelul de educaţie şi calificare, oportunităţi de învăţare şi
lectură acasă etc.).
Excluziunea socială reprezintă o problemă complexă şi complicată. Elevii cu oportunităţi reduse sunt, în continuare,
suprareprezentaţi în rândul celor cu un nivel scăzut al competenţelor de bază (rezultatele PISA arată că riscul de a
avea rezultate proaste la învăţătură este de patru ori mai mare în cazul elevilor care provin dintr-un mediu
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socioeconomic dificil decât în cazul celor dintr-un mediu înstărit), au o rată ridicată a părăsirii timpurii a şcolii, un nivel
insuficient de absolvire a studiilor superioare şi, în general, valori mici ale altor indicatori sociali.57 În acest context,
PMS urmăreşte ca lucrătorii comunitari să joace un rol de interfaţă între comunităţi şi servicii, putând oferi nu doar un
acces sporit la educaţie şi servicii medicale, ci şi un răspuns mai bun la problemele colective ale familiilor şi
comunităţilor la nivel local, lucru care implică, de obicei, accentul pe consolidarea comunitară.58
Abordarea este coerentă cu constatările de la nivel internaţional care sugerează că programele comunitare au
potenţialul de a îmbunătăţi comportamentul şi bunăstarea copiilor, dar şi de a reduce timpul petrecut în sistemul de
protecţie şi rata delincvenţei juvenile. De exemplu, Vinson (2009) a demonstrat că, atunci când un cumul de probleme
are un impact serios şi susţinut asupra bunăstării locuitorilor dintr-o zonă defavorizată, s-ar putea să fie nevoie de
măsuri specifice localităţii care să completeze politica socială generală. Acestea includ programe adresate persoanelor
care trăiesc în astfel de localităţi defavorizate şi se confruntă cu excluziune socială în diferite sfere ale vieţii lor59.
Better Results for Children and Families [Rezultate mai bune pentru copii şi familii] (Utting et al. 2014) arată că practica
bazată pe evidenţe a făcut trecerea de la accentul limitat pe etapele de dezvoltare la recunoaşterea necesităţii de a
aborda condiţiile ce afectează capacitatea familiei şi a comunităţii de a avea grijă de copii. Cercetarea recunoaşte şi
faptul că îmbunătăţirea rezultatelor presupune acţiuni intersectoriale şi implicarea activă a copiilor, familiilor şi a
comunităţilor locale. Serviciile integrate reprezintă o abordare complexă, ce nu este uşor de implementat, aşa cum
reiese din mai multe exemple de la nivel internaţional. Potrivit lui Moore şi Skinner (2010), tranziţia către furnizarea
unor servicii mai integrate este motivată de conştientizarea tot mai frecventă a faptului că serviciile adresate copiilor
mici şi familiilor lor sunt extrem de fragmentate şi că această fragmentare subminează capacitatea sistemului de
servicii de a sprijini copiii şi familiile într-un mod eficace. Acest lucru este valabil mai ales în cazul copiilor mici şi al
familiilor defavorizate. Familiile cele mai dezavantajate de fragmentarea sistemului de servicii sunt acelea care sunt
cele mai vulnerabile.

Contribuţia PMS la aplicarea adecvată a prevederilor legislative în judeţul Bacău
Aşa cum prevede legislaţia, proiectul a permis angajarea a cel puţin unui asistent social în comunităţile locale selectate
la nivelul judeţului. În principal, asistentul social a fost implicat direct în activităţi de teren vizând familiile şi copiii
vulnerabili. Multiplele sesiuni de formare oferite, supervizarea şi sprijinul de la nivel judeţean, toate au generat
capacitatea necesară la nivel locală pentru evaluarea nevoilor şi acordarea PMS în funcţie de nevoile identificate. Mai
mult, atât evaluarea gospodăriilor, cât şi furnizarea serviciilor au fost coordonate cu sectorul medical şi cel
educaţional, ceea ce a condus la o utilizare mai eficientă a resurselor locale menite să sporească accesul la serviciile
sociale, medicale şi educaţionale, precum şi acordarea acestora, conform cerinţelor legislaţiei şi politicilor sectoriale.
La nivel judeţean, cartografierea locală a problemelor şi serviciilor necesare a contribuit la îndeplinirea obligaţiei legale
a autorităţilor judeţene de a dezvolta servicii specializate în întregul judeţ, în funcţie de nevoile reale de la nivelul
tuturor sectoarelor: social, educaţie şi sănătate. De asemenea, datorită supervizării realizate de către toate structurile
judeţene, lucrătorii comunitari locali au beneficiat de o mai bună înţelegere şi de coordonare metodologică sporită,
aşa cum prevede legea.
În sfera educaţiei, toate inspectoratele şcolare judeţene au formulat planuri de acţiune anuale, participarea şcolară
reprezentând un subiect cheie la nivelul acestor planuri. Chiar dacă toate inspectoratele calculează numărul de ore şi
zile în care a absentat un elev de la şcoală, nu se investighează întotdeauna cu atenţie fiecare caz în parte. Aplicaţia
Aurora şi echipa multidisciplinară permit identificarea cauzei pentru care absentează un copil şi abordarea problemei.
Aceasta permite nu doar utilizarea sistemului de avertizare timpurie a abandonului şcolar, ci şi oferirea consilierii sau
sprijinului de care are nevoie copilul.

4.2. EFICACITATEA
Evaluarea eficacităţii încearcă să determine măsura în care intervenţia a atins obiectivele şi rezultatele estimate. Mai
mult, aceasta va aborda principalii factori ce influenţează realizarea rezultatelor scontate.
57

EVALUAREA IMPACTULUI ce însoţeşte documentul Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a „Erasmus”,
programul Uniunii pentru educaţie, formare, tineret şi sport, şi de abrogare a Regulamentului (UE) 1288/2013, 2018, p. 15.
58
Astfel de exemple concordă cu iniţiativele politice din întreaga lume. De exemplu, o analiză a politicilor din Scoţia arată că reformele care au oferit
ajutoare sau stimulente financiare părinţilor nu au avut niciun efect sau au avut un posibil efect negativ asupra rezultatelor de la nivelul copiilor.
Totuşi, acestea pot produce şi rezultate pozitive la nivelul familiei şi pot avea, în mod indirect, beneficii pe termen lung. (2014,
http://www.healthscotland.scot/media/1158/interventions-to-support-părinţi-of-older-children-03-14.pdf, p. 8).
59 Vinson, T. (2009). Markedly socially disadvantaged localities in Australia ACT: Department of Education, Employment and Workplace Relations
[Localităţi puternic defavorizate din punct de vedere social din zona metropolitană a capitalei australiene: Departamentul Educaţiei, Ocupării şi
Relaţiilor Profesionale]. www.socialinclusion.gov.au/Documents/2DisadvantagedLocalities.pdf.
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4.2.1. Eficacitatea la nivelul beneficiarilor
Întrebarea de evaluare şi abordarea
Întrebarea de evaluare 4. Intervenţiile proiectului demonstrativ / PMS au răspuns nevoilor identificate la nivelul
copiilor şi familiilor celor mai vulnerabile? Furnizarea serviciilor ţine seama de aspectele legate de vârstă şi gen?
Analiza eficacităţii la nivelul beneficiarilor urmăreşte patru dimensiuni principale:
1. Evaluarea nevoilor prin intermediul recensământului comunitar;
2. Selectarea copiilor şi a familiilor vizate, cu accent pe abordarea adoptată (în vederea realizării selecţiei,
inclusiv din perspectiva vârstei, a genului, a nivelului nevoilor / vulnerabilităţilor) şi rezultatele acesteia: copiii
şi familiile asistate;
3. Măsura în care vulnerabilităţile identificate în perioada T0 au fost eliminate în timpul proiectului;
4. Evaluarea calitativă a vulnerabilităţilor abordate comparativ cu situaţia generală a comunităţilor şi a judeţului
Bacău pe dimensiunile / indicatorii relevanţi.
Distribuirea copiilor identificaţi şi a celor care au beneficiat de servicii în funcţie de vârstă, gen şi apartenenţa etnică
(autoraportată) (conform rezultatelor proiectului) este, de asemenea, analizată şi comparată pentru a înţelege măsura
în care proiectul s-a concentrat asupra acestor categorii.
S-a efectuat o analiză critică a procesului de identificare şi selectare a cazurilor active, cu precădere din punctul de
vedere al criteriilor folosite şi al factorilor ce au împiedicat abordarea categoriilor celor mai vulnerabile.
Apoi, s-a trecut la identificarea vulnerabilităţilor şi sub-vulnerabilităţilor celor mai abordate şi eliminate de proiect prin
evaluarea cantitativă a datelor incluse în Aurora. Acolo unde a fost posibil, s-au identificat explicaţii şi interpretări
suplimentare prin analiza datelor calitative.
Folosind datele administrative solicitate Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Direcţiei de
Sănătate Publică, Inspectoratului Şcolar Judeţean şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională din Bacău
pentru cele 38 de localităţi / comune ce au participat la proiect, pentru anii 2015 („înainte”) şi 2017/2018 („după”), a
fost identificată evoluţia domeniilor abordate de proiect la nivel comunitar. Rezultatele acestei evaluări sunt
comparate cu evoluţia înregistrată la nivelul beneficiarilor asistaţi în cadrul proiectului, în baza indicatorilor cheie.

Eficacitatea modelului din punctul de vedere al evaluării nevoilor
Evaluarea nevoilor şi a vulnerabilităţilor, realizată cu ajutorul aplicaţiei Aurora, s-a dovedit a fi o componentă
extrem de eficace a recensământului comunitar. În timpul recensământului comunitar sau ulterior, au fost evaluate
nevoile şi vulnerabilităţile a unui număr total de 121.879 de persoane, în special ale nou-născuţilor, ale familiilor
mutate recent în comunitate etc. Aproximativ 23% dintre persoanele evaluate sunt copii (28.241). În cazul a 74.2%
dintre copii, reprezentând 20.956 de copii din totalul de 28.241 de copii evaluaţi, a fost identificată cel puţin o
vulnerabilitate. Având în vedere modul în care au fost definite şi calculate vulnerabilităţile în baza răspunsurilor la
chestionarul Aurora, toate vulnerabilităţile se referă la copii, cu excepţia celor incluse în codul 6, care vizează femeile
însărcinate. Anexa nr. 10 prezintă structura vulnerabilităţilor şi a sub-vulnerabilităţilor identificate.
Analizând multiple vulnerabilităţi, prima evaluare a nevoilor şi vulnerabilităţilor relevă următoarele:
-

25,9% din numărul total al copiilor identificaţi (35% dintre copiii vulnerabili) prezentau o singură
vulnerabilitate;
20,6% din numărul total al persoanelor identificate (27,7% dintre copiii vulnerabili) prezentau două
vulnerabilităţi;
13,2% din numărul total al persoanelor identificate (17,7% dintre persoanele vulnerabile) prezentau trei
vulnerabilităţi;
1,5% din numărul total al persoanelor identificate (2,1% dintre persoanele vulnerabile) prezentau şapte sau
mai multe vulnerabilităţi.

Frecvenţa fiecărei vulnerabilităţi este prezentată mai jos, fiind marcate vulnerabilităţile cele mai frecvente.
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Tabel 9. Rezultatele recensământului comunitar, în funcţie de vulnerabilităţi (copii)
Sub-vulnerabilitate

Copil care trăieşte într-o gospodărie afectată de sărăcie monetară
Copil care trăieşte într-o gospodărie afectată de sărăcie extremă
Copil neînregistrat la medicul de familie
Copil nevaccinat
Copil cu greutate scăzută la naştere
Copil care nu primeşte vitamina D şi fier
Copil sub 6 luni care nu este alăptat exclusiv
Copil peste 6 luni a care nu are o alimentaţie diversificată
Copil sub 12 luni care nu este dezvoltat corespunzător
Copil (1-5 ani) care nu primeşte vitamina D
Copil sub 5 ani care nu este dezvoltat corespunzător
Copil cu boală cronică
Copil care trăieşte într-o gospodărie în care există persoane cu boli
cronice
Copil care nu este înscris la creşă
Copil de vârstă preşcolară care nu este înscris la grădiniţă
Copil cu vârsta cuprinsă între 6 şi 9 ani care nu este înscris la şcoală
Copil cu vârsta cuprinsă între 10 şi 15 ani care nu este înscris la şcoală
Copil cu risc de abandon şcolar
Copil cu cerinţe educaţionale speciale care prezintă risc de abandon
şcolar
Copil care a abandonat şcoala
Adolescent cu comportament la risc din perspectiva unui stil de viaţă
sănătos (alimentaţie şi sport)
Adolescent cu comportament la risc în ceea ce priveşte viaţa sexuală
Mamă minoră sau minoră însărcinată
Adolescent cu comportament la risc privind consumul de substanţe
Copil cu risc de comportament violent
Copil care trăieşte într-o gospodărie cu risc de comportament violent
Copil dintr-o familie cu risc de violenţă asupra copiilor
Copil dintr-o familie cu risc de neglijare a copilului
Copil care trăieşte într-o locuinţă supraaglomerată
Copil care trăieşte în condiţii insalubre
Copil fără acte de identitate
Copil cu un singur părinte acasă
Copil cu părinţi migranţi
Copil cu ambii părinţi absenţi, dar în grija unui adult din gospodărie
Copil fără un adult care să aibă grijă de el în gospodărie
Copil cu dizabilităţi
Copil în situaţie de risc aflat în plasament sau asistenţă maternală
Copil cu risc de separare de familie (orice persoană cu vârsta mai mică
de 18 ani care cumulează 7 sau mai multe vulnerabilităţi)
Copil cu risc de separare de familie (orice persoană cu vârsta mai mică
de 18 ani a cărei mamă are copii minori care nu locuiesc în aceeaşi
gospodărie cu ea, dar nu sunt nici în sistemul de protecţie)
Copil cu risc de separare de familie (orice persoană cu vârsta mai mică
de 18 ani a cărei mamă are copii minori în sistemul de protecţie)

Cod
Aurora

121.879 persoane identificate şi evaluate
28.241 copii identificaţi şi evaluaţi
Nr. de cazuri
Procentul copiilor
vulnerabili din totalul
copiilor evaluaţi
%

VULN1a
VULN1b
VULN2
VULN15
VULN3a
VULN3c
VULN3d
VULN3e
VULN3f
VULN4b
VULN4c
VULN5a
VULN5b

3.956
671
334
397
111
188
344
253
247
2.058
165
305
2.500

14,0
2,4
1,2
1,4
0,4
0,7
1,2
0,9
0,9
7,3
0,6
1,1

VULN16
VULN17
VULN7b
VULN7c
VULN7d
VULN7e

3.670
459
40
37
960
285

13,0
1,6
0,1
0,1
3,4

VULN7f
VULN8a

412
7

1,5

VULN8b
VULN8c
VULN8d
VULN8e
VULN8f
VULN9a
VULN9b
VULN10a
VULN10b
VULN11
VULN12a
VULN12b
VULN12c
VULN12d
VULN13
VULN14a
VULN14b

1.478
134
416
314
1.112
3.407
2.570
10.371
4.351
157
3.569
2.570
1.023
32
561
54
44

5,2
0,5
1,5
1,1
3,9
12,1
9,1
36,7
15,4
0,6
12,6
9,1
3,6
0,1
2,0
0,2

VULN14c

639

8,9

1,0

0,0

0,2
2,3

VULN14d

64

0,2
Sursa: Baza de date Aurora

În ceea ce priveşte femeile însărcinate, numărul de cazuri şi proporţia persoanelor evaluate ca fiind vulnerabile sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
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Tabel 10. Rezultatele recensământului comunitar, în funcţie de vulnerabilităţi (femei însărcinate)
Sub-vulnerabilitate

Femeie însărcinată care nu este în evidenţa medicului de
familie
Femeie însărcinată care nu a beneficiat de controale
prenatale
Sarcină nedorită

Cod Aurora

121.879 persoane identificate şi evaluate
Nr. de cazuri
Procentul copiilor vulnerabili din
totalul persoanelor evaluate
%

VULN6a

81

0,07%

VULN6b

106

0,09%

VULN6c

101

0,08%
Sursa: Baza de date Aurora

Dincolo de cifre, percepţia diferiţilor reprezentanţi comunitari, aşa cum reiese din interviuri şi constatările
evaluatorilor, este că familiile şi copiii sunt afectaţi de sărăcie, locuinţe supraaglomerate, insalubre şi inadecvate,
dependenţa de alcool a adulţilor şi adolescenţilor, absenţa părinţilor din gospodărie, violenţa asupra femeilor şi
copiilor. Ultimele trei tipuri de vulnerabilităţi sunt abordate în mod direct de către PMS. Consumul de alcool şi violenţa
au făcut obiectul unor activităţi speciale în cadrul campaniilor de comunicare şi al microgranturilor. Serviciile PMS nu
abordează în mod direct primele două tipuri de vulnerabilităţi, dar acestea au fost tratate prin servicii de referire şi
prin acordarea unor servicii ce au crescut capacitatea persoanelor responsabile de copii de a le face faţă într-o
manieră mai eficace decât înaintea implementării PMS.
Datele calitative colectate în scopul prezentei evaluări, inclusiv în cadrul interviurilor şi al focus grupurilor realizate la
nivelul comunităţii cu lucrătorii comunitari, SCC şi reprezentanţii administraţiei locale, au confirmat că acestea sunt
cele mai importante vulnerabilităţi cu care se confruntă copiii din comunităţile respective. 96% dintre asistenţii sociali
care au participat la ancheta online întreprinsă în cadrul evaluării de faţă au fost într-o mare sau foarte mare măsură
de acord cu faptul că numărul copiilor ale căror nevoi au fost identificate a crescut, confirmând eficacitatea evaluării
nevoilor şi vulnerabilităţilor. Prin urmare, modelul, în general, şi Aurora, în special, sunt apreciate ca fiind foarte utile
pentru evaluarea vulnerabilităţilor copiilor de către 79,76% dintre lucrătorii comunitari şi ca fiind utile în acest scop
de către 16,66% dintre ei.
Un număr mic de situaţii nu generează o evaluare a vulnerabilităţilor în baza de date Aurora, deoarece acestea nu sunt
vulnerabilităţi ale copiilor, deşi reprezintă factori de risc importanţi pentru bunăstarea copiilor. Cele mai importante
dintre ele, menţionate în interviuri, sunt: alcoolismul şi abuzul de substanţe în rândul membrilor familiei sau şomajul
părinţilor. Deşi au fost raportaţi în Aurora ca răspunsuri la întrebările incluse în chestionar, aceşti indicatori nu sunt
cuprinşi în formulele folosite la calcularea / analizarea vulnerabilităţilor specifice. Totuşi, aceştia sunt factori
prezentaţi, de obicei, împreună cu alte vulnerabilităţi importante vizate de metodologia Aurora, precum violenţa
asupra copiilor sau neglijarea acestora (percepute adesea ca fiind asociate alcoolismului şi abuzului de substanţe al
membrilor familiei) sau sărăcia (adesea asociată şomajului).

Eficacitatea modelului din punctul de vedere al selectării beneficiarilor serviciilor
Dinamica cazurilor gestionate de către lucrătorii comunitari, prezentată mai jos şi confirmată de cercetarea
calitativă, reflectă trecerea de la evaluarea vulnerabilităţilor şi monitorizare la furnizarea de servicii şi organizarea
de mici evenimente, consiliere de grup şi alte activităţi în cadrul proiectelor finanţate prin microgranturi şi ca parte
a campaniilor de comunicare pentru dezvoltare. Abordarea centrată pe „cazurile active” poate fi extrem de eficace
(generând efecte vizibile) pentru beneficiarii serviciilor, însă, când copiii vulnerabili depăşesc numărul rezonabil de
„cazuri active” ce poate fi gestionat de o singură echipă de lucrători comunitari, numeroşi copii vulnerabili riscă să
nu fie cuprinşi în intervenţia din cadrul modelului.
În fiecare dintre comunităţile vizate, recensământul comunitar a identificat peste o sută de copii vulnerabili, chiar
câteva sute în unele comunităţi. În timpul primei evaluări realizate cu ajutorul aplicaţiei Aurora, au fost identificaţi
1.059 de copii cu vulnerabilităţi în Coloneşti, 974 în Stănişeşti, 889 în Horgeşti, 814 în Corbasca. Mai puţin de 200 de
copii vulnerabili au fost identificaţi iniţial la nivelul comunităţilor rurale din Negri, Racova şi Scorţeni şi în trei dintre
cele 11 comunităţi urbane (două în Bacău şi una în Buhuşi). Aşa cum am prezentat în capitolele introductive ale
prezentei evaluări, structura modelului include prezenţa a cel puţin trei profesionişti în cadrul echipelor comunitare –
un asistent social, un asistent medical comunitar şi un consilier şcolar, şi a unor profesionişti suplimentari acolo unde
este posibil şi necesar, şi anume mediatorul şcolar şi mediatorul sanitar. Cu toate acestea, în urma recensământului
comunitar, a devenit evident faptul că numărul copiilor vulnerabili era foarte ridicat în fiecare comunitate, fiind astfel
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necesară prioritizarea cazurilor şi selectarea unui număr mai mic de beneficiari ai serviciilor din numărul total al
copiilor vulnerabili.60
Numărul rezonabil de beneficiari ai serviciilor a fost stabilit, în 2017, la 100 de copii cărora să li se acorde serviciile
recomandate din cadrul pachetului minim de servicii. La data respectivă, s-a recomandat ca lucrătorii comunitari să
facă o prioritizare. Acest număr a variat însă din cauza, potrivit interviurilor, a mai multor factori: nevoile comunităţii,
complexitatea cazurilor, numărul profesioniştilor implicaţi în gestionarea PMS în cadrul comunităţilor, competenţele şi
capacitatea acestor profesionişti, motivaţia profesioniştilor de la nivelul comunităţii. Ideea ce a stat la baza selecţiei
beneficiarilor serviciilor a fost ca lucrătorii comunitari să selecteze ‘cei mai vulnerabili’ 100 de copii pe care să îi asiste.
Copiii ‘cei mai vulnerabili’ au fost definiţi ca fiind copiii cu cel puţin trei vulnerabilităţi, inclusiv cazurile cele mai
delicate şi mai grave: copii din familii cu risc de violenţă asupra copiilor, copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate,
copii cu risc de abandon şcolar.
NR. COPIILOR EVALUAŢI ÎN TIMPUL IMPLEMENTĂRII
PMS

Copii evaluaţi la
T0 şi T1

Copii evaluaţi la
T0, T1 şi T2

Copii evaluaţi la
T0, T1, T2 şi T3

Nr. persoanelor evaluate în timpul implementării PMS
Nr. copiilor evaluaţi în timpul implementării PMS

Figura 2. Evoluţia numărului de copii evaluaţi cu ajutorul aplicaţiei
Aurora în timpul implementării PMS
Sursa: Baza de date Aurora

Având în vedere calendarul şi metodologia PMS,
precum şi structura aplicaţiei Aurora, majoritatea
copiilor, deşi nu toţi, au fost evaluaţi şi reevaluaţi în
următoarele perioade (denumite ‘T’ în jargonul
modelului):
- în perioada T0 – iunie 2015-martie 2016 –
evaluarea
iniţială
din
cadrul
recensământului comunitar
- şi reevaluări ulterioare în perioada T1 –
finele lui 2016
- în perioada T2 – mijlocul anului 2017
- în perioada T3 – august-noiembrie 2018.
Numărul copiilor identificaţi în primul an este foarte
mare. 29.399 de persoane au fost reevaluate o dată,
la 9 luni după recensământul comunitar, 12.233
dintre acestea fiind copii. Numărul persoanelor
reevaluate de două ori după recensământul social
(T0), la T1 (după 9 luni) şi T2 (după 18 luni), este de
7.881, dintre care 3.904 sunt copii. Totuşi, numărul
persoanelor monitorizate ale căror vulnerabilităţi au
fost evaluate de cel puţin patru ori (inclusiv prin
recensământul comunitar: T0-T1-T2-T3), între
2015/2016 (T0) şi 2018 (T3), în funcţie de dinamica
cazurilor şi de rezultatele eforturilor de prioritizare
depuse de profesioniştii comunitari şi validate de
coordonatorii judeţeni, a fost de 1.528, dintre care
623 sunt copii.

Peste 52% dintre toţi copiii evaluaţi iniţial nu au fost vizitaţi de două ori de către lucrătorii comunitari, iar nivelul de
asistenţă / monitorizare şi serviciile oferite copiilor vulnerabili diferă. 68,2% dintre copiii cu risc de separare de familie
(cu 7 sau mai multe vulnerabilităţi) şi 64,5% dintre copiii care trăiesc într-o gospodărie afectată de sărăcie extremă au
fost monitorizaţi şi reevaluaţi cel puţin o dată, ceea ce dovedeşte faptul că au fost trataţi cu prioritate copiii aflaţi în
situaţii foarte dificile. Peste 66% dintre copiii cu risc de separare de familie au beneficiat de monitorizare şi reevaluare
cel puţin o dată, precum şi de servicii. Mai bine de 60% dintre copiii cu vulnerabilităţi din sfera educaţiei şi participării
şcolare, copiii cu dizabilităţi şi copiii din familii cu risc de violenţă asupra copiilor au fost monitorizaţi şi reevaluaţi cel
puţin o dată, beneficiind de servicii în perioada dintre evaluările realizate cu ajutorul aplicaţiei Aurora. În medie, 50%
dintre copiii cu vulnerabilităţi din sfera sănătăţii şi 57% dintre adolescenţii cu risc (inclusiv jumătate dintre mamele
minore sau minorele însărcinate) au fost monitorizaţi şi reevaluaţi cel puţin o dată, beneficiind de servicii timp de cel
60

De asemenea, trebuie remarcat faptul că, în practică, capacitatea echipelor comunitare a fost sub nivelul estimat. Acest lucru s-a datorat mai
multor factori, precum: (1) problemele legate de angajarea tuturor lucrătorilor comunitari şi a consilierilor şcolari, care au dus, în realitate, la echipe
mai mici decât fusese planificat; (2) fluctuaţia mare a personalului angajat; (3) noutatea reprezentată de metodologia activităţii de teren; (4)
pachetul de servicii elaborat; (5) lipsa de experienţă a multor asistenţi sociali, ce nu le-a permis să lucreze cu o foarte mare eficacitate şi rapiditate
de la bun început; (6) faptul că doar asistentul social, asistentul medical comunitar şi, dacă sunt disponibili, mediatorii şcolari şi sanitari întreprind
activităţi de teren, în timp ce consilierii şcolari acordă servicii PMS la nivelul şcolii.
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puţin 9 luni. S-a acordat, oarecum, mai puţină atenţie copiilor lăsaţi singuri acasă de părinţii lor. Doar nouă din cei 32
de copii fără niciun părinte prezent în gospodărie au fost monitorizaţi şi reevaluaţi cel puţin o dată după identificarea
lor. Acelaşi lucru s-a întâmplat în cazul a doar 39,80% dintre copiii cu părinţi migranţi, fiind monitorizate 1.023 din cele
2.570 de cazuri. Această statistică este explicată de cercetarea calitativă care arată faptul că, la nivel local,
profesioniştii au prioritizat cazurile în funcţie de complexitatea lor, nu doar după ‘eticheta’ vulnerabilităţii.61

Eficacitatea modelului din punctul de vedere al eliminării vulnerabilităţilor beneficiarilor selectaţi
Potrivit teoriei schimbării, pachetul minim de servicii combină două abordări complementare: (i) drepturile copilului şi
(ii) incluziunea socială. Au fost identificate principalele categorii vulnerabile, cu nevoile lor specifice, pentru 14 tipuri
de vulnerabilităţi şi un total de 43 de vulnerabilităţi specifice. În vederea abordării acestor vulnerabilităţi, pachetul
minim de servicii comunitare cuprinde şapte tipuri de servicii, şi anume identificare, evaluarea nevoilor, informare,
consiliere, acompaniere şi sprijin, referire şi monitorizare şi evaluare.
Analiza bazelor de date Aurora arată o evoluţie pozitivă a majorităţii vulnerabilităţilor cu care se confruntă copiii
evaluaţi în 45 de comunităţi ale judeţului Bacău. Un număr total de 28.241 de copii şi femei evaluate în perioada T0
au beneficiat de cel puţin un serviciu recomandat de Aurora. Ţinând cont de tipul de servicii oferit:
-

15.411 persoane, reprezentând 54,6% dintre copiii şi femeile cu risc care au beneficiat de un serviciu, au
fost monitorizate în urma înregistrării în Aurora;
15.405 copii şi femei cu risc au beneficiat de servicii de informare, consiliere şi acompaniere (reprezentând
54,5% dintre copiii şi femeile care au beneficiat de un serviciu);
205 copii şi femei cu risc, adică 0,7%, au beneficiat de serviciile incluse în categoria „evaluare”;
Referirea a fost tipul de servicii cel mai des oferit în cazul a 15.456 de copii şi femei cu risc (54,7% dintre
copiii şi femeile care au beneficiat de un serviciu).

Serviciile de informare, consiliere şi acompaniere au fost acordate în proporţie aproape egală băieţilor (52%) şi
fetelor şi femeilor (48%), aproximativ 56% dintre băieţi fiind informaţi, consiliaţi sau acompaniaţi, precum şi 53%
dintre fete şi femei.
Cu toate că diferenţele de gen nu sunt semnificative, băieţii sunt uşor suprareprezentaţi în rândul beneficiarilor
serviciilor, dar şi la nivelul copiilor vulnerabili (singurele excepţii fiind vulnerabilităţile definite exclusiv pentru femei
şi fete, gravide sau mame). Cu excepţia vulnerabilităţilor din sfera sărăciei, în cazul cărora 51,8% dintre copiii
vulnerabili sunt fete şi 48,2% sunt băieţi, pentru toate celelalte vulnerabilităţi, băieţii depăşesc 50% dintre copiii
vulnerabili, fiind mult mai vulnerabili decât fetele când vine vorba de participarea şcolară (nu sunt înscrişi la şcoală
conform vârstei lor sau prezintă risc de abandon şcolar). În aceste cazuri de vulnerabilitate din perspectiva participării
şcolare, peste 60% dintre copiii evaluaţi iniţial ca fiind vulnerabili sunt băieţi şi sub 40% sunt fete. Disproporţia este şi
mai mare după furnizarea serviciilor. În 2018 (conform bazei de date a celei de-a patra evaluări realizate prin
intermediul aplicaţiei Aurora, T3), 83,3% dintre copiii evaluaţi ca fiind vulnerabili din punctul de vedere al participării
şcolare şi beneficiind de servicii erau băieţi.
Serviciile de informare, consiliere şi acompaniere au fost acordate într-o proporţie relativ egală tuturor vârstelor,
observându-se o pondere mai ridicată a adolescenţilor în cazul serviciilor de informare. 90,6% dintre beneficiarii
serviciilor de consiliere şi acompaniere au fost copii români şi 9,4%, copii romi, însă 72,13% dintre toţi copiii romi
cărora li s-au acordat servicii au beneficiat de informare, în comparaţie cu 53,20% dintre copiii români. Proporţiile în
funcţie de vârstă, gen şi apartenenţă etnică ale beneficiarilor serviciilor de monitorizare şi referire sunt similare cu
cele calculate pentru beneficiarii serviciilor de informare, consiliere şi acompaniere.
Aşadar, în furnizarea serviciilor, s-a ţinut cont de aspectele legate de vârstă şi gen, având în vedere proporţia
copiilor vulnerabili şi, mai ales, cea a fetelor vulnerabile. Lucrătorii comunitari şi consilierii şcolari au fost formaţi
cu privire la aceste aspecte şi, potrivit interviurilor, au ţinut seama de elementele respective în momentul
evaluării şi abordării vulnerabilităţilor prin intermediul serviciilor. Cu toate acestea, prezenţa unei vulnerabilităţi
şi serviciile recomandate prin instrumentul de management de caz Aurora s-au dovedit a fi mai importante decât
considerentele de gen, ceea ce a făcut ca băieţii să fie uşor suprareprezentaţi în rândul beneficiarilor serviciilor.

61

De exemplu: copiii fără alte vulnerabilităţi şi cu cel puţin un părinte prezent în gospodărie nu au captat atenţia lucrătorilor comunitari la fel de
mult ca cei cu multiple vulnerabilităţi. Pe de altă parte, 4.499 de copii care trăiesc în locuinţe supraaglomerate nu au fost monitorizaţi şi nu au
beneficiat de servicii în urma identificării lor. Având în vedere că aceasta este vulnerabilitatea cea mai frecventă şi, în majoritatea cazurilor,
constituie singura vulnerabilitate, iar această vulnerabilitate nu este vizată în mod direct de către PMS, se justifică faptul că, în momentul selectării
copiilor celor mai vulnerabili pentru a beneficia de servicii, lucrătorii comunitari au decis să nu se adreseze acestor copii şi să se concentreze mai
degrabă asupra copiilor cu alte vulnerabilităţi şi cu vulnerabilităţi multiple.
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% COPIILOR VULNERABILI ŞI AL BENEFICIARILOR
SERVICIILOR, ÎN FUNCŢIE DE GEN

Identificaţi cu
vulnerabilităţi

Beneficiari ai
serviciilor
Băieţi

Fete

Copii vulnerabili
după furnizarea
serviciilor

Figura 3. Reprezentarea copiilor vulnerabili şi a beneficiarilor
serviciilor, în funcţie de gen
Sursa: Baza de date Aurora

Diferenţa de aproximativ 4,8 puncte între
procentul băieţilor care beneficiază de servicii şi
procentul fetelor pare cu atât mai importantă
cu cât unele vulnerabilităţi, legate de sarcină şi
mamele minore, sunt specifice fetelor, iar
serviciile au fost recomandate în consecinţă. Cu
toate acestea, cazurile de adolescente
însărcinate sau mame sunt foarte puţine (134
de cazuri la nivelul celor peste 28.000 de copii
vulnerabili) şi nu pot influenţa echilibrul de gen
general.
Cele mai mari diferenţe între băieţii vulnerabili
şi fetele vulnerabile apar în cazul
vulnerabilităţilor legate de participarea
şcolară. Peste 59% dintre copiii vulnerabili din
punct de vedere şcolar sunt băieţi şi doar 41%
sunt fete.
Nu este însă clar de ce băieţii sunt, în general,
mai vulnerabili decât fetele. Datele adunate în
timpul evaluării nu au reuşit să ofere o
explicaţie pentru diferenţa de gen iniţială. Pe de
altă parte, rezultatele furnizării serviciilor,
oferite de baza de date Aurora, arată
eficacitatea acordării serviciilor din punctul de
vedere
al
eliminării
vulnerabilităţilor,
suprimând disparitatea de gen identificată
iniţial.

Per ansamblu, se poate observa că diferenţa de gen se diminuează în timp, după furnizarea serviciilor, iar
reprezentarea în funcţie de gen a populaţiei beneficiare este mai echilibrată la finalul proiectului. Diferenţa finală
de aproximativ 0,5 puncte ‘în favoarea’ băieţilor corespunde distribuţiei generale a populaţiei de copii din judeţul
Bacău, unde, potrivit Institutului Naţional de Statistică, sunt ceva mai mulţi băieţi decât fete. Cu toate acestea, chiar şi
la finalul implementării PMS, băieţii rămân mai vulnerabili decât fetele când se analizează vulnerabilităţile şcolare:
cuprinderea şcolară, abandon şcolar, risc de abandon şcolar. Totuşi, niciunul dintre actorii consultaţi nu a reuşit să
identifice şi să explice disparitatea de gen în favoarea fetelor înregistrată la nivelul cuprinderii în învăţământul
primar şi gimnazial în rândul populaţiei vulnerabile.62
Serviciile de referire au fost foarte benefice şi eficace, potrivit actorilor intervievaţi la nivel local şi judeţean, în
situaţiile în care au fost disponibile şi accesibile servicii specializate. În sprijinul serviciilor de referire din comunităţile
incluse în intervenţie, dar cu o reală valoare pentru întregul judeţ, s-a realizat o hartă a serviciilor sociale disponibile la
nivelul judeţului. Această hartă a fost foarte utilă lucrătorilor comunitari şi coordonatorilor judeţeni.
În baza metodologiei PMS, următoarele analize pornesc de la ipoteza conform căreia copiii incluşi în evaluările din
perioadele T2 şi T3 au beneficiat de serviciile cuprinse în Pachetul Minim de Servicii pentru un interval de timp mai
îndelungat.

Intervenţia, serviciile şi rezultatele
33 dintre cele 42 de vulnerabilităţi evaluate au înregistrat o scădere a incidenţei în intervalul cuprins între prima şi a
doua evaluare, iar această tendinţă s-a menţinut pe termen lung în cazul a 31 de vulnerabilităţi, la nivelul tuturor
copiilor reevaluaţi de două sau trei ori. Evoluţia completă a vulnerabilităţilor este prezentată în Anexa nr. 3.
Pe scurt, evoluţia vulnerabilităţilor înregistrate de Aurora arată că, pentru unele dintre vulnerabilităţile identificate,
s-au găsit soluţii rapide în primul an de activitate al lucrătorilor comunitari. În cazul tuturor următoarelor
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Statisticile generale disponibile în România arată o participare şcolară mai bună, în general, în rândul fetelor. Însă diferenţa „în favoarea” fetelor
este generată de gradul lor mai mare de participare la educaţia secundară superioară şi terţiară. În cazul educaţiei primare şi gimnaziale, atât la
nivel naţional, cât şi la nivelul judeţului Bacău, circa 51,5% dintre copiii cuprinşi în educaţie la aceste niveluri sunt băieţi.
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vulnerabilităţi, incidenţa la nivelul celor 12.478 de copii evaluaţi s-a diminuat cu cel puţin 50% (până la 100%) în mai
puţin de un an (aproximativ 9 luni, conform termenului stabilit pentru reevaluarea cu ajutorul aplicaţiei Aurora):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Copil care trăieşte într-o gospodărie afectată de sărăcie monetară
Copil sub 6 luni care nu este alăptat exclusiv
Copil peste 6 luni care nu are o alimentaţie diversificată
Copil sub 12 luni care nu este dezvoltat corespunzător
Copil care nu primeşte vitamina D şi fier
Copil cu greutate scăzută la naştere
Copil cu risc de separare de familie (orice persoană cu vârsta mai mică de 18 ani a cărei mamă are copii
minori care nu trăiesc în aceeaşi gospodărie cu ea, dar nu sunt nici în sistemul de protecţie)
Copil cu risc de separare de familie (orice persoană cu vârsta mai mică de 18 ani a cărei mamă are copii
minori în sistemul de protecţie)
Copil care trăieşte într-o gospodărie afectată de sărăcie extremă
Copil cu cerinţe educaţionale speciale care prezintă risc de abandon şcolar
Copil neînregistrat la medicul de familie
Copil fără acte de identitate
Copil care nu este înscris la creşă
Adolescent cu comportament la risc din perspectiva unui stil de viaţă sănătos (alimentaţie şi sport)
Copil sub 5 ani care nu este dezvoltat corespunzător
Copil care a abandonat şcoala
Mamă minoră sau minoră însărcinată
Copil cu risc de separare de familie (orice persoană cu vârsta mai mică de 18 ani care cumulează 7 sau mai
multe vulnerabilităţi)

După primele 9 luni (sau primul an de implementare a PMS), incidenţa vulnerabilităţilor a continuat să scadă, însă
cu rezultate mai puţin spectaculoase. Potrivit constatărilor evaluării calitative (interviuri şi focus grupuri), cazurile
vulnerabile rămase sunt mai complexe, având nevoie de un timp mai lung de intervenţie, aşa cum este prezentat
mai jos. Potrivit interviurilor şi focus gropurilor, vulnerabilităţile au fost abordate prin intermediul măsurilor
administrative, eliminându-se cazurile de copii fără acte de identitate şi contribuind la diminuarea numărului de copii
care trăiesc într-o gospodărie afectată de sărăcie monetară graţie accesului oferit la prestaţiile sociale. Rezultatele
bune înregistrate la nivelul vulnerabilităţilor sugarilor (copii sub 12 luni) reflectă succesul abordării ce integrează
servicii sociale şi servicii medicale comunitare.

Eficacitatea din punctul de vedere al eliminării vulnerabilităţilor administrative şi sociale
Vulnerabilitatea „copil fără acte de identitate” s-a diminuat în primul an (între T0 şi T1), de la 86 la 23 de copii şi,
practic, a dispărut în al doilea an de implementare, indicând eficacitatea serviciilor de asistenţă socială de bază:
îndrumare către instituţiile administrative şi asistenţă în vederea relaţionării cu aceste instituţii. Deşi, aşa cum am
menţionat anterior, este posibil ca numărul copiilor fără acte de identitate să fi fost supraevaluat iniţial, nu există
niciun dubiu că vulnerabilitatea a dispărut complet în comunităţile vizate pe durata implementării proiectului.
COPIL FĂRĂ ACTE DE IDENTITATE
12.478 unităţi
3.947 unităţi
877 unităţi

Sursa: Baza de date Aurora
Figura 4. Evoluţia vulnerabilităţii „copil fără acte de identitate” la nivelul grupului ţintă al PMS
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Studiile de caz şi alte relatări din timpul interviurilor cu lucrătorii comunitari ne ajută să ne facem o idee despre
complicaţiile şi eforturile birocratice necesare pentru a trata această vulnerabilitate, care reprezintă cheia pentru
accesarea tuturor celorlalte servicii disponibile.
E. a fost plecat cu părinţii săi în Italia, dar s-a întors în România în momentul în care s-a îmbolnăvit de o afecţiune
oftalmologică pentru care avea nevoie de operaţie. Părinţii abuzivi i-au permis copilului să revină în România la
bunicul lui, M., însă nu au furnizat niciun document care să-i permită bunicului să devină tutorele lui E., astfel încât
să poată solicita asistenţă medicală pentru copil. Confruntat cu o serie de obstacole administrative, bunicul a primit
ajutor din partea lucrătorilor comunitari pentru a cere în instanţă acordarea dreptului legal de a reprezenta copilul
în relaţia cu instituţiile medicale. Cazul a durat aproape doi ani, timp în care copilul şi bunicul său au beneficiat de
sprijin constant din partea lucrătorilor comunitari. La finalul procesului din instanţă, bunicul M. a primit dreptul
legal de a decide tratamentul medical pentru E., care a fost operat în 2017. Drepturile legale acordate i-au permis
bunicului M. şi să îl înscrie pe E. la şcoală, pe care o frecventează zilnic, deşi este încă sub tratament medical după
operaţia suferită la ochi.
94% dintre asistenţii sociali care au participat la ancheta online realizată în scopul prezentei evaluări sunt de acord
într-o mare sau foarte mare măsură cu afirmaţia că accesul populaţiei la serviciile sociale s-a îmbunătăţit graţie
implementării PMS, iar 96% dintre ei sunt de acord într-o mare sau foarte mare măsură cu afirmaţia că populaţia este
mai bine informată despre drepturile sale sociale după implementarea PMS.

Eficacitatea din punctul de vedere al eliminării vulnerabilităţilor din sfera sănătăţii
Vulnerabilitatea „copil sub 6 luni care nu este alăptat exclusiv” a dispărut în primul an de implementare. Alte
vulnerabilităţi ale sugarilor în materie de sănătate („Copil cu greutate scăzută la naştere”, „Copil care nu primeşte
vitamina D şi fier”, „Copil peste 6 luni care nu are o alimentaţie diversificată”, „Copil sub 12 luni care nu este dezvoltat
corespunzător” şi „Copil sub 5 ani care nu este dezvoltat corespunzător”) au înregistrat scăderi semnificative (de la
peste 100 de cazuri la mai puţin de 3) în primele luni sau în primul an de implementare a PMS. Toate acestea indică
eficacitatea serviciilor medicale comunitare furnizate ca parte a PMS.63 Confirmând eficacitatea serviciilor medicale
comunitare, 91,43% dintre asistenţii medicali comunitari şi mediatorii sanitari care au participat la ancheta online au
fost de acord într-o mare sau foarte mare măsură cu afirmaţia că numărul nou-născuţilor vizitaţi la domiciliu (în primul
an de viaţă) de către asistentul medical comunitar a crescut. Potrivit interviurilor desfăşurate în comunitate, lucrul în
echipă, în cadrul echipei comunitare, a contribuit la succesul şi eficacitatea serviciilor medicale comunitare.
Incidenţa „copiilor nevaccinaţi” a crescut foarte uşor (5%) în primul an de implementare a PMS, dar, la nivelul
grupului mai mic ce a beneficiat de servicii şi după primul an, procentul copiilor nevaccinaţi a scăzut până în 2018 cu
peste 46%.
COPIL NEVACCINAT
12.478 unităţi
3.947 unităţi
877 unităţi

Sursa: Baza de date Aurora
Figura 5. Evoluţia vulnerabilităţii „copil nevaccinat” la nivelul grupului ţintă al PMS
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Analizarea evoluţiei acestei vulnerabilităţi în cadrul aceluiaşi eşantion de copii pe o perioadă mai lungă nu este relevantă deoarece, după
împlinirea vârstei de 12 luni, copiii nu se mai încadrează în vârsta de interes pentru evaluarea acestei vulnerabilităţi.
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Creşterea numărului copiilor nevaccinaţi între T0 şi T1, adică în anul 2016, poate fi asociată cu scăderea semnificativă
a ratei vaccinale la nivel naţional şi judeţean între 2015 şi 201664, din cauza unei crize a stocurilor de vaccinuri în
întreaga ţară şi a efectelor campaniilor antivaccinare din acel an. În anii următori, rata de vaccinare a crescut la nivelul
ţării şi în judeţul Bacău, rezultatele implementării PMS încadrându-se în tendinţa naţională şi regională. Analiza
contrafactuală realizată pentru evaluarea impactului65 arată măsura în care rezultatul pozitiv legat de rata de
vaccinare de la nivelul grupului ţintă poate fi atribuit modelului PMS implementat de UNICEF, comparativ cu un grup
de control format din copii care nu au beneficiat de servicii.
Pe de altă parte, incidenţa „copiilor cu boală cronică”, a copiilor care trăiesc într-o gospodărie în care există persoane
cu boli cronice şi a copiilor cu dizabilităţi a crescut uşor, iar această evoluţie poate fi explicată de o mai bună
recunoaştere a vulnerabilităţilor de către asistenţii sociali şi asistenţii medicali comunitari. Aceste vulnerabilităţi nu
pot fi eliminate de PMS, care nu a fost conceput în aşa fel încât să poată aborda aceste vulnerabilităţi în mod direct, ci
pentru a sprijini şi a ajuta copiii şi familiile lor să le gestioneze. Cu trecerea timpului, încrederea sporită în asistenţa şi
sprijinul oferite de către lucrătorii comunitari au încurajat persoanele responsabile de copii (care au răspuns la
chestionarul Aurora) să raporteze mai corect vulnerabilităţile legate de boli şi dizabilităţi. Această ipoteză a fost
confirmată de evaluarea calitativă a PMS.
Numărul „copiilor neînregistraţi la medicul de familie” s-a micşorat cu 76,5% în primul an şi a continuat să scadă întrun ritm mai lent. Cum această vulnerabilitate depinde şi de disponibilitatea unui medic de familie în comunitate,
progresul înregistrat este semnificat şi contribuie la evaluarea pozitivă a rezultatelor serviciilor medicale comunitare
furnizate.
COPIL NEÎNREGISTRAT LA MEDICUL DE FAMILIE
12.478 unităţi
3.947 unităţi
877 unităţi

Sursa: Baza de date Aurora
Figura 6. Evoluţia vulnerabilităţii „copil neînregistrat la medicul de familie” la nivelul grupului ţintă al PMS

Confirmând eficacitatea serviciilor medicale, 91,4% dintre asistenţii medicali comunitari şi mediatorii sanitari care au
participat la ancheta online au fost de acord într-o mare sau foarte mare măsură cu afirmaţia că numărul copiilor
consultaţi de medicul de familie din localitate a crescut. 71,4% dintre profesioniştii medicali din cadrul echipei
comunitare sunt de acord într-o mare sau foarte mare măsură cu afirmaţia că numărul copiilor cu probleme de
sănătate (anomalii, distrofii etc.) consultaţi de medicul de familie din localitate a crescut.
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Date ale Institutului Naţional de Sănătate Publică, http://cnscbt.ro/index.php/analiza-date-supraveghere/evaluarea-acopeririivaccinale?format=html
65 Vezi infra: capitolul 4.5. „Impactul”.
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Studiile de caz arată importanţa cooperării lucrătorilor comunitari cu alte organizaţii, pe lângă UNICEF, active în cadrul
comunităţilor lor sau la nivelul judeţului. Fundaţia SERA România, Fundaţia de Sprijin Comunitar (FSC), Betania au fost
parteneri importanţi la nivel local şi judeţean, oferind sprijin material copiilor cu dizabilităţi sau suferind de boli grave
pentru a le facilita accesul la tratament, în numeroase cazuri în Iaşi, la sute de kilometri depărtare de casă. Aceste
cazuri sunt şi un foarte bun exemplu de cooperare între lucrătorii comunitari de la nivelul diferitelor servicii.
Un exemplu de bună practică este cel referitor la cazul lui A., o tânără mamă a două fete, de trei şi şase ani,
însărcinată cu gemeni (la momentul realizării activităţii de teren). A. provine dintr-o familie destrămată, mama ei
părăsind ţara când ea era adolescentă (având aproximativ 13 ani). După ce a locuit o vreme cu tatăl şi bunicii ei, A.
a renunţat la şcoală şi şi-a urmat mama în Italia. Nu a terminat niciodată învăţământul obligatoriu şi, când a revenit
la Moineşti după 2 ani (când avea circa 17 ani), a avut o relaţie şi s-a mutat la Suceava unde a născut-o pe prima
dintre cele două fiice ale sale. Cum partenerul ei era violent şi nu o sprijinea, A. a decis să se întoarcă în oraşul ei
natal (unde a născut-o pe cea de-a doua fiică), însă nu a reuşit să rezolve ca tatăl să plătească pensie alimentară în
condiţiile legii. Revenită în oraşul natal, a devenit un caz activ în cadrul proiectului PMS al UNICEF, iar asistentul
social şi asistentul medical comunitar au ajutat-o cu actele de identitate (noi / actualizate conform noii ei situaţii
locative) şi le-au înscris pe fiicele ei la grădiniţă şi la medicul de familie din zonă. Ambii lucrători comunitari au
sprijinit-o în timpul ultimei sarcini, care a fost monitorizată corespunzător de către medicul de familie şi specialist.
Lucrătorii comunitari au ajutat-o să efectueze toate analizele din timpul sarcinii, pe care nu le-ar fi făcut altfel (şi nu
ar fi mers la medic). Pe lângă serviciile de informare, consiliere şi sprijin permanent de care se bucură, în prezent
beneficiază şi de toate prestaţiile sociale la care are dreptul din partea primăriei şi continuă lupta în instanţă pentru
pensia alimentară cu tatăl primelor două fiice ale sale. Deşi înţelege importanţa lucrătorilor comunitari, apreciază
pe deplin sprijinul acestora şi le urmează sfaturile, A. este conştientă că, cu patru copii, se află într-o situaţie de
risc, iar şansele de a obţine un loc de muncă plătit decent şi de a deveni independentă, cel puţin într-o oarecare
măsură, sunt mici.
Proporţia „femeilor însărcinate care nu sunt în evidenţa medicului de familie”, incidenţa „sarcinilor nedorite” şi
proporţia „femeilor însărcinate care nu au beneficiat de controale prenatale” au scăzut în primul sau al doilea an,
însă această tendinţă nu a fost menţinută. Ca în cazul copiilor neînregistraţi la medicul de familie, această
vulnerabilitate depinde de activitatea asistentului medical comunitar şi de prezenţa medicului de familie în
comunitate.

Eficacitatea din punctul de vedere al evitării spitalizărilor
Un sistem sanitar reactiv include o puternică componentă de asistenţă medicală primară la nivel comunitar, cu
cartografierea proactivă şi pertinentă a vulnerabilităţilor sociale şi medicale ale populaţiei, precum şi un mecanism de
control adecvat şi funcţional. Spitalizările evitabile şi spitalizările pentru afecţiuni ce pot fi tratate în ambulatoriu sunt
concepte folosite pentru a măsura potenţialul furnizării de servicii de asistenţă medicală primară la nivel comunitar cu
scopul eliminării, în timp, a problemelor medicale de bază, astfel încât să se evite complicaţiile şi tratarea acestora
prin servicii de asistenţă secundară sau terţiară care implică costuri mai ridicate şi scad calitatea vieţii pacienţilor
(calculând frecvenţa diagnosticelor specifice tratate în spitale în locul tratării lor adecvate la un nivel de asistenţă
medicală inferior).
Unul dintre rezultatele finale ale acestui model PMS a fost consolidarea integrării serviciilor medicale şi sociale la
nivelul comunităţii, oferind echipei de profesionişti din domeniul social, medical şi educaţional activi în cadrul
comunităţii posibilitatea de a trata, într-o manieră sinergică, vulnerabilităţile de bază ale categoriilor specifice ale
populaţiei din aceste comunităţi.
Ca un rezultat intermediar urmărit, am încercat să evaluăm spitalizările evitabile şi spitalizările pentru afecţiuni ce pot
fi tratate în ambulatoriu prin examinarea internărilor (spitalizări de zi şi continue) realizate în cazul copiilor de 0-18 ani
din comunităţile vizate, în perioada 2013-2018, pentru tratarea unor boli ce pot fi prevenite prin vaccinare, a anemiei
feriprive, a deficienţelor nutriţionale, a infecţiilor tractului respirator, a gastroenteritei şi altor tulburări
gastrointestinale funcţionale.66
Rezultatul nu a fost planificat ca atare la începutul proiectului implementat în comunităţile vizate din judeţul Bacău,
deşi unul dintre principalele rezultate finale ale modelului a fost consolidarea furnizării serviciilor integrate la nivelul
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Au fost analizate date referitoare la următoarele diagnostice în cazul spitalizărilor evitabile şi al spitalizărilor pentru afecţiuni ce pot fi tratate în
ambulatoriu: Boli ce pot fi prevenite prin vaccinare, coduri de diagnostic: A15.x-A19.x, A35, A36.x, A37.x, A80.x, B05.x, B06.x, B16.1, B16.9,
B18.0, B18. 1, B26.x; Anemie feriprivă, coduri de diagnostic: D50.1, D50.8, D50.9; Deficienţe nutriţionale, coduri de diagnostic: E40 - E64.x;
Infecţii ale tractului respirator, coduri de diagnostic: H66.x, H67.x, J02.x, J03.x, J06.x, J10.x, J11.x, J13, J14, J15.3, J15.4, J15.7, J15 .9, J16.8, J18.1,
J31.2; Gastroenterită şi alte tulburări gastrointestinale funcţionale, coduri de diagnostic: E86, K21.x, K30, K52.2, K52.8, K52.9.
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comunităţii în vederea alinierii la unul dintre obiectivele Strategiei Naţionale de Sănătate 2014-2020 urmărind
scăderea numărului de spitalizări evitabile.
După identificarea codurilor de diagnostic ale spitalizărilor evitabile şi ale spitalizărilor pentru afecţiuni ce pot fi tratate
în ambulatoriu prin consultarea literaturii de specialitate, echipa de proiect a transmis o solicitare Şcolii Naţionale de
Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar pentru transmiterea unui set de date referitoare
la episoadele de spitalizare (spitalizare de zi şi spitalizare continuă) în cazul copiilor de 0-18 ani din comunităţile vizate
ale judeţului Bacău, pentru perioada 2013-2018.
Setul de date a fost analizat şi s-a calculat rata de spitalizare a populaţiei ţinte, pornind de la valorile iniţiale (2013) şi
comparându-le cu cele din anii următori, până în 2018, pentru a vedea diferenţele, în cazul în care existau.
Principalele constatări sunt neconcludente în ceea ce priveşte eficacitatea modelului PMS din punctul de vedere al
reducerii spitalizărilor evitabile şi al spitalizărilor pentru afecţiuni ce pot fi tratate în ambulatoriu:
-

-

Se remarcă o variabilitate / eterogenitate ridicată în cazul spitalizărilor evitabile şi al spitalizărilor pentru
afecţiuni ce pot fi tratate în ambulatoriu la nivelul comunităţilor vizate, în perioada observată;
În general, comunităţile cu un număr scăzut de spitalizări evitabile şi spitalizări pentru afecţiuni ce pot fi
tratate în ambulatoriu la începutul perioadei de observaţie înregistrează o scădere a acestor cazuri şi ulterior,
iar comunităţile cu un număr mai mare de spitalizări evitabile şi spitalizări pentru afecţiuni ce pot fi tratate în
ambulatoriu înregistrează o creştere a acestor cazuri în perioada de observaţie;
Grupa de vârstă cea mai afectată de spitalizările evitabile şi spitalizările pentru afecţiuni ce pot fi tratate în
ambulatoriu este cea de 1-5 ani, urmată de grupa de vârstă 0-1 an şi cea de peste 5 ani;
Numărul cazurilor tratate în afara judeţului a înregistrat o creştere până în 2016, iar apoi o scădere lentă;
Costul mediu al unui caz tratat în spital a crescut în perioada de observaţie (cu un ritm mult mai alert decât
inflaţia), ceea ce sugerează că spitalizările au fost mai complexe (acest lucru se poate datora şi faptului că
spitalele încearcă să îşi crească veniturile încadrând afecţiunile într-un cod de diagnostic superior).

Există mai mulţi factori (interni şi externi) ce pot influenţa rezultatele, putând oferi explicaţii pentru acest rezultat,
după cum urmează:
-

-

-

-

Este posibil ca perioada de analiză să fie prea scurtă pentru a aştepta schimbări legate de îmbunătăţirea
practicilor de furnizare a serviciilor de sănătate la nivelul comunităţii;
Începând cu 2013, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a încurajat reducerea spitalizărilor continue şi
creşterea spitalizărilor de zi, prin stabilirea unui prag anual pentru primul tip de spitalizare şi a unui tarif
preferenţial pentru cel de-al doilea;
O mare parte dintre cazurile tratate prin spitalizări de zi ar putea fi soluţionate la nivelul asistenţei medicale
primare sau în regim ambulatoriu dacă ar fi disponibile cadre medicale, competenţe şi instrumente de
diagnosticare adecvate;
În comunităţile vizate, componenţa echipei medicale nu a fost omogenă pe întreaga perioadă analizată (în
funcţie de disponibilitatea asistentului medical comunitar, a asistentului medical generalist şi a medicului de
familie);
Cunoştinţele specializate şi competenţele medicale ale echipei de asistenţă medicală primară din
comunităţile vizate pot varia pe parcursul perioadei analizate;
Curba de învăţare a echipei medicale comunitare poate duce la creşterea temporară a numărului de cazuri
spitalizate datorită referirii mai rapide;
Comportamentul în domeniul sănătăţii al diferitelor grupuri de părinţi şi deciziile echipei medicale
influenţează situaţia spitalizărilor;
Proximitatea faţă de serviciile ambulatorii;
Servicii ambulatorii bine dotate din punct de vedere tehnologic pentru diagnosticare şi tratament;
Disponibilitatea paturilor în secţiile de pediatrie / boli infecţioase ale spitalelor judeţene;
Stimularea spitalelor de a-şi creşte bugetul prin intermediul spitalizărilor (în special a spitalizărilor de zi);
Variabilitatea codificării la nivelul spitalelor (încadrare în cod superior / inferior).

Sunt necesare studii mai aprofundate pentru a obţine rezultate mai concludente şi, în acest scop, pe viitor se poate
realiza un studiu experimental bine organizat, controlând şi ţinând seama de unele limitări menţionate anterior şi de
diferenţele dintre comunităţile expuse intervenţiei şi grupul de control.
O prezentare grafică detaliată a evoluţiei spitalizărilor evitabile şi a spitalizărilor pentru afecţiuni ce pot fi tratate în
ambulatoriu în rândul copiilor din comunităţi vizate de modelul PMS este inclusă în Anexa nr. 6.
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Eficacitatea din punctul de vedere al eliminării vulnerabilităţilor şcolare
Numărul efectiv şi procentul „copiilor care au abandonat şcoala” sunt în scădere (în primul an, de la 1,7% la 0,7%),
tendinţă menţinută în cei trei ani de intervenţie. În timp ce „riscul de abandon şcolar” a fost constant sau a crescut pe
durata implementării PMS, numărul celor care abandonează şcoala a scăzut, reprezentând un bun indicator al
eficacităţii PMS la nivelul cuprinderii şi participării şcolare. În ceea ce priveşte abandonului şcolar, băieţii rămân mai
vulnerabili decât fetele.
COPIL CARE A ABANDONAT ŞCOALA
12.478 unităţi
3.947 unităţi
877 unităţi

Sursa: Baza de date Aurora
Figura 7. Evoluţia vulnerabilităţii „copil care a abandonat şcoala” ” la nivelul grupului ţintă al PMS

78% dintre consilierii şcolari şi mediatorii şcolari care au participat la ancheta online realizată în scopul prezentei
evaluări sunt de acord într-o mare sau foarte mare măsură cu afirmaţia că numărul copiilor care au abandonat şcoala
a scăzut.
Numărul efectiv şi procentul copiilor care nu sunt cuprinşi în sistemul de învăţământ conform vârstei lor au variat pe
parcursul perioadei evaluate, prezentând evoluţii diferite pentru vârstele diferite corespunzând diferitelor cicluri
şcolare. Cu toate acestea, se remarcă o tendinţă pozitivă, mai ales în cazul ciclurilor şcolare inferioare: grădiniţă şi
învăţământul primar. Tendinţa este negativă în învăţământul secundar (vârste cuprinse între 10 şi 15 ani). În acest caz,
potrivit analizei documentare, analizei legislative şi interviurilor, cauza o constituie prevederea legislativă ce împiedică
copiii care abandonează şcoala să se reînscrie dacă depăşesc cu 3 ani vârsta legală pentru frecventarea unei anumite
clase. Un copil care a abandonat şcoala la 8 ani, în clasa a II-a, nu poate fi reînscris în sistemul de educaţie la vârsta de
12 ani. Aşadar, din cauza acestei prevederi legislative, serviciile comunitare din cadrul PMS nu pot aborda
vulnerabilitatea respectivă (copil care nu este cuprins în sistemul de învăţământ conform vârstei sale), fiind necesară
implementarea programului naţional special („A doua şansă”) în cazul acestor copii.
92,8% dintre consilierii şcolar şi mediatorii şcolari consideră că participarea (înscriere şi prezenţă) la educaţia timpurie
(grădiniţă) a crescut datorită implementării modelului, iar 81,4% sunt de acord într-o mare sau foarte mare măsură cu
afirmaţia că părinţii copiilor de vârstă şcolară participă mai des la activităţi de educaţie extraşcolară (activităţi în aer
liber, excursii etc.). Aceşti indicatori ai eficacităţii proiectului din perspectiva eliminării anumitor probleme existente
constituie premise foarte importante pentru reducerea riscului de abandon şcolar pe viitor.
Aceste rezultate, ce demonstrează eficacitatea intervenţiei în şcoli (mai ales în ceea ce priveşte abandonul şcolar), nu
pot fi atribuite doar implementării PMS deoarece, în aceeaşi perioadă, în şcolile din aceste comunităţi, s-a
implementat şi modelul de Educaţie Incluzivă de Calitate (IEC), propus de UNICEF şi partenerii săi. La momentul
acestei evaluări, nu este posibilă izolarea efectelor PMS de cele ale IEC asupra abandonului şcolar, însă o explicaţie
rezonabilă trebuie să ia în calcul ambele contribuţii la îmbunătăţirea prezenţei şi participării şcolare în rândul copiilor.
Pe de altă parte, acolo unde există, efectele asupra cuprinderii şcolare conform vârstei copilului ţin în mod direct de
intervenţia realizată în comunitate.

Eficacitatea din punctul de vedere al eliminării comportamentelor la risc ale adolescenţilor
Cum comportamentul la risc al adolescenţilor nu poate fi schimbat într-o perioadă scurtă de timp, progresele
înregistrate pe durata implementării PMS, şi anume reducerea la circa jumătate a numărului „adolescenţilor cu
comportament la risc în ceea ce priveşte viaţa sexuală” şi a numărului de „mame adolescente sau adolescente
însărcinate”, sunt impresionante. Numărul adolescenţilor evaluaţi ca având un comportament la risc în ceea ce
priveşte viaţa sexuală s-a micşorat de la 826, reprezentând 6,6% din totalul copiilor, la 456, reprezentând 3,7% din
totalul copiilor, în primul an de implementare a PMS. Numărul mamelor adolescente sau al adolescentelor însărcinate
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s-a diminuat de la 69 la 31, respectiv de la 0,6% la 0,2% din totalul copiilor, în primul an de implementare a PMS.
Pentru aceste două vulnerabilităţi, s-au obţinut rezultate încă din primul an de implementare, iar progresele au
continuat pe întreaga perioadă de implementare a proiectului / modelului.
Interviurile cu profesioniştii de la nivel local şi focus grupurile cu coordonatorii acestora evidenţează atenţia specială
pe care lucrătorii comunitari şi, în unele cazuri, profesioniştii din domeniul educaţiei (consilier şi mediator şcolar) au
acordat-o abordării problemei reprezentate de sarcinile adolescentine, ocupându-se de comportamentul sexual al
adolescenţilor. Acesta poate fi un subiect tabu în unele comunităţi şi pentru anumite persoane, însă cercetarea
calitativă întreprinsă arată că formarea lucrătorilor comunitari şi a consilierului şcolar este esenţială pentru abordarea
acestui tip de probleme. Ca urmare, lucrătorii comunitari şi consilierii şcolari, formaţi pentru a putea gestiona
această problemă, au oferit informaţii şi consiliere pertinentă adolescenţilor, fete şi băieţi, şi, astfel, incidenţa
mamelor adolescente sau a adolescentelor însărcinate a scăzut la sub jumătate comparativ cu 2015. Deşi, în cazul
comportamentului sexual şi al contracepţiei, schimbarea poate fi percepută ca fiind dificilă şi cronofagă, datele
arată că o consiliere simplă şi de calitate poate fi foarte eficace în acest sens.
În ciuda campaniei şi a activităţilor de comunicare desfăşurate pentru prevenirea consumului de alcool în rândul
copiilor, vulnerabilitatea legată de abuzul de substanţe, „adolescent cu comportament la risc privind consumul de
substanţe” (incluzând consumul de alcool, tutun şi droguri), nu a înregistrat niciun progres. O explicaţie parţială ar fi
faptul că adolescenţii beneficiari, din grupul de tratament, cresc şi, odată cu ei, creşte anual şi riscul specific vârstei
lor.

Eficacitatea PMS în ceea ce priveşte comportamentul violent la nivelul gospodăriilor
Numărul şi procentul „copiilor dintr-o familie cu risc de violenţă asupra copiilor”, indiferent de tipul de violenţă –
verbală, emoţională, fizică, au fost practic constante în primul an de implementare a PMS (între T0 şi T1), dar au scăzut
apoi destul de consistent, de la 29% la 11,4% dintre cei 877 de copii evaluaţi în perioada T3 (în 2018).
Vulnerabilitatea evaluează metodele disciplinare folosite şi prezenţa sau absenţa unei abordări pozitive faţă de
comportamentul copilului. Potrivit evaluării calitative, violenţa a fost una dintre problemele cel mai dificil de abordat
şi un subiect tabu în unele comunităţi şi pentru anumite persoane. Mai mult, violenţa psihologică şi verbală era un
comportament acceptat cu uşurinţă de anumiţi lucrători comunitari. Prin urmare, formarea lucrătorilor comunitari a
constituit primul pas în abordarea problemei. Formarea s-a dovedit una dintre cele mai eficace componente ale PMS
şi a înzestrat lucrătorii comunitari cu importante competenţe şi abilităţi. De asemenea, aceştia şi-au schimbat valorile
şi atitudinile. Comparativ cu situaţia dinaintea implementării PMS, realizarea anumitor acţiuni, consilierea părinţilor cu
privire la metodele disciplinare şi informarea copiilor despre drepturile lor au contribuit la o schimbare de atitudine la
nivelul părinţilor şi al copiilor, care au început să opună rezistenţă. În majoritatea cazurilor de succes, părinţii şi-au
schimbat atitudinea faţă de copii, ceea ce s-a reflectat în alegerea metodei de disciplinare a acestora. În majoritatea
cazurilor serioase, când părinţii au refuzat să coopereze cu asistentul social, acesta din urmă a fost instruit cum să ia
măsuri pentru a asigura siguranţa copiilor şi pentru a reduce sau a elimina riscul de violenţă.

12.478 unităţi
877 unităţi
3.947 unităţi
COPIL DINTR-O FAMILIE CU RISC DE VIOLENŢĂ ASUPRA COPIILOR

Sursa: Baza de date Aurora
Figura 8. Evoluţia vulnerabilităţii „copil dintr-o familie cu risc de violenţă asupra copiilor” la nivelul grupului ţintă al PMS

Numărul şi procentul „copiilor care trăiesc într-o gospodărie cu risc de comportament violent” variază foarte puţin,
putând fi evaluate ca fiind constante pe parcursul celor trei ani de intervenţie. Pentru grupul mare format din 12.478
de copii evaluaţi în perioada T0 (majoritatea cazurilor evaluate în 2015) şi T1 (majoritatea cazurilor evaluate în 2016),
nu s-a înregistrat niciun progres vizibil în primul an al intervenţiei. Vulnerabilitatea evaluează riscul de violenţă în baza
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antecedentelor de violenţă ale membrilor gospodăriei, fiind foarte dificil de schimbat pe termen lung şi, practic,
imposibil în mai puţin de un an, aşa cum au subliniat toţi actorii implicaţi în procesul de evaluare.
Cu toate acestea, dacă analiza îşi îndreaptă atenţia asupra grupului mai mic de copii care au beneficiat de servicii în cei
trei ani de implementare a PSM, până în 2018, progresul este unul vizibil. În timp ce 12% dintre cei 877 de copii au fost
identificaţi ca provenind dintr-o familie cu risc de violenţă asupra copiilor în perioada T0, doar 11,4% dintre ei au
rămas în această situaţie vulnerabilă la momentul T3. Băieţii şi fetele au fost şi rămân la fel de vulnerabili la violenţa
domestică / din cadrul gospodăriei.

12.478 unităţi
3.947 unităţi
877 unităţi
COPIL CARE TRĂIEŞTE ÎNTR-O GOSPODĂRIE CU RISC DE COMPORTAMENT VIOLENT

Sursa: Baza de date Aurora
Figura 9. Evoluţia vulnerabilităţii „copil care trăieşte într-o gospodărie cu risc de comportament violent” la nivelul grupului ţintă
al PMS

Pe de altă parte, numărul şi procentul „copiilor dintr-o familie cu risc de neglijare a copilului” au crescut uşor, de la
11,9% la 16,2%. Aceasta este corelată cu creşterea proporţiei copiilor cu părinţi migranţi, cu unul sau ambii părinţi
plecaţi de acasă / absenţi din gospodărie, elemente aflate în afara controlului lucrătorilor comunitari. Cu toate
acestea, ca în cazul comportamentului la risc privind consumul de substanţe, pe măsură ce copiii cresc, situaţiile în
care părinţii decid să îi lase singuri, fără supravegherea unui adult, apar mai des. Mai mult, aşa cum s-a menţionat
deja, evaluarea vulnerabilităţilor legate de neglijarea copilului nu este specificată suficient de bine, putând apărea cu
uşurinţă supraestimări ale valorilor. Asistenţii sociali intervievaţi la nivel local şi judeţean au confirmat că
vulnerabilitatea a apărut în cazul multor familii fără probleme parentale reale.

12.478 unităţi
3.947 unităţi
877 unităţi
COPIL DINTR-O FAMILIE CU RISC DE NEGLIJARE A COPILULUI

Sursa: Baza de date Aurora
Figura 10. Evoluţia vulnerabilităţii „copil dintr-o familie cu risc de neglijare a copilului” la nivelul grupului ţintă al PMS

Datele relevă faptul că activităţile menite să combată violenţa domestică şi violenţa asupra copiilor, adresate atât
lucrătorilor comunitari, cât şi familiilor şi copiilor, au obţinut rezultate pe durata implementării PMS. Informaţiile
calitative adunate prin intermediul interviurilor arată că lucrătorii comunitari sunt destul de sceptici cu privire la
succesul activităţilor de combatere a violenţei asupra copiilor, a violenţei din rândul copiilor şi a neglijării copilului,
însă sunt siguri că gradul de conştientizare a crescut în rândul membrilor comunităţii, ca un rezultat cumulat al PMS şi
al altor campanii naţionale şi locale, derulate de organisme publice sau private împotriva violenţei domestice şi a
violenţei asupra copiilor. Aceasta se reflectă în interesul crescut al anumitor părinţi de a învăţa metodele şi tehnicile
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parentale ce pot elimina violenţa din metodele lor disciplinare şi în dorinţa (şi uneori zelul) anumitor copii de a raporta
abuzurile.

Eficacitatea PMS din punctul de vedere al prevenirii separării copilului de familie
Proporţia copiilor cu risc de separare de familie din cauza vulnerabilităţilor multiple (peste 7) a scăzut semnificativ dea lungul timpului la nivelul grupului de tratament. Acest rezultat se datorează evoluţiei pozitive a majorităţii celorlalte
vulnerabilităţi, iar 85,71% dintre asistenţii sociali sunt de acord într-o mare sau foarte mare măsură cu afirmaţia că
această vulnerabilitate – riscul separării copilului de familie – s-a diminuat, demonstrând o îmbunătăţire generală a
situaţiei copiilor din comunităţile vizate.
COPIL CU RISC DE SEPARARE DE FAMILIE (ORICE PERSOANĂ CU VÂRSTA MAI MICĂ
DE 18 ANI CARE CUMULEAZĂ 7 SAU MAI MULTE VULNERABILITĂŢI)
12.478 unităţi

3.947 unităţi

877 unităţi

Sursa: Baza de date Aurora
Figura 11. Evoluţia vulnerabilităţii „copil cu risc de separare de familie” la nivelul grupului ţintă al PMS

Proporţia mică a „copiilor cu risc de separare de familie” din cauza faptului că mamele lor au copii minori în sistemul
de proiecţie a variat uşor de-a lungul timpului la nivelul grupului de tratament.
Potrivit datelor furnizate de către DGASPC, numărul total al copiilor în situaţie de risc aflaţi în plasament sau asistenţă
maternală este în creştere, cu aproape 103%, la nivelul celor 38 de localităţi în care a fost implementat PMS. Este în
creştere şi în rândul beneficiarilor direcţi ai serviciilor monitorizaţi de Aurora. Cercetarea calitativă, interviurile şi focus
grupurile realizate, a accentuat faptul că implementarea PMS a scos la iveală unele dintre cazurile grave de abuz,
neglijenţă, violenţă şi alte vulnerabilităţi asociate, generând un număr mai mare de copii separaţi de familiile lor. În
cadrul PMS, analiza mai eficientă şi mai completă a vulnerabilităţilor din cadrul comunităţilor permite o mai bună
înţelegere a problemelor şi, prin urmare, aceste probleme complexe continuă să fie prezente până când sunt eliminate
toate vulnerabilităţile asociate. Pe de altă parte, această situaţie se încadrează în tendinţa generală de scădere a
gradului de toleranţă şi de creştere a atenţiei acordate abuzului asupra copilului, conducând la creşterea generală a
numărului de copii în situaţie de risc aflaţi în plasament sau asistenţă maternală la nivelul judeţului.
Aceeaşi tendinţă poate explica numărul în creştere al sesizărilor confirmate de abuz asupra copilului incluse în
evidenţa DGASPC. Totuşi, la nivelul grupului ţină de beneficiari ai PMS, numărul copiilor dintr-o familie cu risc de
violenţă asupra copiilor a scăzut cu aproape 60,6%. Având în vedere activităţile desfăşurate şi serviciile acordate în
cadrul modelului PMS, această ameliorare a situaţiei copiilor cu risc de violenţă domestică se datorează în mod direct
modelului propus de UNICEF.

Rezultate pe termen lung
Rugaţi să noteze utilitatea proiectului pentru comunitate, lucrătorii comunitari şi consilierii şcolari care au participat la
ancheta online realizată în scopul prezentei evaluări au acordat un punctaj mediu de 9,5 din 10, 71,1% dintre ei
oferind nota 10 pentru acest parametru. Aceştia au apreciat că proiectul a acoperit nevoile copiilor vulnerabili într-o
foarte mare măsură. Pe o scară de la 1 la 10, acoperirea medie a vulnerabilităţilor copiilor estimată de lucrătorii
comunitari şi consilierii şcolari este de 8,6. Un punctaj mediu de 8,4 a fost acordat şi pentru utilitatea proiectului în
cazul femeilor vulnerabile în situaţie de risc, deoarece modelul se concentrează asupra femeilor însărcinate şi a
tinerelor mame.
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Pentru vulnerabilităţile cu o evoluţie pozitivă a numărului de cazuri / incidenţei, aşa cum este prezentat mai sus şi
după cum rezultă din tabelul 12, evaluarea arată că serviciile de referire şi asistenţă au contribuit la creşterea
accesului beneficiarilor la servicii specializate şi prestaţii sociale.
Factorii ce au fost menţionaţi în timpul interviurilor şi al focus grupurilor de peste 90% dintre lucrătorii comunitari şi
consilierii şcolari ca determinând, într-o mare sau foarte mare măsură, succesul modelului sunt:
-

Resursele umane calificate;
Formarea resurselor umane (în legătură directă cu factorul anterior);
Abordarea integrată;
Disponibilitatea instrumentelor şi a metodelor adaptate la nevoile lucrătorilor comunitari;
Comunicare eficientă;
Sprijinul din partea autorităţilor locale;
Participarea actorilor locali;
Adaptabilitatea la profilul comunităţii graţie numărului mare de servicii disponibile în cadrul PMS şi structurii
pachetelor personalizate de servicii pentru fiecare beneficiar;
Accentul pe activitatea de teren şi timpul petrecut mai degrabă în teren, la nivelul comunităţii, decât la birou;
Buna cooperare cu instituţiile judeţene în momentele în care a fost nevoie de sprijin specializat;
Sprijin oferit de UNICEF atunci când au apărut probleme delicate.

Majoritatea vulnerabilităţilor cu o evoluţie negativă sau neutră, aşa cum este prezentat mai sus şi după cum rezultă
din tabelul 12, nu pot fi abordate în mod direct, eliminate (de exemplu: dizabilităţile) sau tratate (de exemplu: bolile
cronice) prin PMS.
Pentru vulnerabilităţile vizate de servicii, (1) cuprinderea şcolară, (2) riscul de abandon şcolar, (3) abuzul de substanţe
sau (4) comportamentul violent în rândul adolescenţilor, evaluarea calitativă şi ancheta derulată în rândul lucrătorilor
comunitari şi al consilierilor şcolari au testat trei ipoteze principale pentru a identifica o explicaţie pentru lipsa sau
gradul redus al eficacităţii PMS:
-

Necesitatea furnizării serviciilor pe o perioadă mai lungă de timp pentru a obţine rezultate, mai ales când e
vorba de schimbări de comportament şi atitudine;
Necesitatea unui număr mai mare de lucrători comunitari pentru o mai bună acoperire a nevoilor în
comunitate;
Serviciile specializate (cum ar fi accesul la servicii ginecologice sau o mai bună consiliere) pot contribui la
obţinerea unor rezultate mai bune în contextul accesului dificil al anumitor beneficiari.

94,3% dintre asistenţii medicali comunitari şi mediatorii sanitari care au participat la ancheta online au fost de acord
într-o mare sau foarte mare măsură cu afirmaţia că numărul femeilor însărcinate a căror sarcină a fost monitorizată a
crescut. După părerea noastră, aceasta demonstrează un efort important de a monitoriza sarcinile femeilor
vulnerabile. De asemenea, denotă faptul că demersurile pentru schimbarea comportamentului adulţilor legat de
propria lor sănătate reprezintă o provocare mai mare pentru echipa comunitară decât schimbarea comportamentului
copiilor sau al adulţilor legat de sănătatea copiilor.
Comportamentul la risc al adolescenţilor, inclusiv violenţa şi abuzul de substanţe, este greu de schimbat (şi adesea
urmează exemplul adulţilor). Prin urmare, abordarea comportamentului tinerilor presupune tratarea adecvată a
comportamentului adulţilor. În aceste cazuri, este nevoie de consiliere specială, ce nu poate fi oferită în cadrul
comunităţii, mai ales în cele rurale. Totodată, sunt necesare servicii speciale pentru controalele prenatale ale femeilor
însărcinate, nefiind disponibili ginecologi la nivelul comunităţilor rurale.
Întrebaţi în cadrul anchetei online dacă perioada de implementare a PMS a fost suficientă pentru a răspunde nevoilor
copiilor cu vulnerabilităţi din comunitate, 30,5% dintre lucrătorii comunitari şi consilierii şcolari au fost de acord că
timpul a fost suficient într-o mare sau foarte mare măsură, 21,9% nu au fost de acord într-o mare sau foarte mare
măsură, 28,1% au răspuns nici că sunt de acord, nici că nu sunt de acord şi 19,5% nu au răspuns deloc la această
întrebare. Interviurile şi focus grupul au clarificat şi nuanţat aceste opinii, existând un consens la nivelul actorilor cum
că timpul a fost suficient pentru a acoperi nevoile şi vulnerabilităţile simple, dar insuficient pentru cele complexe şi
transversale.
În plus, prezenţa unui număr mai mare de lucrători comunitari în comunităţile mari şi în cele cu mulţi copii vulnerabili
şi/sau accesul îmbunătăţit la servicii specializate pot creşte numărul de beneficiari ai serviciilor şi numărul absolut al
vulnerabilităţilor tratate. 46,1% dintre lucrătorii comunitari şi consilierii şcolari care au luat parte la anchetă au fost de
acord într-o mare sau foarte mare măsură cu faptul că numărul lucrătorilor comunitari din cadrul echipei comunitare a
fost adecvat, în timp ce 35,2% nu au fost de acord cu acest lucru într-o mare sau foarte mare măsură, iar interviurile şi
focus grupul au clarificat faptul că dimensiunea şi profilul comunităţii (numărul persoanelor, mai ales al copiilor, cu
vulnerabilităţi) sunt foarte importante şi ar putea constitui un factor care să determine structura echipei comunitare.
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Aşa cum reiese din baza de date Aurora, numărul cazurilor active tratate în fiecare comunitate prin servicii pe termen
lung de o echipă formată din doar trei profesionişti (asistent social, asistent medical comunitar şi consilier şcolar) a
scăzut în fiecare an. Aşadar, deşi extrem de eficace, activitatea echipelor comunitare de mici dimensiuni are rezultate
limitate din cauza capacităţii restrânse în raport cu numărul mare de copii cu vulnerabilităţi identificaţi în timpul
recensământului comunitar întreprins în 2015-2016. Mai mult, potrivit interviurilor şi focus grupurilor, este nevoie de
servicii specializate, necuprinse în PMS, pentru a răspunde vulnerabilităţilor celor mai grave, atât celor din sfera
sănătăţii, pentru care sunt necesari medici specialişti, cât şi altor vulnerabilităţi, pentru care sunt necesare servicii
specializate de ocupare a forţei de muncă, cursuri de formare, consiliere sau terapie psihologică etc. În acest context,
eficacitatea PMS este influenţată de disponibilitatea acestor servicii specializate şi, pentru a spori şi mai mult
eficacitatea şi a asigura rezultate şi mai bune, trebuie dezvoltate în paralel aceste servicii specializate, făcându-le
totodată mai accesibile comunităţilor rurale izolate.

4.2.2. Eficacitatea la nivel comunitar
Întrebarea de evaluare şi abordarea
Întrebarea de evaluare 5. Modelul / PMS contribuie la dezvoltarea capacităţii furnizorilor de servicii de la nivel local,
inclusiv a lucrătorilor comunitari angajaţi din resursele proiectului pentru furnizarea pachetului minim de servicii
integrate?
Evaluarea urmăreşte două aspecte principale:
1.
2.

Măsura în care proiectul demonstrativ a determinat o capacitate sporită / adecvată la nivelul lucrătorilor
comunitari angajaţi în vederea furnizării pachetului minim de servicii integrate.
Măsura în care proiectul demonstrativ a contribuit la o creştere a capacităţii la nivelul sistemului, în rândul
personalului din cadrul departamentelor de protecţie socială, educaţie şi sănătate de la nivel naţional şi local.

Existenţa şi calitatea estimată a serviciilor furnizate / furnizorilor de servicii de la nivel local au fost evaluate în cele 45
de comunităţi în care a fost implementat modelul, înainte şi după derularea proiectului. Pentru a evalua eficacitatea
proiectului din acest punct de vedere, a fost reconstituită situaţia iniţială printr-o abordare calitativă, în baza
documentelor avute la dispoziţie (evaluarea aprofundată şi evaluarea intermediară), a interviurilor realizate la nivel
judeţean şi comunitar, a focus grupurilor şi a anchetelor din rândul lucrătorilor comunitari.
În ceea ce priveşte lucrătorii comunitari, trebuie făcută distincţia între comunităţile în care au fost implicaţi toţi
lucrătorii comunitari disponibili prin intermediul proiectului şi cele în care au fost implicaţi şi alţi profesionişti (angajaţi
de către autorităţile locale). În mod similar, trebuie făcută distincţia între lucrătorii comunitari implicaţi în proiect care
au ocupat şi anterior o astfel de poziţie (fiind angajaţi de către autorităţile locale) şi lucrătorii fără nicio experienţă sau
cu o experienţă limitată în domeniu, dar şi între lucrătorii comunitari locali şi cei din alte localităţi. Au fost evaluate
fluctuaţia şi competenţele lucrătorilor comunitari.
Dezvoltarea capacităţii lucrătorilor comunitari a fost asigurată, în principal, prin cursuri de formare, esenţiale fiind şi
instrumentele puse la dispoziţie (metodologia pentru furnizarea coordonată / integrată a serviciilor, Aurora) şi
supervizarea / sprijinul acordat de echipele coordonatoare. Toate aceste elemente au creat condiţii adecvate pentru
furnizarea serviciilor necesare de către lucrătorii comunitari.
Evaluarea capacităţii a vizat următoarele elemente:
-

Eficacitatea formării, evaluată în baza modelului standard al lui Kirkpatrick67.
Rolul metodologiei pentru furnizarea coordonată / integrată a serviciilor, al aplicaţiei Aurorei şi al serviciilor
de coordonare / supervizare / sprijin pentru întărirea capacităţii lucrătorilor comunitari.
Măsura în care proiectul a avut un efect indirect, şi anume creşterea capacităţii în cele 45 de comunităţi (a
altor angajaţi ai primăriei, a consiliului local) şi la nivel judeţean, în rândul angajaţilor consiliului judeţean /
primăriei, prefecturii, DGASPC, DSP şi CJRAE, al coordonatorilor, prin diseminarea / managementul
cunoştinţelor.
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Modelul Kirkpatrick evaluează reacţia (de exemplu, măsura în care participanţilor li se pare cursul benefic, interactiv şi relevant pentru activitatea
lor profesională), învăţarea (de exemplu, măsura în care participanţii dobândesc cunoştinţele, abilităţile, atitudinea, încrederea şi angajamentul
dorite prin participarea lor la cursul de formare), comportamentul (de exemplu, măsura în care participanţii aplică ce au învăţat în timpul cursului în
momentul în care se întorc la locul lor de muncă), rezultatele (de exemplu, măsura în care apar efectele scontate prin formare, sprijin şi
responsabilizare) – ultimele fiind abordate în cadrul întrebării de evaluare precedente. Celelalte trei niveluri vor fi evaluate în baza analizei
documentare (în principal a rapoartelor de formare), prin triangularea cu datele cantitative adunate prin anchetele din rândul lucrătorilor
comunitari şi cu datele calitative strânse prin interviurile de la nivel judeţean şi comunitar (inclusiv în rândul coordonatorilor).
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-

Capacitatea microgranturilor de a valorifica competenţele dobândite de către lucrătorii comunitari şi alţi
actori şi de a conduce la elaborarea altor proiecte şi dezvoltarea comunităţii. Echipa de evaluare va analiza,
printr-o abordare calitativă, eficacitatea celor 114 microgranturi din perspectiva dialogului comunitar necesar
pentru a soluţiona problemele identificate prin recensământul comunitar şi pentru a elabora alte propuneri
de proiect.

Evaluarea dezvoltării capacităţii include şi evaluarea capacităţii comunităţii de a sensibiliza cu privire la prevenirea
violenţei şi abuzului, de a promova comportamentele sănătoase, de a organiza activităţi extraşcolare, de a promova
nediscriminarea, de a consolida structura comunitară consultativă.

Eficacitatea modelului din perspectiva capacităţii lucrătorilor comunitari
Asistentul social a fost prezent, de la bun început, în toate comunităţile în care s-a implementat PMS, conform
evaluării aprofundate.68 Cu toate acestea, pentru a asigura o mai bună capacitate la nivel local, în majoritatea acestor
comunităţi, autorităţile locale angajează diferite persoane care să implementeze PMS, asistenţii sociali existenţi
rămânând membri ai SCC şi, mai degrabă, oferind sprijin administrativ lucrătorilor implicaţi în activităţile de teren.
Asistenţii sociali ai primăriilor au fost implicaţi în acordarea PMS doar în situaţiile în care nu s-au identificat candidaţi
pentru echipa comunitară.
Pentru stabilirea situaţiei iniţiale, sunt luate în considerare următoarele informaţii prezentate în evaluarea
aprofundată69:
-

-

-

La nivelul asistenţilor sociali disponibili în 2015, 33 dintre cei 40 care au fost intervievaţi trăiau în localitate
(inclusiv în alte sate ale comunei);
25 dintre cei 40 deţineau diplome universitare. Dintre ei, doar 12 absolviseră studii de asistenţă socială,
majoritatea lor fiind angajaţi ai primăriilor din mediul urban, unul terminase sociologia şi trei, psihologia;
36 (90%) dintre ei apreciau că membrii comunităţii vizate ştiau cu ce se ocupă într-o foarte mare măsură (14)
sau cel puţin într-o mare măsură (22). Opinii pozitive similare au fost exprimate şi în legătură cu nivelul de
încredere al comunităţii în asistenţii sociali şi măsura în care populaţia caută sfaturi şi îndrumare din partea
asistentului social. Cu toate acestea, puţin peste jumătate din eşantionul de părinţi / tutori nu ştiau cine este
asistentul social, 14% cunoşteau persoana, dar nu vorbiseră niciodată cu ea. Aproape o treime dintre
respondenţi estimează că asistentul social acordă servicii foarte bune (9%) sau bune (21%). Aceste rezultate
arată lipsa activităţii de teren şi a relaţiilor personale ale asistentului social cu majoritatea membrilor
comunităţii.
Bugetul de timp raportat de asistenţii sociali a inclus în jur de 17 ore de activitate de teren pe săptămână
(două treimi pentru discuţii cu familiile nevoiaşe şi o treime pentru discuţii cu vecinii). Nu s-a identificat nicio
problemă majoră în ceea ce priveşte tipurile de activitate raportate. Violenţa domestică, creşterea copilului,
sărăcia, abandonul şcolar şi prevenirea acestuia, abuzul de alcool, problemele de sănătate şi examinarea
mijloacelor de trai au fost raportate de către aproximativ 75% dintre asistenţii sociali ca fiind aspecte
frecvente şi foarte frecvente de care trebuie să se ocupe în activitatea lor.
Cei 29 de asistenţi medicali comunitari angajaţi în judeţul Bacău în 2015 au confirmat, prin răspunsurile lor,
nevoia de a informa comunitatea locală despre activitatea lor. Chestionarul i-a întrebat dacă localnicii ştiu cu
ce se ocupă un asistent medical comunitar. Dintre cei 29 intervievaţi, patru au răspuns „foarte puţin”, 12 au
declarat „puţin”, cinci au spus „în mare măsură”, şase au ales varianta „într-o foarte mare măsură”, în timp ce
doi nu au răspuns deloc.

În paralel cu evaluarea aprofundată, au fost recrutaţi coordonatori judeţeni începând cu februarie 2015, iar localităţile
incluse în proiect au recrutat lucrătorii comunitari: asistenţi sociali, referenţi sociali, mediatori sanitari, operatori de
teren etc. Şi CJRAE a demarat recrutarea consilierilor şcolari şi a mediatorilor şcolari tot în februarie 2015.
Implementarea PMS depinde, în mare parte, de nivelul de competenţă şi calificare al membrilor echipei comunitare
(lucrătorii comunitari şi consilierul şcolar). Deşi condiţiile de angajare au fost aceleaşi pentru toate comunităţile
incluse în model, nivelul de calificare al membrilor echipelor comunitare locale variază, afectând modul de
desfăşurare a activităţilor (calitatea serviciilor furnizate, timpul alocat etc.). Procesul de angajare a presupus
schimbări temporare – de câteva luni – sau permanente ale personalului în câteva comunităţi şi a fost adaptat la
condiţiile actuale ale pieţei muncii. Majoritatea personalului a fost angajat iniţial pe o perioadă determinată de timp,
în baza unui contract de prestări servicii ca operatori de teren pentru recensământul comunitar, iar unii dintre aceşti
68

Voicu, B. şi Tufiş, C., 2016, In-depth assessment of the social, health, and education status of children and their families in target areas of the
Bacău County. Baseline report. [Evaluarea aprofundată a situaţiei sociale, medicale şi educaţionale a copiilor şi familiilor acestora din comunităţile
vizate la nivelul judeţului Bacău. Raport de referinţă]
69 Ibid. pp. 70-76.
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lucrători au fost angajaţi ulterior cu contract de muncă în cadrul echipelor comunitare. Însă, în câteva cazuri, a fost
nevoie de timp pentru a găsi persoanele potrivite şi dispuse să ocupe anumite posturi, iar problemele legate de
concediile de maternitate şi mobilitatea consilierilor şcolari angajaţi să desfăşoare activităţi în mai multe şcoli au
afectat stabilitatea echipelor.
Cu toate acestea, printre problemele ce au afectat cel mai mult implementarea PMS a fost fluctuaţia de personal.
Aceasta a fost monitorizată şi raportată periodic către UNICEF, iar tabelul de mai jos prezintă o sinteză a evoluţiei
anuale a lucrătorilor comunitari angajaţi, în baza situaţiilor din noiembrie 2015, noiembrie 2016, octombrie 2017 şi
decembrie 2018. O prezentare completă a sarcinilor, fluctuaţiei şi formării personalului este prezentată în Anexa nr. 7.
Tabel 11. Prezentarea resurselor umane angajate la nivel comunitar în fiecare an de implementare a PMS

Asistenţi
sociali
Nov.
2015
Nov.
2016
Oct.
2017
Dec.
2018

Nr. lucrători comunitari şi cadre
şcolare – echivalent normă întreagă

Asistenţi
medicali
comunitari

Mediatori
sanitari

Consilieri
şcolari

Mediatori
şcolari

Operatori
de tern
(2015/2016)

46,5

26

0

14

0

23,5

61

29

0

14

0

26

42,5

33

3

32,5

27

1

56

33

4

33

27

1

43,5

38

6

29

25

0

Nr. total al persoanelor angajate

52

38

6

30

25

0

Nr. lucrători comunitari şi cadre
şcolare - echivalent normă întreagă

44

35

4

37

29

0

Nr. total al persoanelor angajate

49

35

4

38

29

0

Nr. total al persoanelor angajate
Nr. lucrători comunitari şi cadre
şcolare - echivalent normă întreagă
Nr. total al persoanelor angajate
Nr. lucrători comunitari şi cadre
şcolare - echivalent normă întreagă

Sursa: Documentele de monitorizare ale UNICEF

Conform tabelului prezentat, comunităţile nu au fost acoperite cu personal pe întreaga perioadă de implementare a
PMS. Într-un număr mic de comunităţi, a fost angajat mai mult de un asistent social cu normă întreagă şi, în unele
cazuri, asistentul social angajat permanent de către administraţia publică a contribuit la activitatea echipei comunitare
susţinute de UNICEF, crescând eficienţa şi eficacitatea serviciilor şi monitorizării.
În primul an de implementare a PMS, în 2015, numărul lucrătorilor comunitari, în special al asistenţilor sociali, a fost
mai mare pentru că majoritatea lor au fost iniţial angajaţi ca operatori de teren. Deşi denumirea lor s-a schimbat în
asistent social în toamna anului 2015, nu toate persoanele angajate în 2015 ca asistenţi sociali au rămas în echipele
comunitare.
În 19 dintre cele 45 de comunităţi, echipa formată din asistent social, asistent medical comunitar şi consilier şcolar a
fost completă timp de cel puţin doi ani, între 2016 şi 2018. 30 de comunităţi au avut echipe complete timp de cel
puţin un an. Mediatorii şcolari au fost prezenţi în 22 de comunităţi.
În opt comunităţi (Sănduleni, Slănic Moldova, Ungureni, trei comunităţi ale municipiului Bacău şi ambele comunităţi
ale oraşului Târgu Ocna), a lipsit un asistent social (normă întreagă sau parţială) timp de cel puţin un an, începând
cu 2016, după recensământul comunitar (când a fost mobilizat un număr mai mare de persoane pentru identificarea
copiilor vulnerabili şi evaluarea nevoilor, fără însă a se furniza servicii).
Asistenţii medicali comunitari au lipsit în 15 comunităţi dintre cele 45 timp de cel puţin un an. Mediatorii sanitari au
fost prezenţi în şase comunităţi. În Dealu Morii, în 2016, şi în Găiceana, în 2017 şi 2018, mediatorul sanitar a fost
singurul profesionist din domeniul sănătăţii, asistentul medical comunitar fiind absent în comunităţile respective în
acea perioadă.
Consilierii şcolari au lipsit în 18 comunităţi timp de cel puţin un an. În cazul consilierilor şcolari, reglementările
naţionale privind norma de lucru prevăd ca un consilier şcolar să lucreze cu 800 de elevi şi 400 de copii preşcolari (de
grădiniţă). În mediul rural şi oraşele mici, majoritatea şcolilor nu au aceste efective de elevi. Prin urmare, consilierul
şcolar acoperă mai multe şcoli şi nu este aproape niciodată prezent în permanenţă într-o şcoală. De obicei, este
prezent în comunitate 1-2 zile pe săptămână. Un caz fericit în implementarea PMS a fost cel al trei comunităţi situate
aproape unele de altele, în care a fost angajat un consilier şcolar pentru a acoperi cele trei şcoli rurale. Norma
consilierilor şcolari afectează timpul alocat consilierii elevilor şi colaborarea cu alţi membri ai echipei comunitare. În
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acest sens, evaluarea sumativă poate confirma majoritatea constatărilor evaluării intermediare a modelului de
„Incluziune socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul comunităţii”70:
-

-

-

De obicei, şcolile pe care trebuie să le deservească un consilier nu sunt grupate în baza distanţei faţă de
domiciliul acestuia, ceea ce îngreunează şi mai mult desfăşurarea activităţilor sale.
Unii consilieri şcolari angajaţi în cadrul proiectului predau deja în şcolile respective şi au lucrat atât în calitate
de consilier cu jumătate de normă, cât şi ca profesori. Aceasta le permite să cunoască mai bine elevii, dar
poate crea şi un conflict de interese, deoarece rolul consilierului şcolar este acela de a media între profesori,
pe de-o parte, şi elevi şi părinţii lor, pe de alta.
Obligaţiile consilierilor şcolari fără activitate didactică în şcoli angajaţi în cadrul modelului şi cele ale
consilierilor angajaţi de CJRAE sunt diferite în sensul că primii au responsabilităţi mai limitate (nu trebuie să
predea).
Unii consilieri şcolari nu organizează sesiuni individuale de consiliere şcolară, ci doar consiliere de grup din
cauza lipsei de spaţiu pentru o astfel de activitate.

Mediatorii şcolari au fost prezenţi în 22 de comunităţi. În 20 de comunităţi, aceştia s-au alăturat echipelor formate din
asistenţi sociali, asistenţi medicali comunitari şi consilieri şcolari. Timp de cel puţin un an, în opt comunităţi, mediatorii
şcolari au fost singurii profesionişti din domeniul educaţiei, consilierii şcolari nefiind disponibili în comunităţile
respective în acea perioadă.
Analizând lucrătorii comunitari şi consilierii şcolari implicaţi în furnizarea PMS până în 2018, s-a constatat următoarea
situaţie în comparaţie cu situaţia iniţială:
-

-

-

-

-

78% dintre asistenţii sociali şi 76,5% dintre asistenţii medicali comunitari au fost localnici şi doar restul (22%
dintre asistenţii sociali şi 23,53% dintre asistenţii medicali comunitari) au făcut naveta din alte localităţi. Acest
lucru arată că majoritatea lucrătorilor comunitari sunt ataşaţi de comunitatea respectivă şi pot juca un rol
activ la nivelul acesteia, cunoscând foarte bine nevoile comunităţii de la bun început. Totuşi, această situaţie
nu diferă de situaţia iniţială, deşi, în majoritatea cazurilor, lucrătorii comunitari au fost angajaţi cu sprijinul
UNICEF după ancheta realizată în 2015 în scopul evaluării aprofundate.
22 dintre cei 50 de asistenţi sociali (44%) deţin o diplomă universitară şi 9 (18%) au o diplomă de colegiu, dar
doar 10, reprezentând 27,03% dintre ei, sunt specializaţi în domeniul asistenţei sociale. În acest sens, nu
există diferenţe majore şi progrese comparativ cu situaţia iniţială raportată de evaluarea aprofundată în
legătură cu asistenţii sociali angajaţi de autorităţile publice locale în 2015.
Toţi asistenţii medicali comunitari au formare iniţială de specialitate, iar numărul asistenţilor medicali
comunitari a crescut de la 29 în întregul judeţ la 31 în comunităţile selectate în care a fost implementat PMS.
25 dintre cei 43 de consilieri şcolari şi mediatori şcolari erau localnici, însă această cifră include 18 mediatori
şcolari, ceea ce înseamnă că doar şapte dintre cei 25 de consilieri şcolari locuiau în comunităţile supuse
intervenţiei. Prezenţa a numeroşi profesionişti din domeniul educaţiei este foarte importantă, însă trebuie să
reţinem faptul că, pentru evaluarea aprofundată, în 2015, au fost intervievaţi 33 de consilieri şcolari în şcolile
din comunităţile selectate şi că, în 2018, doar 25 de consilieri şcolari au participat la o anchetă similară.
Toţi consilierii şcolari au o diplomă universitară, 12 chiar şi diplomă de masterat. 20 dintre cei 43 de consilieri
şcolari şi mediatori şcolari au formare iniţială în domeniul psihologiei.
Din bugetele de timp raportate de asistenţii sociali a reieşit că 40% din programul de lucru lunar a fost alocat
activităţii de teren şi furnizării serviciilor din Pachetul Minim de Servicii recomandate de Aurora. Proporţia
activităţii de teren este mai mare în cazul asistenţilor medicali comunitari şi mai mică în cazul consilierilor
şcolari. Aceasta este comparabilă cu cele 17 ore/săptămână raportate iniţial în 2015, deşi cercetarea
calitativă arată un progres important la capitolul activitate de teren şi timp petrecut în teren.
94,5% dintre lucrătorii comunitari şi consilierii şcolari declară că populaţia comunităţii ştie cu ce se ocupă
(sunt de acord cu această afirmaţie într-o mare sau foarte mare măsură) şi 90,6% cred că localnicii îi vor
contacta dacă au nevoie de ajutor. Aceste afirmaţii nu au fost verificate printr-o anchetă în rândul membrilor
comunităţii. Se constată un progres faţă de situaţia iniţială. Pe de altă parte, aceste afirmaţii nu au fost
testate printr-o anchetă în rândul beneficiarilor serviciilor, părinţilor / tutorilor. Cu toate acestea, focus
grupurile cu copiii şi părinţii / tutorii au arătat faptul că majoritatea persoanelor sunt familiarizate cu echipa
comunitară (toţi cei prezenţi la focus grupuri şi, din câte ştiu ei, şi rudele, prietenii şi vecinii lor cunosc
membrii echipei comunitare). Este mai puţin clar dacă multe persoane ar contacta la nevoie asistentul social,
asistentul medical comunitar, consilierul şcolar sau mediatorul şcolar.
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UNICEF, Claudia Petrescu (coord.), 2017, Evaluarea intermediară a modelului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la
nivelul comunităţii”, p. 55.
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Toţi coordonatorii judeţeni şi lucrătorii comunitari, angajaţi la acea vreme, au participat la un curs de formare (apriliemai 2015) axat pe abordarea generală a proiectului demonstrativ, inclusiv rolurile şi responsabilităţile la nivel judeţean
şi local, drepturile copilului, activitatea de teren şi munca în echipă, evaluarea nevoilor cu ajutorul aplicaţiei Aurora, în
vederea pregătirii recensământului comunitar. Pentru a continua dezvoltarea competenţelor membrilor echipei
comunitare şi pentru a le schimba comportamentul în vederea reducerii discriminării şi stigmatizării, s-au organizat
sesiuni de formare pe teme precum sănătatea reproducerii, discriminare, violenţă domestică, dezvoltare personală
etc.
În total, un asistent social a beneficiat de peste 150 de ore de formare, în afara celor 720 de ore de formare iniţială în
domeniul asistenţei sociale, un asistent medical comunitar a beneficiat de peste 250 de ore de formare şi un consilier
şcolar a beneficiat de peste 120 de ore de formare. Tabelul de mai jos prezintă o sinteză a formării realizate.
Potrivit anchetei online din rândul lucrătorilor comunitari şi consilierilor şcolari, 79,7% dintre respondenţi au apreciat
calitatea formării ca fiind foarte bună, iar ceilalţi, ca fiind bună. Niciun respondent nu a evaluat calitatea formării sub
„bună”. 97,7% dintre respondenţi apreciază într-o mare sau foarte mare măsură că formarea a fost utilă şi folosesc
competenţele dobândite în activităţile lor zilnice, iar 96,9% apreciază într-o mare sau foarte mare măsură că au
dobândit noi competenţe pentru activitatea lor profesională. 97,9% dintre respondenţi apreciază într-o mare sau
foarte mare măsură că au rezultate mai bune în activitatea profesională de zi cu zi datorită cursurilor de formare. În
timpul interviurilor şi focus grupurilor, s-au folosit superlative pentru a descrie cursurile de formare.
Lucrătorii comunitari şi consilierii şcolari consideră într-o mare sau foarte mare măsură că experienţa PMS i-a
ajutat:
-

să înţeleagă mai bine problemele şi vulnerabilităţile copiilor din comunitate (96,9%),
să înţeleagă mai bine riscurile la care sunt expuşi copiii, să lucreze mai bine cu adolescenţii (97,7%) şi
femeile vulnerabile (89,8%),
să obţină rezultate mai bune în activitatea lor (80,5%),
să combată mai eficient abuzul şi violenţa în familie şi asupra copiilor (91,4%).

Totuşi, interviurile au evidenţiat, în cazuri izolate, şi atitudini discriminatorii recurente şi o toleranţă destul de ridicată
faţă de violenţa domestică în rândul anumitor lucrători comunitari, în ciuda cursurilor de formare, a altor activităţi de
dezvoltare a capacităţii, a experienţei şi aprecierii pozitive a calităţii şi rezultatelor formării. Aceasta arată că
schimbarea de atitudine se realizează lent, chiar şi la nivelul lucrătorilor comunitari, şi că este necesară o intervenţie
pe termen lung pentru a obţine rezultate pozitive.
Metodologiile şi instrumentele furnizate în cadrul modelului PMS au fost foarte apreciate de membrii echipelor
comunitare, iar aplicaţia Aurora este apreciată ca fiind utilă într-o mare şi foarte mare măsură pentru furnizarea
tuturor tipurilor de servicii – informare, consiliere, referire, monitorizare – de către peste 80% dintre lucrătorii
comunitari şi consilierii şcolari (procentul total este afectat de evaluarea mai puţin pozitivă, deşi nu negativă, a
instrumentului de către consilierii şcolari).
Aurora este considerată foarte utilă pentru identificarea beneficiarilor serviciilor de către 85,9% dintre lucrătorii
comunitari şi utilă de către 12,9% dintre lucrătorii comunitari. Este evaluată ca fiind foarte utilă pentru selectarea
beneficiarilor de către 83,5% dintre lucrătorii comunitari şi utilă de către 14,1% dintre aceştia. Peste 85,9% dintre
lucrătorii comunitari şi consilierii şcolari consideră că Aurora îi ajută să economisească timp în planificarea şi
furnizarea serviciilor, deşi aplicarea chestionarului a fost considerată o povară de către unii lucrători comunitari, după
cum reiese din interviuri. Cu toate acestea, unii lucrători comunitar au fost reticenţi la începutul implementării PMS şi,
pentru unii dintre ei, chestionarul Aurora este în continuare prea lung şi include întrebări prea sensibile ce nu creează
suficientă valoare adăugată.
Respondenţii din cadrul anchetei online, interviurilor şi focus grupurilor cu membrii echipelor comunitare apreciază
că vor continua să folosească aplicaţia Aurora în activitatea lor.
Unul dintre aspectele ce au limitat eficacitatea activităţii de teren a lucrătorilor comunitari este lipsa normelor clare
legate de costurile şi condiţiile de transport pentru activitatea de teren. În multe comunităţi rurale, lucrătorii
comunitari prezenţi la interviuri şi focus grupuri au subliniat nevoia de a avea nişte reguli legate de transportul aferent
activităţii de teren. În majoritatea comunităţilor, aceştia depind de decizia discreţionară a primarului de a aloca o
maşină sau îşi folosesc propriile resurse şi maşinile personale pentru a se deplasa în teren.
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Eficacitatea modelului din perspectiva capacităţii autorităţilor şi instituţiilor judeţene şi locale
Nivel instituţional
În doar patru dintre cele 45 de comunităţi, asistenţii sociali angajaţi în prealabil de primărie şi-au continuat sarcinile
administrative în paralel cu activitatea de teren propusă de PMS. În doar două comunităţi, asistenţii sociali angajaţi în
prealabil de primărie au participat la furnizarea serviciilor fără a fi remuneraţi de către UNICEF, oferind sprijin
asistentului social susţinut financiar de UNICEF ca membru al echipei comunitare. În majoritatea comunităţilor vizate,
asistenţii sociali şi asistenţii medicali comunitari vor continua să fie încadraţi ca angajaţi ai primăriei, conform celor
prezentate în capitolul referitor la sustenabilitate. Aceasta permite o creştere sustenabilă a capacităţii administrative
în domeniul asistenţei sociale, sănătăţii publice şi serviciilor comunitare integrate.
Se observă un efect indirect în comunităţile rurale, şi anume creşterea capacităţii autorităţilor şi instituţiilor locale
graţie investiţiilor realizate pentru dezvoltarea capacităţii lucrătorilor comunitari. Aşa cum reiese din interviurile din
Moineşti şi focus grupul cu lucrătorii comunitari din municipiul Bacău, efectul indirect asupra capacităţii instituţionale
nu este evident în cazul direcţiilor mari de asistenţă socială de la nivelul municipiilor, unde PMS a reprezentat o
sarcină separată a anumitor asistenţi sociali şi nu a fost niciodată integrat în responsabilităţile curente ale întregii
echipe. Această situaţie poate fi explicată de mai mulţi factori:
-

-

-

În oraşele mari, identificarea şi evaluarea nevoilor şi vulnerabilităţilor nu au condus la crearea unei baze de
date complete cuprinzând grupul ţintă al direcţiilor de asistenţă socială din oraşele respective şi, prin urmare,
PMS a contribuit într-o mai mică măsură la dezvoltarea capacităţii, conform ultimelor informaţii şi utilităţii
sale;
Numărul persoanelor implicate în evaluările, monitorizarea şi furnizarea serviciilor din cadrul PMS a fost
foarte mic comparativ cu numărul angajaţilor direcţiilor de asistenţă socială, influenţa acestora la nivelul
echipelor fiind una foarte limitată;
Din cauza motivelor expuse anterior, activitatea echipelor comunitare din marile oraşe, mai ales în Bacău, a
fost mai puţin structurată şi nu la fel de bine organizată ca în comunităţile mai mici, iar instrumentul oferit cu
sprijinul UNICEF a fost utilizat mai rar şi, în consecinţă, rezultatele la nivelul capacităţii instituţionale au fost
unele limitate.

Coordonatorii judeţeni au beneficiat de sprijin tehnic din partea specialiştilor UNICEF din domeniul protecţiei copilului,
educaţiei, sănătăţii şi adolescenţilor şi au fost incluşi într-un program intensiv de dezvoltare a capacităţii menit să le
crească capacitatea şi să le pregătească transferul progresiv către autorităţile locale. Coordonatorii judeţeni au
efectuat, în medie, o vizită pe lună în fiecare comunitate în timpul implementării PMS cu scopul de a oferi îndrumare
şi sprijin echipelor comunitare pentru furnizarea serviciilor.
Cooperarea dintre membrii echipei comunitare (echipa de intervenţie în teren şi consilierul şcolar) şi serviciile
specializate judeţene (DGASPC, DSP, CJRAE) este apreciată ca fiind bună şi foarte bună de către peste 90% dintre
respondenţi. Mai bine de 70% apreciază această cooperare ca fiind foarte bună. Mai mult, 50,8% dintre lucrătorii
comunitari şi consilierii şcolari evaluează cooperarea cu persoanele în grija cărora se află copiii vulnerabili ca fiind
bună şi 43,8%, ca fiind foarte bună. Şi această cooperare a contribuit la eficacitatea furnizării serviciilor prezentată în
detaliu în cadrul răspunsului la întrebarea de evaluare nr. 4 (mai sus).

Nivel comunitar
Printre factorii ce explică succesul modelului se numără comunicarea eficientă şi implicarea diferiţilor actori de la
nivelul comunităţii, menţionaţi în timpul interviurilor şi focus grupurilor.
93,8% dintre lucrătorii comunitari şi consilierii şcolari apreciază ca fiind bună sau foarte bună cooperarea dintre
membrii echipei comunitare. 48,3% dintre respondenţi afirmă că se întâlnesc periodic în cadrul echipei, săptămânal
sau de câteva ori pe săptămână, iar 32% afirmă că se întâlnesc cel puţin o dată pe lună sau mai des, prin urmare sub
20% dintre lucrătorii comunitari se întâlnesc mai puţin de o dată pe lună. Mai mult, s-a început şi este apreciată ca
fiind foarte bună cooperarea cu alte instituţii, cum ar fi tribunalele sau poliţia, cu alţi furnizori de servicii, precum
psihologul invitat la activităţile organizate în proiectele finanţate prin microgranturi, şi cu ONG-urile active la nivel
comunitar (Sera, FSC, Betania etc.). Aproximativ 90% dintre lucrătorii comunitari apreciază ca fiind bună sau foarte
bună implicarea şcolii (93,8%), a structurii comunitare consultative, a persoanelor în grija cărora se află copiii
vulnerabili (81,3%) şi a primăriei (89,9%); peste 71% apreciază ca fiind bună sau foarte bună implicarea poliţiei şi a
altor persoane din comunitate, 65.6% consideră că implicarea medicului de familie este bună sau foarte bună şi 60,2%
apreciază ca fiind bună sau foarte bună implicarea bisericii în abordarea vulnerabilităţilor copiilor.
Cercetarea calitativă (interviuri şi focus grupuri) relevă că această cooperare este importantă pentru gestionarea
cazurilor celor mai vulnerabile şi complexe, toţi lucrătorii comunitari intervievaţi individual sau în cadrul focus
grupurilor subliniind faptul că buna cooperare dintre membrii echipei a fost unul dintre cei mai importanţi factori de
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succes ai implementării PMS. Pe de altă parte, cooperarea cu alte instituţii, profesionişti şi ONG-uri a fost esenţială
pentru eficacitatea şi impactul (vezi secţiunea 4.5) PMS, după cum au declarat toţi actorii implicaţi şi aşa cum au
observat şi triangulat evaluatorii.
Structurile comunitare consultative (SCC) au fost un alt element prevăzut de PMS ca un instrument menit să faciliteze
cooperarea între actori şi să contribuie la relevanţa şi eficacitatea serviciilor. SCC sunt prevăzute de lege şi nu au fost
introduse prin modelul PMS, însă, în numeroase comunităţi, acestea nu sunt funcţionale, iar scopul UNICEF a fost să
obţină implicarea efectivă a actorilor în analizarea problemelor şi identificarea soluţiilor pentru cazurile cele mai
grave. Potrivit anchetei online din rândul lucrătorilor comunitari, în circa jumătate dintre comunităţi, SCC se întâlnesc
lunar sau mai des, dar aproape deloc într-o treime dintre comunităţile vizate. În ciuda promovării lor ca un instrument
de implicare comunitară, interviurile şi focus grupurile arată că acestea sunt implicate şi mobilizate doar când se
identifică un caz serios de abuz asupra copilului sau de dizabilitate, iar lucrătorii comunitari consideră că e nevoie de
sprijin din partea SCC.
Toţi lucrătorii comunitari şi consilierii şcolari au răspuns la o serie de întrebări legate de eficacitatea centrelor
comunitare şi sunt de acord într-o mare sau foarte mare măsură cu faptul că acestea răspund nevoilor copiilor
(85,1%) şi oferă activităţi interesante şi utile pentru copii (89%) şi părinţi (81,2%).
Mai mult, datele calitative sugerează faptul că microgranturile au jucat un rol esenţial în sprijinirea dezvoltării
sociale şi emoţionale a copiilor care au beneficiat de activităţi extraşcolare / recreative. În fiecare comunitate, între
20 şi 100 de copii şi între 10 şi 50 de părinţi au beneficiat, anual, de activităţi finanţate prin microgranturi, ceea ce a
demonstrat că acest instrument nu este doar foarte eficient, ci şi foarte eficace, având în vedere suma de maxim
10.000 de lei pusă la dispoziţie prin microgrant. Întrebaţi despre activităţile PMS, toţi actorii intervievaţi – lucrătorii
comunitari, copiii, părinţii şi persoanele responsabile de copii, reprezentanţii SCC sau primarii – au menţionat
activităţile realizate în timpul implementării microgranturilor ca fiind cele mai memorabile şi eficace pentru
schimbarea atitudinilor.
Potrivit interviurilor şi focus grupurilor, activităţile din proiectele finanţate prin microgranturi au reuşit:
-

Să sensibilizeze cu privire la drepturile copilului;
Să sensibilizeze cu privire la riscul de violenţă în rândul copiilor;
Să sensibilizeze cu privire la discriminare şi să prezinte modalităţi concrete de gestionare a acesteia;
Să dezvolte abilităţile şi competenţele parentale;
Să amelioreze o serie de aspecte ale relaţiei copil-părinte;
Să sensibilizeze cu privire la riscurile pentru sănătate şi riscurile asociate activităţii sexuale în rândul
adolescenţilor;
Să dezvolte inteligenţa socială şi emoţională a copiilor prin activităţi recreative;
Să dezvolte abilităţile de comunicare şi spiritul de echipă în rândul copiilor şi adolescenţilor;
Să crească nivelul de încredere şi stima de sine în rândul copiilor şi adolescenţilor;
Să sensibilizeze cu privire la abuzul de substanţe şi alcool;
Etc.

Activităţile informale ce au oferit copiilor ocazia de a învăţa într-un mod activ, de a face parte din echipe şi de a
participa la jocuri interactive au fost activităţile cele mai apreciate de către beneficiari (copii şi persoanele în grija
cărora se află). Focus grupurile au demonstrat că aceste activităţi au avut rezultate pozitive, cel puţin în ceea ce
priveşte conştientizarea problemelor existente ca parte a schimbării de atitudine. Schimbarea de comportament este,
aşa cum atestă lucrătorii comunitari, un proces mai lent care abia a început.

4.2.3. Elementele cele mai eficace ale componentei PMS a proiectului demonstrativ
Întrebarea de evaluare şi abordarea
Întrebarea de evaluare 6. Ce elemente ale proiectului demonstrativ / PMS sunt cele mai eficace şi care sunt cele mai
puţin eficace? Care sunt factorii de succes?
Conform raportului iniţial realizat în prima fază a evaluării, în această întrebare de evaluare71 se încadrează
următoarele elemente:

71

Întrebarea de evaluare caută să facă o comparaţie între aceste elemente ale PMS, din perspectiva eficacităţii lor. Două puncte sunt importante în
acest context. Primul punct se referă la comparabilitatea acestor elemente, care este limitată în sine. Analiza stabileşte eficacitatea fiecărui element
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-

Serviciile (evaluate deja în cadrul răspunsului la întrebarea de evaluare nr. 4);
Microgranturile (evaluate deja în cadrul răspunsului la întrebarea de evaluare nr. 5);
Campaniile;
Acţiunile de advocacy;
Resursele / activităţile de formare, metodologiile şi alt sprijin pentru dezvoltarea capacităţii lucrătorilor
comunitari şi a coordonatorilor judeţeni (evaluate deja în cadrul răspunsului la întrebarea de evaluare nr. 5);
Procesul de identificare (recensământul comunitar) (evaluat parţial în răspunsul la întrebarea de evaluare nr.
4);
Aurora (sistemul de management de caz) (evaluat deja în cadrul răspunsului la întrebarea de evaluare nr. 5).

Pentru a răspunde la întrebarea de evaluare, se va face o sinteză a eficacităţii elementelor analizate în cadrul
precedentelor întrebări de evaluare, incluzând calificativul general acordat în baza scalei prezentate mai sus.
Doar în cazul „serviciilor”, se efectuează o analiză suplimentară cu privire la eficacitatea furnizării serviciilor în
comunităţile cu (1) echipe complete faţă de comunităţile cu echipe incomplete, (2) echipe stabile versus echipe cu
fluctuaţie ridicată.
Pentru această întrebare de evaluare, am realizat analize speciale pentru următoarele elemente:
-

-

Campaniile. Echipa de evaluare analizează, în principal din punct de vedere calitativ, măsura în care
campaniile de comunicare pentru dezvoltare desfăşurate la nivel local în cadrul componentei PMS au atins
rezultatele scontate.
Iniţiativele de advocacy. Analiza iniţiativelor de advocacy stă la baza recomandărilor ce urmează a fi
formulate pentru replicarea modelului.
Procesul de identificare (recensământul comunitar). Echipa de evaluare analizează, în baza datelor calitative
şi a documentelor existente (în principal a rapoartelor de progres), măsura în care au fost identificaţi toţi
copiii în situaţie de risc şi familiile lor în comunităţile selectate.

Factorii ce afectează, pozitiv şi negativ, recensământul comunitar (lipsa resurselor umane necesare pentru a finaliza
recensământul în perioada de timp avută la dispoziţie, dificultăţi în a contacta familiile în mediul urban) au fost
evaluaţi în baza documentelor disponibile şi a datelor calitative adunate prin interviurile realizate la toate nivelurile.
În general, vor fi analizaţi factorii interni şi externi ce influenţează eficacitatea tuturor elementelor identificate,
inclusiv: factorii sociali, factorii economici, factorii financiari, disponibilitatea altor servicii, dimensiunea geografică,
cadrul legislativ, structura familiei şi a gospodăriei, informaţiile şi tehnologiile disponibile copiilor şi adolescenţilor etc.

Eficacitatea serviciilor în funcţie de diferitele configuraţii ale echipelor comunitare
În 19 dintre cele 45 de comunităţi, echipa formată din asistent social, asistent medical comunitar şi consilier şcolar a
fost completă timp de cel puţin doi ani, între 2016 şi 2018. Eficacitatea furnizării serviciilor în aceste comunităţi a fost
comparată cu eficacitatea totală / medie din punctul de vedere al evoluţiei vulnerabilităţilor la nivelul copiilor
identificaţi şi asistaţi. În cazul a 25 dintre cele 42 de vulnerabilităţi evaluate cu ajutorul aplicaţiei Aurora, se constată
o evoluţie mai bună în rândul beneficiarilor serviciilor din cele 19 comunităţi cu echipe complete comparativ cu
media celor 45 de comunităţi. În comunităţile cu echipe complete, se observă rezultate mai bune ale intervenţiei
PMS la nivelul înregistrării la medicul de familiei, al ratei de vaccinare, al tuturor vulnerabilităţilor în materie de
sănătate ale bebeluşilor (cu excepţia „greutăţii scăzute la naştere” şi a „copilului sub 12 luni care nu este dezvoltat
corespunzător”), al tuturor vulnerabilităţilor femeilor însărcinate, al tuturor vulnerabilităţilor legate de cuprinderea
şi participarea şcolară (cu excepţia „copilului cu vârsta cuprinsă între 6 şi 9 ani care nu este înscris la şcoală”), al
riscului de violenţa asupra copiilor. Deşi eficacitatea poate fi influenţată de numeroşi alţi factori, triangularea acestei
evidenţe cu informaţiile preluate din interviuri şi focus grupuri ne permite să tragem concluzia că configuraţia echipei
constituie un factor ce influenţează eficacitatea serviciilor.

cu ajutorul următoarei scale: ineficace (0), eficace într-o măsură limitată (1), eficace într-o măsură moderată (2), eficace într-o mare măsură (3),
foarte eficace (4), elementele fiind comparate în funcţie de nivelul de eficacitate atribuit.
Al doilea punct se referă la intersectarea acestei întrebări de evaluare cu cele precedente, unele elemente fiind evaluate în alte analize:
Serviciile (evaluate în cadrul întrebării de evaluare nr. 4);
Microgranturile (evaluate în cadrul întrebării de evaluare nr. 5);
Campaniile;
Acţiunile de advocacy;
Resursele / activităţile de formare, metodologiile şi alt sprijin pentru dezvoltarea capacităţii lucrătorilor comunitari şi a coordonatorilor
judeţeni (evaluate în cadrul întrebării de evaluare nr. 5);
Procesul de identificare (recensământul comunitar) (evaluat parţial în cadrul întrebării de evaluare nr. 4);
- Aurora (sistemul de management de caz) (evaluat în cadrul întrebării de evaluare nr. 5).
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Evaluarea calitativă, inclusiv interviurile şi focus grupurile, arată că apar mai multe provocări atunci când echipa
comunitară nu este completă. Asistentul social încearcă să înlocuiască consilierul şcolar în activitatea de informare şi
consiliere a copiilor şi familiilor lor cu privire la importanţa participării şcolare şi dedică mai mult timp coordonării cu
cadrele didactice şi conducerea şcolii, dar pierde contactul cu copiii când aceştia sunt la şcoală. Le fel, asistentul social
încearcă să înlocuiască asistentul medical comunitar în activitatea de informare şi referire, dar îi este imposibil să
ofere consiliere detaliată sau alte servicii. Activităţile de bază din sfera asistenţei sociale nu pot fi preluate, într-o
manieră eficace, de un alt membru al echipei comunitare. În unele cazuri, când a lipsit un asistent social din echipa
comunitară PMS, majoritatea autorităţilor locale au mobilizat celălalt asistent social din structura administrativă
pentru a prelua responsabilităţile respective. Totuşi, în toate cazurile, eficacitatea şi calitatea activităţii şi serviciilor
sunt percepute ca fiind profund afectate de lipsurile de la nivelul echipei comunitare.

Eficacitatea campaniilor
Autorităţile locale şi judeţene şi-au dezvoltat capacitatea de a identifica şi a răspunde activ la problemele
adolescenţilor, precum şi cea de a lucra cu adolescenţii. S-a desfăşurat o campanie naţională, ce a cuprins trei spoturi
TV şi trei spoturi radio, în scopul prevenirii şi combaterii consumului de alcool în rândul adolescenţilor. Potrivit
raportului UNICEF către Granturile Norvegiene, aceste spoturi au fost concepute împreună cu adolescenţii. Spoturile
video ale campaniei au fost difuzate de 1.209 ori la TV, numărul estimat al impresiilor depăşind 66.372.000 de
milioane.
Spoturile au fost vizionate de 360.198 de ori pe canalul YouTube al UNICEF România. Pe pagina de Facebook a UNICEF
România, spoturile au fost vizualizate de 1.018.000 ori şi au ajuns la 1.898.062 de persoane. Evaluarea campaniei
realizată de PSI arată că 20% dintre respondenţi şi-au adus aminte în mod spontan de campanie. Dintre aceştia, peste
60% au identificat corect mesajul campaniei şi între 88% şi 95% dintre ei au fost de acord cu trei dintre informaţiile
furnizate (consumul de alcool, chiar şi ocazional, dăunează; consumul de alcool poate provoca probleme neurologice;
consumul de alcool poate creşte riscul consumului de alte substanţe).
În cadrul campaniilor de comunicare desfăşurate de UNICEF la nivel naţional, lucrătorii comunitari au primit sprijin
pentru realizarea unor activităţi interactive cu copiii, având două obiective principale:
-

Combaterea abuzului de substanţe şi alcool în rândul adolescenţilor;
Promovarea nediscriminării.

Activităţile au inclus, conform datelor furnizate de UNICEF, patru ateliere de formare pentru 175 de profesionişti locali
din cele 45 de comunităţi vizate de model, două ateliere de informare pentru 2.750 de adolescenţi şi 45 de grupuri de
iniţiativă, formate din adolescenţi provenind din cele 45 de comunităţi (300 de adolescenţi în total), pentru campania
împotriva consumului de alcool.
Copiii şi adolescenţii au fost implicaţi în activităţi de învăţare informale şi au contribuit la crearea unui mesaj
personalizat şi a unor instrumente, mijloace şi materiale de comunicare pentru promovarea mesajului general al
campaniei în comunităţile lor. Părinţii / persoanele responsabile de copii au fost informaţi / informate cu privire la
aceste subiecte prin materialele furnizate de partenerii UNICEF (PSI, ALIAT) şi filmuleţele produse de UNICEF.
UNICEF a format profesioniştii locali pentru a putea recunoaşte şi aborda toate formele de discriminare în activitatea
lor de zi cu zi. Pentru a continua întărirea capacităţii tuturor furnizorilor de servicii în vederea identificării şi evitării
practicilor discriminatorii, dar şi pentru a oferi populaţiei vulnerabile capacitatea de a răspunde situaţiilor de
discriminare, în 2017, UNICEF a realizat patru aşa-numite ‘docu-drame’ bazate pe cazuri reale de discriminare sesizate
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării şi soluţionate de către acesta. În urma diseminării acestor
materiale, au fost introduse activităţi anti-discriminare în proiectele finanţate prin microgranturi.
Nu s-a realizat monitorizarea constantă a campaniilor de comunicare. Cercetarea calitativă realizată la nivel local arată
că activităţile din cadrul campaniilor au fost foarte bine primite de copii şi adolescenţi şi, în majoritatea cazurilor, nu
este percepută nicio diferenţă între campanii şi microgranturi.
Ca în cazul microgranturilor, activităţile informale au oferit copiilor ocazia să înveţe într-un mod activ, participând la
diverse jocuri şi proiecte ce au urmărit informarea comunităţii lor. Acestea le-au dezvoltat comunicarea, spiritul de
echipă şi alte abilităţi sociale şi emoţionale. Focus grupurile au demonstrat că aceste activităţi au avut rezultate
pozitive, cel puţin în ceea ce priveşte conştientizarea problemelor existente legate de consumul de alcool şi
discriminare. Schimbarea de comportament este, aşa cum atestă lucrătorii comunitari, un proces mai lent care abia a
început.
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Eficacitatea eforturilor de advocacy
Călcând pe urmele modelului „Sprijinirea copiilor invizibili” (SCI) / „Prima prioritate: niciun copil ‘invizibil’!”, modelul
PMS s-a focalizat pe acţiuni de advocacy în paralel cu intervenţia din comunitate, reuşind să determine unele
schimbări la nivelul politicilor naţionale şi al practicilor administrative de la nivel judeţean şi local.
Au fost întreprinse acţiuni de advocacy pe trei niveluri – naţional, judeţean şi local – cu obiective, grupuri ţintă şi
activităţi diferite, cum se vede şi în tabelul de mai jos.
Tabel 12. Principalele direcţii în domeniul advocacy în cadrul modelului PMS

Nivel
naţional

Nivel
judeţean

Nivel
local

Grup ţintă

Obiective

Grup ţintă principal:
- Factori de decizie (miniştrii şi secretarii de
stat din cadrul MMJS/MMFPSPV, Ministerului
Sănătăţii, Ministerului Educaţiei, parlamentarii)
- Înalţi funcţionari din cadrul instituţiilor
administrative (Preşedintele ANPDCA)

-

Grup ţintă secundar
Presa
şi
reprezentanţii
instituţiilor
internaţionale şi străine ca parteneri pentru
atingerea principalelor ţinte din domeniul
advocacy
- Factori de decizie (Preşedintele şi membrii
Consiliului Judeţean)
- Înalţi funcţionari din cadrul instituţiilor
administrative (directori ai DGASPC, DSP,
CJRAE, ISJ etc.)
- Factori de decizie (primarii şi membrii
Consiliului Local)
- Înalţi
funcţionari
din
administraţie
(secretarii primăriilor etc.)

-

O mai bună definire a
modelului
Extinderea modelului

Susţinerea implementării PMS
la nivel local

Activităţi
şi
instrumente
Campanii
Întâlniri
directe
Evenimente
publice
Conferinţe,
seminarii
Vizite
în
teren

Eficacitate

-

Eficace într-o
foarte mare
măsură

Implementarea PMS în fiecare
comunitate
Creşterea
capacităţii
autorităţilor locale şi a
comunităţii de a răspunde
nevoilor copiilor celor mai
vulnerabili

-

Campanii
Întâlniri
directe
Evenimente
publice
Întâlniri
directe

Eficace într-o
mare măsură

Eficace într-o
mare măsură

Sursa: Documentele de monitorizare ale UNICEF

Per ansamblu, acţiunile de advocacy de la nivel local au fost eficace într-o mare măsură, având în vedere eficacitatea
proiectului în ceea ce priveşte generarea unor rezultate vizibile la nivelul beneficiarilor ţintă, aşa cum este prezentat
mai sus (în răspunsul la întrebarea de evaluare nr. 4), dar şi faptul că eficacitatea proiectului la nivel comunitar din
punctul de vedere al creşterii capacităţii administraţiei locale şi a altor actori comunitari a fost destul de bună, deşi nu
optimă (vezi răspunsul la întrebarea de evaluare nr. 5).
Acţiunile de advocacy de la nivel judeţean au fost foarte eficace, lucru demonstrat şi de vădita apreciere din partea
lucrătorilor comunitari a cooperării cu coordonatorii judeţeni şi a sprijinului oferit de aceştia, precum şi de alte
instituţii judeţene de interes pentru implementarea activităţilor (de exemplu, realizarea activităţilor din proiectele
finanţate prin microgranturi).
Acţiunile de advocacy de la nivel naţional au fost eficace într-o mare măsură. Pachetul minim de servicii promovat
de UNICEF a devenit un element cheie în cadrul mai multor strategii naţionale de incluziune socială, legi şi acte
ulterioare cu aplicabilitate directă şi măsuri concrete (de exemplu, ordinul comun al miniştrilor (Muncii, Sănătăţii şi
Educaţiei) nr. 393/630/4236 din 2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării
serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei). Programul Operaţional
Capital Uman 2014-2020 (POCU) finanţează o ‘continuare’ a iniţiativei UNICEF în peste 139 de localităţi, adresânduse totuşi tuturor categoriilor vulnerabile, nu doar copiilor. Programul Operaţional Regional 2014-2020 (POR)
include, la rândul său, fonduri pentru infrastructura necesară serviciilor comunitare integrate. Aşadar, Pachetul de
Servicii furnizat într-o manieră integrată la nivelul comunităţii este inclus în planurile politicilor şi strategiilor naţionale
graţie eforturilor de advocacy ale UNICEF. Cu toate acestea, implementarea sa nu urmează modelul propus de
UNICEF. Instituţiile politice testează şi implementează în fază pilot, în 139 de localităţi, o intervenţie inspirată din
modelul PMS şi asemănătoare acestuia, care însă nu reprezintă replicarea în întregime a modelului propus de UNICEF.
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Mai mult, Aurora nu este transpusă în politicile naţionale, deşi reprezintă un model important pentru planurile de
dezvoltare a serviciilor comunitare ale Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi ale Ministerului Sănătăţii. Cele două
ministere îşi creează propriile aplicaţii pentru implementarea serviciilor comunitare.

Eficacitatea procesului de identificare (recensământului comunitar)
Majoritatea actorilor de la toate nivelurile – local, judeţean şi naţional, intervievaţi în cadrul cercetării calitative
realizate în scopul acestei evaluări, consideră evaluarea nevoilor şi a vulnerabilităţilor unul dintre elementele esenţiale
ale modelului şi unul dintre factorii de succes ai intervenţiei comunitare integrate.
Potrivit structurii iniţiale a modelului, evaluarea vulnerabilităţilor prin recensământul comunitar trebuia efectuată cu
ajutorul aplicaţiei Aurora în decurs de şase luni (până la finele lui 2015) de la angajarea lucrătorilor comunitari.
Realizarea propriu-zisă a acesteia a fost însă mai complicată decât se preconizase. Cum, în multe comunităţi,
identificarea lucrătorilor comunitari care urmau să fie angajaţi a fost o mare provocare, recensământul comunitar a
durat mai mult decât se planificase şi a fost realizat atât de lucrătorii comunitari angajaţi deja, cât şi de operatorii de
teren. Unii asistenţi sociali au fost recrutaţi ulterior din rândul acestor operatori de teren. În iunie 2015, a început
recensământul comunitar efectuat cu sprijinul aplicaţiei Aurora, iar acest proces extrem de amplu şi complex a fost
finalizat în martie 2016.
Aşa cum s-a menţionat deja, recensământul comunitar este apreciat de mulţi ca o valoare adăugată creată de
modelul Pachetul Minim de Servicii, comparativ cu alte intervenţii similare şi/sau simultane din domeniul asistenţei
sociale, sănătăţii publice şi educaţiei, indiferent de limitele operaţionale şi provocările pe care le-a creat. Informaţiile
pe care le-a generat au fost apreciate ca fiind foarte importante de către majoritatea reprezentanţilor autorităţilor
locale, precum şi de reprezentanţii principalelor servicii publice judeţene implicate (DGASPC, DSP). A contribuit la (1)
creşterea capacităţii acestora de a aborda problemele din domeniul social, al sănătăţii şi participării şcolare (acest
aspect este elaborat în cadrul următoarei întrebări de evaluare) şi la (2) concentrarea resurselor limitate disponibile,
la nivel comunitar şi judeţean, pentru a răspunde mai bine vulnerabilităţilor definite şi, în unele cazuri,
vulnerabilităţilor sau copiilor ‘invizibili’ autorităţilor înaintea procesului de identificare (recensământului
comunitar).
Măsurarea corectă a nivelului de ‘invizibilitate’ a vulnerabilităţilor copiilor înainte de intervenţie este foarte dificilă şi
nu a reprezentat unul dintre principalele obiective ale evaluării de faţă. Cu toate acestea, informaţiile referitoare la
situaţiile de risc (de exemplu, riscul de abandon şcolar, riscul de separare a copilului de familie, consumul de
substanţe) lipseau cu desăvârşire, fiind, astfel, necunoscute şi ignorate de toate autorităţile, instituţiile şi persoanele
responsabile din comunitate.
Totuşi, au fost identificate câteva blocaje în procesul de evaluare a nevoilor şi a vulnerabilităţilor. Acesta nu a fost
finalizat în toate comunităţile urbane şi, chiar şi în cazul comunităţilor în care a fost finalizat, rezultatele nu au fost
complet relevante pentru model. Procesul de definire a comunităţilor din cadrul proiectului „Incluziune socială prin
furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul comunităţii”, implementat actualmente în judeţul Bacău, a stabilit
fiecare localitate rurală ca fiind o comunitate şi circumscripţiile şcolare din localităţile urbane ca reprezentând
comunităţi urbane. Prin urmare, proiectul nu a ţintit localităţile urbane în întregime, ci doar părţi ale acestora, având
cea mai restrânsă acoperire în cazul municipiului Bacău. În mediul urban, mobilitatea de la nivel local permite
deplasarea zilnică spre serviciu şi şcoală, astfel încât copiii care locuiesc în zona arondată unei şcoli nu frecventează
neapărat acea şcoală. Copiii merg adesea la alte şcoli (de exemplu, mai aproape de locul de muncă al părinţilor).
Aşadar, implementarea proiectului în mediul urban (şi mai ales în cel mai mare oraş vizat, Bacău) a reprezentat o provocare
importantă. Această ipoteză iniţială, şi anume că circumscripţia şcolară reprezintă „comunitatea”, a fost validată doar parţial
în timpul implementării, deoarece unii copii din şcoala vizată proveneau din alte circumscripţii şcolare şi unii copii din
respectiva circumscripţie şcolară (conform recensământului comunitar) erau înscrişi la alte şcoli. În timp ce, în mediul rural,
recensământul comunitar a putut fi realizat repede şi în întregime, nu s-a întâmplat acelaşi lucru şi în mediul urban. Mai
mult, din cauza situaţiei de la nivelul circumscripţiilor, familiile cu copii incluşi în recensământul comunitar, dar înscrişi la
alte şcoli, nu au devenit beneficiare ale proiectului, iar modelul a inclus comunităţi urbane cu foarte puţini copii în
municipiul Bacău.
În plus, unii dintre lucrătorii comunitari care au luat parte la recensământul comunitar au subliniat dificultatea
procesului, a primului contact şi a interacţiunii cu membrii comunităţii, în special când le-au cerut codul numeric
personal, din cauză că recensământul comunitar a fost efectuat, cel puţin parţial, în timpul unei campanii naţionale de
sensibilizare cu privire la protecţia datelor. 14,1% dintre lucrătorii comunitari au considerat că reticenţa părinţilor de a
răspunde la chestionarul Aurora a fost o problemă mare sau foarte mare în implementarea modelului. Aceasta a creat
probleme mai mult la oraş decât în mediul rural. În plus, s-a irosit mult timp cu identificarea şi evaluarea tuturor
persoanelor din toate gospodăriile, inclusiv în cele în care operatorii locali ştiau deja că nu este niciun copil sau
vulnerabilităţi de identificat. Formatul chestionarului Aurora adresat gospodăriilor cu copii nu a fost adecvat pentru
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gospodăriile fără copii şi cu o medie de vârstă mai mare, însă mitologia şi structura aplicaţiei digitale au inclus
numeroase întrebări obligatorii, fără relevanţă pentru gospodăriile fără copii formate din persoane în vârstă.
Mai mult, din motive ce ţin de echitate, toţi lucrătorii din cadrul recensământului comunitar au fost plătiţi pentru
fiecare chestionar Aurora completat şi nu au primit salarii fixe ca lucrătorii comunitari după finalizarea
recensământului. Potrivit actorilor (în principal, dar nu exclusiv, coordonatorilor judeţeni), acest aranjament
administrativ a influenţat calitatea evaluării nevoilor şi a vulnerabilităţilor şi, într-o oarecare măsură, a îngreunat
activităţile sociale şi comunitare ulterioare ale lucrătorilor comunitari. Primul contact cu beneficiarii serviciilor – copiii
cei mai vulnerabili şi familiile lor – nu a fost neapărat realizat de către lucrătorii comunitari. Prin urmare, mai târziu, în
timpul implementării PMS, când a trebuit ca aceşti asistenţi sociali să selecteze copiii cei mai vulnerabili cu care să
lucreze, au avut tendinţa să selecteze copiii pe care îi vizitaseră personal în faza recensământului comunitar mai
degrabă decât copiii pe care nu îi cunoşteau, în special când lucrătorul comunitar nu locuia în comunitatea respectivă.
Mai mult, în unele cazuri, angajarea operatorilor de teren plătiţi în baza chestionarului Aurora completat a condus la o
oarecare superficialitate a activităţii sau la un formalism nejustificat, după cum au observat toţi actorii intervievaţi,
chiar şi lucrătorii comunitari. În consecinţă, unele date adunate în timpul evaluării iniţiale a nevoilor şi
vulnerabilităţilor nu au fost corecte. În legătură cu problema superficialităţii, exemplul menţionat cel mai des de către
actorii implicaţi a fost evaluarea adolescenţilor cu comportamente la risc şi mai ales cu comportament la risc privind
consumul de substanţe. Pe de altă parte, cel mai important exemplu dat de asistenţii sociali şi coordonatorii lor
judeţeni cu privire la formalismul nejustificat din timpul recensământului comunitar este cel al identificării copiilor fără
acte de identitate (certificat de naştere). După ce s-a început furnizarea serviciilor în 2016, asistenţii sociali au
descoperit că, în unele cazuri, copiii care apăreau iniţial în baza de date Aurora fără acte de identitate erau, de fapt,
înregistraţi şi aveau certificate de naştere. Însă, pentru că metodologia de recenzare a cerut operatorilor de teren să
completeze răspunsul abia după verificarea informaţiei, copiii ai căror părinţi au refuzat să le prezinte documentele
sau nu le-au găsit în timpul vizitei operatorului de teren au fost raportaţi ca neavând acte. Aceeaşi supraraportare /
supraestimare a vulnerabilităţilor este posibil să fi apărut şi în cazul certificatelor de încadrare în grad de handicap.
Pe de altă parte, datele colectate şi analizate în scopul prezentei evaluări relevă faptul că, deşi foarte bine concepută
(şi considerată prea complexă şi complicată de către unii lucrători comunitari), aplicaţia Aurora are totuşi unele lipsuri
când vine vorba de determinarea vulnerabilităţilor, chiar şi atunci când metodologia este aplicată corect de către
operatorul de teren sau lucrătorii comunitari (fără superficialitate sau un grad nejustificat de formalism / rigiditate).
Cu toate acestea, furnizarea serviciilor nu este afectată pentru că lucrătorii comunitari constată imediat, când
abordează cazul, punctele slabe ale evaluării nevoilor şi vulnerabilităţilor şi acordă servicii adaptate situaţiei curente.
Pe de altă parte, exemplele prezentate mai jos cu privire la posibilele denaturări ale anumitor vulnerabilităţi ar putea
influenţa decizia lucrătorilor comunitari de a se ocupa de cazurile respective, deoarece nu este posibilă abordarea
tuturor copiilor cu vulnerabilităţi (vezi următoarea secţiune a acestui capitol) şi trebuie selectaţi cei mai vulnerabili
care să beneficieze de servicii. Câteva exemple de posibile denaturări ale vulnerabilităţilor:
-

-

-

Copiii fără niciun vaccin realizat şi copiii cărora le lipseşte un singur vaccin din întreaga schemă de vaccinare
sunt toţi consideraţi la fel de vulnerabili potrivit metodologiei Aurora;
Este posibil ca violenţa să fie subraportată, deoarece, în ciuda metodologiei, uneori este greu să izolezi
posibilele victime ale violenţei domestice de agresorii lor şi, prin urmare, răspunsurile / informaţiile legate de
situaţiile de violenţă pot fi ascunse operatorului de teren sau lucrătorului comunitar care foloseşte aplicaţia
Aurora;
Pe de altă parte, copiii sunt înregistraţi ca provenind din familii cu violenţă asupra copiilor în caz de orice fel
de violenţă, fizică, verbală, emoţională sau de alt tip, şi cu orice intensitate. Deşi reprezintă o problemă foarte
importantă, nu toate formele de violenţă sunt la fel de grave, însă lucrătorul comunitar nu va putea identifica
problema corect dacă nu cunoaşte personal situaţia în cauză;
De asemenea, numărul copiilor neglijaţi ar putea fi incorect, din cercetarea calitativă realizată în scopul
evaluării reieşind faptul că majoritatea actorilor intervievaţi estimează că această vulnerabilitate este
supraestimată. Aceasta se referă la toţi copiii sub 15 ani care sunt lăsaţi, uneori, singuri acasă sau cu fraţii,
fără un adult. Nu se precizează ce se înţelege prin ‘uneori’ pentru a face diferenţa între o dată pe lună şi în
fiecare zi. Mai mult, dacă un copil de 14 ani este lăsat singur acasă cu un frate de 17 ani, vulnerabilitatea este
înregistrată la fel ca în cazul unui copil de 6 ani lăsat singur acasă fără un adult sau cu un frate mai mare.

Depăşind toate limitările prezentate, recensământul comunitar pentru evaluarea nevoilor şi a vulnerabilităţilor a
permis identificarea a aproape tuturor copiilor cu vulnerabilităţi din comunităţile vizate, potrivit evaluării calitative.
Verificarea cantitativă a diferitelor baze de date (Aurora şi datele administrative) a furnizat informaţii în legătură cu
unele erori de supraestimare sau subestimare a anumitor vulnerabilităţi. Cu toate acestea, este important să
subliniem faptul că, în comunităţile vizate, recensământul comunitar a oferit pentru prima dată o imagine clară a
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vulnerabilităţilor locale, iar autorităţile locale au obţinut date care să le permită să ia decizii fondate pe informaţii,
nu pe impresii şi idei personale.
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4.2.4. Compararea elementelor modelului PMS şi principalele constatări referitoare la eficacitatea modelului
Tabelul de mai jos prezintă o sinteză a evaluării eficacităţii diferitelor elemente ale modelului PMS, incluzând scurte prezentări ale celor mai importanţi factori interni şi externi ce
influenţează eficacitatea fiecărui element.
Tabel 13. Principalele constatări referitoare la elementele cele mai eficace ale modelului PMS
Element PMS

Eficacitate

Motivul evaluării eficacităţii

Furnizarea de servicii

Eficace într-o
mare măsură

Majoritatea vulnerabilităţilor identificate
abordate au fost tratate cu succes.

Factori ce susţin eficacitatea
şi

Poveştile de succes susţin rezultatele analizei
statistice a bazei de date Aurora.

Toate celelalte elemente au
eficacitatea serviciilor:

Factori ce limitează eficacitatea
contribuit

la

- Procesul de identificare (recensământul
comunitar) şi metodologia managementului de
caz (Aurora)
- Disponibilitatea
referirii

altor

servicii

în

vederea

- Activităţile pentru dezvoltarea capacităţii
lucrătorilor comunitari şi a coordonatorilor
judeţeni
- Microgranturile şi campaniile au fost în
sinergie cu serviciile acordate.
- Buna cooperare dintre lucrătorii comunitari,
coordonatorii judeţeni şi alţi actori

Vulnerabilităţile multiple
Lipsa resurselor financiare (bugetelor locale) care
limitează angajarea lucrătorilor comunitari
Lipsa lucrătorilor comunitari disponibili pentru
angajare
Lipsa voinţei politice la nivel local
Lipsa disponibilităţii altor servicii în vederea
referirii
Cadrul legislativ privind norma de lucru a
consilierilor şcolari
Cadrul legislativ foarte amplu şi complex din
domeniul asistenţei sociale

- Sprijinul financiar din partea UNICEF
- Echipele complete pentru furnizarea serviciilor
cresc eficacitatea.
Microgranturi

Eficace într-o
mare măsură

Campanii

Eficace într-o
mare măsură

Advocacy

Eficace într-o
mare măsură

Activităţile informale au oferit copiilor ocazia de a
învăţa într-un mod activ şi de a participa,
dezvoltându-le comunicarea, spiritul de echipă şi
alte abilităţi sociale şi emoţionale. Aceste
activităţi au contribuit la creşterea gradului lor de
conştientizare a riscurilor.

Interesul copiilor pentru activităţi (activităţi de
învăţare informale, recreative şi participative)

Instituţiile centrale (ministerele) testează şi
implementează în fază pilot, în 139 de localităţi, o
intervenţie inspirată din modelul PMS şi
asemănătoare acestuia, care însă nu reprezintă
replicarea în întregime a modelului propus de

Sprijin din partea instituţiilor politice şi
administrative de la nivel judeţean

Buna cooperare dintre lucrătorii comunitari,
coordonatorii judeţeni şi alţi actori

Sprijin din partea donatorilor

Timpul disponibil: schimbarea de comportament
are loc mai lent decât creşterea gradului de
conştientizare, necesitând mai mult timp şi
intervenţii repetate.

Instabilitatea politică (de la începutul
implementării PMS, în 2015, s-au perindat 5
miniştri ai muncii, 5 miniştri ai sănătăţii, 7 miniştri
ai educaţiei)

Sprijin din partea figurilor publice ce au devenit
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UNICEF.

Ambasadori Naţionali
Abordarea comunitară integrată a persoanelor
vulnerabile şi pachetul minim de servicii au fost
incluse în strategiile naţionale în urma SBC,
precedentul proiect demonstrativ promovat de
UNICEF.

Activităţi pentru
dezvoltarea
capacităţii
lucrătorilor
comunitari şi a
coordonatorilor
judeţeni

Eficace într-o
foarte mare
măsură

Procesul de
identificare
(recensământul
comunitar)

Eficace într-o
mare măsură

Aurora (sistemul de
management de caz)

Eficace într-o
foarte mare
măsură

Lipsa unei viziuni politice şi a viziunii pentru
dezvoltare comunitară în unele localităţi

Cursurile de formare, metodologiile şi alte tipuri
de sprijin au fost apreciate ca fiind de foarte bună
calitate, interesante şi utile de către mulţi dintre
beneficiarii lor direcţi (lucrătorii comunitari şi
coodonatorii judeţeni) şi indirecţi (factorii
interesaţi).

Calitatea cursurilor de formare, a metodologiilor
şi a altor tipuri de sprijin, inclusiv a metodologiilor
pas cu pas pentru realizarea activităţilor din
campanii

Diferenţe iniţiale în ceea ce priveşte formarea
iniţială, nivelul de cunoştinţe, experienţa şi
competenţele
lucrătorilor
comunitari
şi
coordonatorilor judeţeni

Recensământul comunitar a fost extrem de
relevant şi esenţial ca punct de plecare pentru
furnizarea pachetului minim de servicii în fiecare
comunitate, oferind toate informaţiile necesare
pentru a selecta şi a prioritiza beneficiarii
serviciilor. Cu toate acestea, provocările şi
blocajele de la nivel local au afectat eficacitatea
recensământului comunitar şi, prin urmare, acest
element al PMS este evaluat ca fiind eficace într-o
mare măsură (nu într-o măsură foarte mare).

Utilizarea unui instrument şi a unei metodologii
dedicate şi pretestate: Aurora

Lipsa lucrătorilor comunitari disponibili pentru
angajare

Formarea oferită lucrătorilor
operatorilor de teren

Lipsa resurselor financiare (bugetelor locale) care
limitează angajarea lucrătorilor comunitari

Sistemul de management de caz oferă sprijin
tuturor lucrătorilor comunitari pentru a planifica
şi a furniza servicii de calitate.

Instrumentul şi metodologia au fost create în
cadrul unui proiect demonstrativ similar, fiind
pretestate înainte de a fi utilizate de modelul
PMS în Bacău.

Subiectivitatea şi prejudecăţile iniţiale ale
lucrătorilor comunitari (şi ale coordonatorilor
judeţeni)

comunitari

şi

Sprijinul financiar din partea UNICEF

Refuzul de a participa şi a furniza date, în special
în marile oraşe
Factorii geografici legaţi de circumscripţia şcolară
şi domiciliul propriu-zis al copiilor din şcoala
respectivă în cazul comunităţilor urbane (vezi
detalii mai sus)
Complexitatea metodologiei lasă loc de erori. În
unele cazuri, serviciile acordate nu au fost
raportate din cauza metodologiei complexe.

Sistemul a fost dezvoltat în timpul implementării
PMS.
Sursa: Analiza datelor disponibile realizată de autori
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4.3. EFICIENŢA
Evaluarea eficienţei urmăreşte relaţia dintre rezultatele intermediare şi rezultatele finale ale unei intervenţii şi
resursele investite în acest scop. Pentru a formula constatările referitoare la eficienţă, prezenta evaluare sumativă a
analizat resursele utilizate şi le-a comparat cu alte proiecte care au avut activităţi şi rezultate similare sau care au
propus alte standarde de cost.

4.3.1. Eficienţa resurselor utilizate
Întrebarea de evaluare şi abordarea
Întrebarea de evaluare 7. Proiectul demonstrativ foloseşte resursele în cel mai econom / eficient mod pentru a
atinge rezultatele estimate?
Pentru a răspunde la această întrebare de evaluare, a fost întreprinsă o analiză a eficienţei din punctul de vedere al
costurilor. În acest scop, au fost calculate costurile pe activităţi / rezultate intermediare, în baza datelor furnizate de
UNICEF cu privire la buget.
S-a calculat un cost mediu pe beneficiar şi/sau comunitate, inclusiv toate cheltuielile (directe şi indirecte), pentru a
susţine bugetele scenariilor de replicare. Diferitele costuri ale modelului sunt comparate cu standardele de cost (sau
costurile calculate de alte studii şi evaluări) pentru alte servicii integrate sociale, medicale sau socio-medicale
(similare). Compararea costurilor a inclus şi alte servicii ce ar fi putut fi prevenite prin PMS: standardele de cost pentru
serviciile de protecţie / îngrijire a copilului conform legislaţiei naţionale.
Datele sunt analizate în lumina constatărilor cercetării calitative (interviuri şi focus grupuri la nivel judeţean şi
comunitar).

Resurse utilizate
UNICEF a acoperit costurile implementării modelului PMS la nivelul comunităţii / primăriei, la nivel judeţean şi la nivel
naţional. În afara resurselor financiare, modelul PMS a mobilizat şi resurse umane la toate nivelurile, a generat un
volum important de ‘resurse informaţionale’ prin toate instrumentele sale, inclusiv Aurora, a folosit resurse materiale
achiziţionate prin bugetul alocat şi a angajat şi a dezvoltat capitalul social al comunităţii.
Constatările evaluării referitoare la resursele umane angajate şi dezvoltarea capacităţii lor (crescând astfel valoarea
acestor resurse), la nivel comunitar şi judeţean, sunt prezentate în răspunsul la întrebarea de evaluare nr. 5. Aceeaşi
secţiune a acestui raport cuprinde şi evaluarea dezvoltării, utilizării şi utilităţii altor resurse, cu excepţia celor
financiare şi materiale. Capitolul de faţă prezintă constatările legate de resursele financiare utilizate, inclusiv resursele
materiale şi umane plătite cu contribuţia UNICEF la toate nivelurile.
UNICEF a obţinut fonduri din partea mai multor donatori. Cei mai importanţi dintre aceşti donatori sunt: Guvernul
Norvegiei prin Granturile Norvegiene72, Comitetul Naţional pentru UNICEF din Franţa73, Comitetul Naţional pentru
UNICEF din Elveţia, Fundaţia Botnar. Şi companiile private şi donatorii persoane fizice au contribuit la bugetul PMS.
Multe dintre aceste donaţii şi sponsorizări au fost direcţionate spre intervenţiile realizate în judeţul Bacău, atât pentru
PMS, cât şi pentru IEC.
Majoritatea resurselor financiare de la nivel naţional au fost folosite în sprijinul implementării ambelor modele (PMS şi
IEC), inclusiv pentru a acoperi costurile legate de management, cercetare, campanii şi advocacy. În acest context, doar
costurile selectate au fost analizate pentru a determina eficienţa resurselor investite.
Tabel 14. Bugetul PMS
Categoria de cheltuieli
Salarii
Microgranturi
Echipamente
Truse medicale
Tablete pentru utilizarea aplicaţiei

2015
2016
686.673 lei
1.513.071 lei
348.310 lei
55.179 lei
50.849 lei
484.811 lei

2017
2.666.257 lei
476.660 lei
-

2018
2.447.224 lei
361.396 lei
-

72

Granturile Norvegiene au oferit în total 3.285.706 euro pentru implementarea modelelor Pachetul Minim de Servicii şi Educaţie Incluzivă de
Calitate în judeţul Bacău.
73 Comitetul Naţional pentru UNICEF din Franţa a oferit în total 1.398.000 euro pentru implementarea modelelor Pachetul Minim de Servicii şi
Educaţie Incluzivă de Calitate în judeţul Bacău.
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Aurora
Formare integrată (formatori)
Formarea asistenţilor medicali
comunitari
Formarea asistenţilor sociali
Formare (organizare)
Formare (materiale)
Deplasarea la cursurile de formare

397.255 lei

1.045.355 lei

91.035 lei
12.639 lei

708.740 lei
29.400 lei
76.003 lei
34.000 lei
22.880 lei

80.801 lei

COSTURI TOTALE ale PMS

11.588.538 lei

Sursa: Documentele de monitorizare ale UNICEF

Costurile implementării PMS în 45 de comunităţi din judeţul Bacău timp de patru ani, 2015-2018, se ridică la un total
de 11.588.538 lei. Aceasta înseamnă o medie de 257.523 lei pe comunitate74. Având în vedere că implementarea la
nivel local a fost demarată în iunie 2015, această sumă totală pe comunitate ar putea reprezenta o povară medie
totală de 73.578 lei pe an pe comunitate75, sub forma contribuţiilor combinate: costuri cu personalul acoperite din
bugetul local, costuri cu personalul acoperite din bugetul judeţean şi de stat, costuri de formare, costul
echipamentelor şi trei microgranturi acordate comunităţilor locale de până în 10.000 lei/an. Acest buget total nu
include însă costul pentru 3/5 consilieri şcolari şi mediatori şcolari, costul pentru şase asistenţi medicali comunitari din
cei 35 angajaţi în 2018, costul pentru un asistent social din cei 44 angajaţi (echivalent normă întreagă) în 2018.
Dacă e să comparăm aceste costuri cu altele pe care le poate efectua o primărie, împărţind bugetul mediu al unei
comunităţi pe luni, costurile medii ale modelului PMS la nivelul comunităţii este egal cu 1,5 salarii medii pe
economie (4.126 lei în 2018). Având în vedere că, în cadrul PMS, se angajează trei persoane în fiecare comunitate şi
se oferă formare şi sprijin de la nivel judeţean, precum şi finanţări pentru diferite activităţi, modul în care sunt
utilizate resursele este extrem de eficient din punctul de vedere al randamentului resurselor investite.
Determinarea unui cost mediu/rezultat intermediar şi a unui cost mediu/beneficiar este mai complicată, deoarece
numărul total al persoanelor care beneficiază de servicii, inclusiv de monitorizarea situaţiei lor sociale, medicale şi
educaţionale, variază pe durata implementării proiectului. Cu toate acestea, se pot lua în considerare trei cifre:
-

-

-

Dacă luăm în calcul numărul total al persoanelor care au beneficiat de cel puţin un serviciu recomandat de
Aurora în cadrul PMS, costul mediu/beneficiar (copil, femeie însărcinată, mama sau alt membru al familiei
copilului care a beneficiat de servicii spre binele copilului) este de 410 lei pentru cei trei ani şi jumătate ai
intervenţiei şi de 117 lei/an/beneficiar.
Dacă luăm în calcul grupul mediu recomandat, şi anume 100 de beneficiari/comunitate, pentru a primi
servicii periodic în vederea eliminării vulnerabilităţilor grave şi multiple, costul mediu/beneficiar este
de 2.575 lei în total pentru cei trei ani şi jumătate ai intervenţiei şi de 736 lei/an/beneficiar.
Dacă luăm în calcul numărul total al cazurilor active de copii (cazuri marcate ca active în baza de date
Aurora), adică 5.037, costul mediu/beneficiar este de 2.301 lei în total pentru cei trei ani şi jumătate ai
intervenţiei şi de 657 lei/an/beneficiar.

Pentru a modela o intervenţie sustenabilă în comunităţile vizate, costurile modelului PMS au fost menţinute în mod
deliberat la un nivel mic, compatibil cu capacitatea bugetelor locale. Salariile au fost stabilite de primării, respectiv de
către instituţiile de la nivelul judeţean, conform propriilor grile de salarizare. Din cauza acestei decizii de economisire a
resurselor, costurile de deplasare a lucrătorilor comunitari în diferite sate sau alte costuri operaţionale nu au fost
incluse în buget.

Eficienţa comparativ cu alte standarde de cost şi costuri de program
Dacă e să comparăm aceste costuri cu bugetele şi cheltuielile proiectelor susţinute de fondurile europene, PMS este
foarte eficient. Evaluarea proiectelor cu o importantă componentă de asistenţă socială finanţate prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 a stabilit costul mediu pe beneficiar la 1.350 de euro
pe proiect şi la 450 de euro pe an.76 Costul este de peste două ori mai mare (12.625 de euro pe proiect şi 875 de euro
pe an) în proiectele în care romii reprezintă o proporţie mare a grupului ţintă.77 Costul pe beneficiar într-un proiect
74

Bugetul total este împărţit la 45 pentru a calcula bugetul mediu pe comunitate.
Costul mediu pe comunitate este împărţit la 3,5 ani (iunie 2015- decembrie 2018) pentru a calcula bugetul mediu anual pe comunitate.
76 Ministerul Fondurilor Europene, 2015. A doua evaluare intermediară a POSDRU 2007-2013, disponibilă la: http://old.fonduriue.ro/posdru/images/downdocs/raport.lot.1.pdf (ultima accesare 18.05.2017), pp. 287-289;
77 Evaluare ad-hoc a intervenţiei POSDRU privind tinerii, disponibilă la: http://old.fonduri-ue.ro/posdru/images/downdocs/raport.lot.2.pdf (ultima
accesare 18.05.2017), pp. 51-66; Evaluare ad-hoc a intervenţiei POSDRU privind populaţia romă, disponibilă la: http://old.fonduriue.ro/posdru/images/downdocs/raport.lot.3.pdf (ultima accesare 18.05.2017), pp. 77-83.
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finanţat prin fonduri europene este, aşadar, de peste trei ori mai mare decât costul pe caz activ din cadrul PMS şi de
18 ori mai mare decât costul pe beneficiar al PMS dacă se iau în considerare toţi cei care au beneficiat de cel puţin
un serviciu.
Programul RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor
naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, finanţat prin Granturile SEE, a raportat ca beneficiari direcţi 18.022
de copii, 11.757 de tineri şi 16.393 de părinţi / tutori ai copiilor şi tinerilor aparţinând grupurilor vulnerabile care au
beneficiat de acces la servicii specifice, cu alte cuvinte un total de 45.990 de beneficiari. În raport cu suma totală
cheltuită în cadrul programului, mai precis 28.133.803 euro, valoarea unitară în cazul beneficiarilor vulnerabili este
de 611,30 euro. Ţinând cont de faptul că proiectele au avut o durată de aproximativ doi ani, costul mediu anual pe
beneficiar în proiectele susţinute financiar de Programul RO10, finanţat de Granturile SEE, a fost de 305,65 euro
(aproximativ 1.375,43 lei). Acesta este de două ori mai ridicat decât costurile aferente unui caz activ din cadrul
modelului PMS.
Comparând costul serviciilor comunitare integrate cu cel al altor servicii furnizate în baza cadrului legislativ din
domeniul asistenţei sociale, aflăm următoarele: costul pe caz activ (657 lei/an/beneficiar) este de trei ori mai mic
decât standardul minim de cost pentru consiliere şi alte servicii de zi oferite în cadrul centrelor de zi acreditate
pentru a acorda asistenţă socială (2.600 lei/an/beneficiar) conform Hotărârii Guvernului nr. 978/2015 privind
aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale.
Aşa cum arată analiza impactului financiar efectuată de PwC78, suma bugetată pentru un microgrant a fost stabilită în
2010, ţinând cont de iniţiativele similare implementate de ONG-uri (vezi World Vision etc.) şi/sau schemele de
finanţare nerambursabilă precum PHARE sau altele. Dacă, la acea vreme, costurile erau comparabile, opt ani mai
târziu, în 2018, microgranturile au rămas la acelaşi nivel, fără a ţine seama de creşterea costurilor bunurilor şi
resurselor umane implicate. Printre finanţările nerambursabile disponibile în prezent în România pentru activităţi
similare, cele mai apropiate de microgranturile oferite de UNICEF primăriilor pentru activităţi de învăţare informale,
consiliere şi activităţi recreative adresate copiilor şi adolescenţilor sunt granturile oferite de Ministerul Tineretului şi
Sportului ONG-urilor ce lucrează cu tinerii. Dar, în cazul lor, limita maximă pentru un grant este de 50.000 de lei, de
cinci ori mai mult decât microgranturile acordate de UNICEF. Din acest punct de vedere, costul acestor activităţi este
foarte eficient în momentul de faţă.

4.3.2. Valoarea adăugată creată de modelul PMS
Întrebarea de evaluare şi abordarea
Întrebarea de evaluare 8. Care este valoarea adăugată (în sensul de valoare financiară) a proiectului demonstrativ?
Din punct de vedere financiar, valoarea adăugată a proiectului demonstrativ o constituie economiile realizate prin
aplicarea abordării proiectului (preventivă, comunitară şi integrată) în comparaţie cu abordarea obişnuită, mai precis
modul în care se acordă servicii (de protecţie a copilului / socială, de sănătate şi educaţie) familiilor vulnerabile (copii
şi familii) în afara proiectului (în aceleaşi comunităţi sau alte comune / comunităţi din judeţul Bacău). Pentru a
răspunde la această întrebare de evaluare, echipa de evaluare va efectua următoarele analize:
-

-

Compararea bugetului / cheltuielilor proiectului cu bugetele serviciilor specializate din domeniul protecţiei
copilului în vederea susţinerii (dacă e cazul) a constatărilor altor studii (precum analiza financiară realizată de
PwC) legate de eficienţa modelului comparativ cu abordarea naţională axată pe servicii specializate.
Valoarea adăugată datorată caracterului integrat şi comunitar: în baza datelor calitative adunate prin
intermediul interviurilor şi focus grupurilor realizate la nivel judeţean şi cu lucrătorii comunitari.
Economiile realizate prin utilizarea aplicaţiei Aurora de către lucrătorii comunitari pentru aceleaşi rezultate
sau rezultate echivalente, în baza datelor calitative adunate prin intermediul interviurilor şi focus grupurilor
realizate cu coordonatorii şi lucrătorii comunitari.

Valoarea adăugată din perspectiva evitării costurilor administrative
PMS consideră că serviciile comunitare din pachetul minim sunt servicii preventive şi că riscurile pot fi evitate dacă se
acordă suficient timp copiilor celor mai vulnerabili. Din acest punct de vedere, modelul urmăreşte scăderea numărului
copiilor separaţi de familie, chiar dacă nu este posibilă prevenirea sau eliminarea acestui risc în doar trei ani de
furnizare a serviciilor. La fel, modelul vizează diminuarea numărului spitalizărilor evitabile şi reducerea riscului şi a
cazurilor reale de abandon şcolar.
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Prin comparaţie, costurile estimate pentru serviciile de prevenire sunt incomparabil mai mici decât standardele de
cost pentru serviciile reactive. Astfel, standardul de cost prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 pentru fiecare
copil pe an variază în felul următor: 8.075 de lei pentru asistenţii maternali cu trei copii în plasament; 12.025 de lei
pentru asistenţii maternali cu doi copii în plasament; 21.456 de lei pentru asistenţii maternali cu un copil în plasament;
între 24.602 lei şi 28.847 de lei pentru servicii de tip rezidenţial. În acelaşi context, costul de 657 lei/caz activ/an este
de 11 ori mai mic decât costul plătit unui asistent maternal pentru fiecare copil şi de 25 de ori mai mic decât
standardul de cost aferent centrelor pentru victimele violenţei domestice, stabilit la 16.570 lei.
Costul mediu al spitalizării evitabile pentru un copil este de 1.530 de lei (conform datelor furnizate de Şcoala Naţională
de Sănătate Publică), de peste două ori mai mare decât costul de 657 lei/caz activ/an.79

Evaluarea calitativă a valorii adăugate a modelului PMS
Lucrătorii comunitari au declarat în interviuri şi focus grupuri că, din punctul lor de vedere, furnizarea de servicii este
uneori mai eficace şi mai eficientă pentru grupul ţintă decât transferurile sociale în bani. În unele cazuri, prestaţiile
financiare conduc la perpetuarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor, de exemplu în cazul gospodăriilor cu adulţi alcoolici.
Cel mai adesea însă, serviciile preventive şi prestaţiile financiare sunt complementare, adresându-se diferitelor
vulnerabilităţi interconectate, precum lipsa informaţiilor despre riscurile pentru sănătate ale igienei proaste şi
locuinţelor insalubre.
În momentul evaluării valorii adăugate a abordării integrate, am observat că unele costuri au acoperit diferite
componente integrate în cadrul PMS: asistenţă socială, sănătate publică şi educaţie. Prin urmare, abordarea integrată
a putut genera economii prin acoperirea costurilor de formare a lucrătorilor comunitari şi consilierilor şcolari şi de
dezvoltare a centrelor comunitare prin microgranturi. Abordarea integrată este apreciată de către toţi actorii ca
creând o valoare adăugată atât din punctul de vedere al eficacităţii identificării, evaluării şi acoperirii nevoilor copiilor,
cât şi din punctul de vedere al eficienţei. Vizitarea în comun a gospodăriei şi formularea unui plan de echipă pentru
eliminarea vulnerabilităţilor acelei gospodării permit evitarea duplicării serviciilor, eforturilor şi resurselor utilizate,
asigurând totodată faptul că lucrătorul comunitar acordă toate serviciile necesare / recomandate şi că se acoperă
toate vulnerabilităţile.
Nu în ultimul rând, Aurora este un instrument care reduce timpul necesar soluţionării problemelor concrete prin
intermediul serviciilor în cazul a 85,9% dintre lucrătorii comunitari, care sunt de acord cu această afirmaţie într-o mare
sau foarte mare măsură. Interviurile şi focus grupurile arată că unii dintre lucrătorii comunitari apreciază Aurora ca
fiind foarte eficace în procesul de identificare şi evaluare a nevoilor, însă nu atât de eficientă, din cauza lungimii şi a
complexităţii chestionarului. Cu toate acestea, cu toţii subliniază importanţa instrumentului de management de caz
furnizat de Aurora şi faptul că permite economisirea de timp în planificarea şi furnizarea serviciilor.

4.3.3. Costurile necesare extinderii
Întrebarea de evaluare şi abordarea
Întrebarea de evaluare 9. Sunt luate în considerare implicaţiile financiare ale procesului de extindere?
Analizele întreprinse pentru a răspunde la această întrebare de evaluare continuă estimările studiului realizat în 2015
de PricewaterhouseCoopers cu privire la analiza impactului financiar al extinderii la nivel naţional a unui model de
servicii bazate pe comunitate80. Studiul foloseşte datele produse, în principal, în cadrul proiectelor demonstrative
anterioare modelului PMS: „Sprijinirea copiilor invizibili” (SCI) / „Prima prioritate: niciun copil ‘invizibil’!” (SBC).
Diferitele costuri unitare calculate în 2018 în baza experienţei ultimilor trei ani şi a prevederilor Legii nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice sunt folosite la recalcularea rezultatului modelului stabilit
prin studiul PwC. Costurile totale necesare extinderii sunt comparate cu bugetele actuale ale MMJS, Ministerului
Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei în vederea determinării poverii bugetare a procesului de extindere.
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Cu toate acestea, dacă se iau în calcul spitalizările evitabile şi spitalizările pentru afecţiuni ce pot fi tratate în ambulatoriu ale copiilor din
comunităţile vizate, analiza datelor nu produce rezultate concludente. Costul mediu al unui caz tratat în spital a crescut în perioada de observaţie
(cu un ritm mult mai alert decât inflaţia), ceea ce sugerează că spitalizările au fost mai complexe. Aceasta se încadrează în tendinţa naţională de
schimbare a metodologiei de raportare şi codificare la nivelul spitalelor.
80 UNICEF şi PwC, 2015, „ Analiza impactului financiar al extinderii la nivel naţional al unui model de servicii bazate pe comunitate”.
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Tipul comunităţii şi alţi factori ce influenţează extinderea modelului PMS
Potrivit studiului PwC, „abordarea folosită în calculul costurilor pe care le implică extinderea la nivel naţional a
modelului SBC/PMS are la bază un cadru comun în funcţie de care se estimează costurile suportate ca urmare a
implementării unui „nou model de intervenţie”81, cadru format din doi piloni”82:
-

Conţinutul PMS furnizat în cadrul modelului – diferitele tipuri de componente ale PMS şi
Nevoile concrete ale populaţiei ţintă – de exemplu, estimarea dimensiunii populaţiei ţintă şi măsura în care
aceasta are nevoie de serviciile incluse în modelul PMS.

În prima etapă, PwC a formulat şase scenarii, de la acordarea de asistenţă socială de bază în comunităţile rurale fără
integrarea serviciilor medicale sau educaţionale până la PMS complet integrat în mediul rural şi urban, în baza
scenariilor 5 („Scenariul optim în rural: Implementarea pachetului minim de servicii, varianta optimă, cu componenta
de asistenţă socială / asistent social, componenta de asistenţă medicală / asistent medical comunitar şi componenta
de educaţie / consilier şcolar, în comunităţile rurale) şi 6 (Scenariul optim în urban: Implementarea pachetului minim
de servicii, varianta optimă, cu componenta de asistenţă socială / asistent social, componenta de asistenţă medicală /
asistent medical comunitar şi componenta de educaţie / consilier şcolar, în comunităţile urbane”).83
În a doua etapă, ţinând cont de nevoile populaţiei ţintă, s-a folosit un set de indicatori, derivaţi din informaţiile
generate de implementarea SCI/SBC/PMS, pentru a estima „volumul de efort necesar implementării, la nivel naţional,
a modelului propus”84. Volumul de muncă estimat de PwC pentru modelarea costurilor, folosind o abordare
conservatoare, este de 200 de copii vulnerabili/asistent social (ţinând cont de raportul prevăzut în Legea nr. 292 a
asistenţei sociale, şi anume 300 de beneficiari la un asistent social, şi de estimarea unui volum de muncă rezonabil,
adică 100 de beneficiari/asistent social, în baza experienţei implementării SCI/SBC/PMS). Mai mult, folosind datele din
comunităţile ce au participat la implementarea SCI/SBC, studiul PwC a estimat că aproximativ 10% din populaţia de
copii a fiecărei comunităţi are nevoie de unul sau mai multe servicii din pachetul minim. Au fost propuşi câţiva
indicatori suplimentari pentru a estima nivelul de risc social al comunităţii, conducând la o posibilă creştere a
numărului de copii vulnerabili şi afectând, implicit, volumul de muncă al asistentului social şi al altor membri ai echipei
comunitare. Setul de indicatori folosit pentru a determina volumul de muncă a inclus: numărul copiilor din
comunitate, tipul comunităţii (rurală sau urbană), ponderea copiilor în totalul populaţiei, densitatea populaţiei,
proporţia populaţiei care beneficiază de venitul minim garantat, rata medie a şomajului.85
Pentru replicarea modelului PMS şi furnizarea serviciilor adresate vulnerabilităţilor copiilor şi femeilor, necesarul de
asistenţi sociali este estimat la 4.00086. Numărul estimat al asistenţilor medicali comunitari necesar pentru
extinderea proiectului demonstrativ la nivel naţional este, potrivit PwC, în jur de 4.000.87 Necesarul de consilieri
şcolari pentru extinderea modelului PMS la nivel naţional este estimat la aproximativ 8.450.88
În ceea ce priveşte numărul de coordonatori judeţeni, în cadrul PMS, un coordonator cu jumătate de normă din
domeniul asistenţei sociale a monitorizat şi sprijinit maxim 7 asistenţi sociali, ceea ce înseamnă că un coordonator cu
normă întreagă ar putea lucra cu 14 asistenţi sociali. Pentru coordonatorii din domeniul medical şi educaţional,
numărul estimat de asistenţi medicali comunitari şi consilieri şcolari cu care ar putea lucra poate fi de două ori mai
mare decât cel estimat în cazul coordonatorilor din domeniul asistenţei sociale. Pe de altă parte, având în vedere că, în
judeţul Bacău, modelul PMS a fost implementat în mai puţin de jumătate dintre comunităţile din judeţ cu 7
coordonatori cu jumătate de normă în domeniul asistenţei sociale, 4 coordonatori cu jumătate de normă pentru
serviciile medicale comunitare şi 4 coordonatori cu jumătate de normă pentru serviciile de consiliere şcolară, putem
estima că, la nivelul fiecărui judeţ, extinderea PMS va presupune cel puţin 8 coordonatori cu normă întreagă în
81

Cost benefit analysis guidance for local partnerships [Ghid pentru realizarea analizei cost-beneficiu în cadrul parteneriatelor locale]. Public Service
Transformation Network, 2014
82 UNICEF şi PwC, 2015, „ Analiza impactului financiar al extinderii la nivel naţional al unui model de servicii bazate pe comunitate”, p. 29
83 Ibid, p. 29.
84 Ibid, p. 30.
85 Ibid, pp. 30-35.
86
Ibid, p. 35 şi Banca Mondială, 2014, „Contribuţii pentru elaborarea unui proiect de strategie naţională şi plan de acţiune privind incluziunea
socială şi reducerea sărăciei (2014-2020)”. Având în vedere volumul de muncă generat de nivelul de risc al fiecărei comunităţi, potrivit datelor
furnizate de studiul PwC şi Banca Mondială, „necesarul de asistenţi sociali la nivel naţional şi cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale (nu numai în
ce priveşte serviciile preventive adresate copiilor ‘invizibili’) este estimat a fi cuprins între 2.300 şi 3.600 de persoane în localităţile rurale şi cele
urbane mici (cu mai puţin de 50.000 de locuitori), respectiv 11.000 la nivel naţional.”
87 Ibid, pp. 42-43. Estimarea numărului necesar de asistenţi medicali comunitari s-a realizat în baza aceloraşi ipoteze folosite pentru determinarea
numărului de asistenţi sociali şi a standardelor de muncă prevăzute în cadrul legislativ în vigoare (Hotărârea Guvernului nr. 459/2010), care indică
un număr de 500 de beneficiari la un asistent medical comunitar.
88 Ibid, pp. 44-45. Necesarul de consilieri şcolari a fost definit de PwC „în baza prevederilor Ordinului Ministrului Educaţiei nr. 5555/2011 pentru
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor de resurse şi asistenţă educaţională, potrivit căruia un consilier şcolar
acordă asistenţă unui număr maxim de 800 de elevi cu vârste între 6-17 ani, respectiv 400 de preşcolari cu vârste între 3-5 ani.”
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domeniul asistenţei sociale, 5 coordonatori cu normă întreagă pentru serviciile medicale comunitare şi 5 coordonatori
cu normă întreagă pentru serviciile de consiliere şcolară.
Având în vedere faptul că, în momentul de faţă, Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice prevede că salariile pentru aceeaşi funcţie pot varia în funcţie de vechime, gradul profesional şi sursa de
finanţare (în cazul salariilor plătite din bugetele locale), modelarea costurilor pentru extinderea PMS propune un
scenariu cu impact minim, în baza unor costuri minime, şi un scenariu optim, în baza costurilor estimate pentru
profesioniştii cu vechime medie.
Scenariile şi calculul costurilor necesare extinderii exclud componenta de microgranturi în această fază, însă aceasta
poate fi tratată ca o completare la buget, determinată în baza unor ipoteze specifice referitoare la numărul
comunităţilor şi sumele acordate.

Costurile necesare extinderii modelului PMS
În baza modelului elaborat de PricewaterhouseCoopers, a fost actualizată valoarea estimativă a salariilor, serviciilor şi
produselor, conform celor prezentate în Anexa nr.12.
Potrivit acestor costuri estimative, bugetul necesar la nivelul unei comunităţi cu o singură şcoală este de maxim
176.053 lei în primul an, potrivit scenariului optim, şi de 169.483 lei în următorii ani. Această sumă reprezintă un
efort pentru bugetul local de maxim 117.838 lei în primul an, în cazul scenariului optim, şi de 112.268 lei în următorii
ani, incluzând suma de 49.080 lei transferată de la Ministerul Sănătăţii pentru asistentul medical comunitar, impactul
asupra bugetului local fiind aşadar de 70.758 lei în primul an şi de 63.188 lei în următorii ani. Costurile de la nivel
comunitar, ce nu sunt incluse în totalul de mai sus, sunt prezentate separat în tabelul de mai jos. Aceste costuri sunt
cele aferente consilierilor şcolari. Costurile respective sunt suportate de bugetul judeţului prin CJRAE, cu fonduri
transferate de la Ministerul Educaţiei, şi se ridică la maxim 58.215 lei în primul an de implementare a scenariului optim
şi la 57.215 lei în următorii ani. Valoarea totală a resurselor umane în cazul scenariului optim este de 153.375
lei/an/comunitate, costurile fiind împărţite între bugetul local (49.080 lei/an/comunitate), transferuri de la Ministerul
Sănătăţii către bugetele locale (49.080 lei/an/comunitate) şi transferuri de la Ministerul Educaţiei către bugetul
judeţean (55.215 lei/an/comunitate). Un model detaliat de stabilire a costurilor este prezentat în Anexa nr. 12.
Bugetul necesar la nivel judeţean este de maxim 1.779.480 lei pentru primul an, potrivit scenariului optim, în baza
extrapolării necesarului de coordonatori judeţeni pornind de la situaţia modelului PMS, adică: cel puţin 8 coordonatori
cu normă întreagă în domeniul asistenţei sociale, 5 coordonatori cu normă întreagă pentru serviciile medicale
comunitare şi 5 coordonatori cu normă întreagă pentru serviciile de consiliere şcolară. Acest buget include 831.725
lei/an/judeţ pentru coordonatorii din domeniul serviciilor medicale comunitare de la bugetul de stat aferent
Ministerului Sănătăţii, şi 947.755 lei/an/judeţ necesari din bugetele judeţelor în primul an. Potrivit scenariului optim,
costurile totale după primul an, când este inclusă în buget dotarea, sunt de 917.205 lei la nivelul bugetelor judeţene şi
de 819.975 lei la nivelul bugetului de stat aferent Ministerului Sănătăţii, rezultând un total de 1.737.180 lei/an/judeţ
din diferite surse bugetare.
În baza indicatorilor urmăriţi şi a ipotezelor descrise anterior cu privire la necesarul de asistenţi sociali, asistenţi
medicali comunitari, consilieri şcolari şi coordonatori judeţeni, modelarea costurilor estimează un cost total anual la
nivel naţional cuprins între 812.030.571 lei şi 963.268.750 lei, în primul an, pentru angajarea, formarea şi dotarea
numărului necesar de asistenţi sociali, asistenţi medicali comunitari, consilieri şcolari şi coordonatori judeţeni la nivel
naţional.
Costurile anuale aferente angajării coordonatorilor DGASPC/DSP/CJRAE sunt estimate între 49.472.640 lei şi
64.932.840 lei. Costurile aferente angajării şi capacitării coordonatorilor (formare, transport şi cheltuieli generale) sunt
estimate între 57.501.360 lei şi 72.961.560 lei.
Costul total al extinderii PMS la nivel naţional este estimat la 1.038.006.910 lei în primul an, potrivit scenariului optim,
cuprinzând cheltuieli legate de angajarea, formarea şi dotarea numărului necesar de asistenţi sociali, asistenţi medicali
comunitari, consilieri şcolari şi coordonatori judeţeni la nivel naţional. În anii următori, costurile totale necesare
extinderii sunt estimate la 1.005.500.310 lei/an, din diferite surse bugetare.
Povara totală pentru fiecare dintre cele trei sectoare implicate în PMS este infimă în raport cu bugetele ministerelor
din sectoarele respective. Costurile totale aferente asistenţilor sociali, mai precis cheltuielile legate de formarea,
deplasarea, cheltuielile generale, dotarea şi coordonarea acestora, reprezintă 1% din bugetul Ministerului Muncii şi
Justiţiei Sociale pentru 2019 (25,09 miliarde de lei). Costurile totale aferente asistenţilor medicali comunitari, mai
precis cheltuielile legate de formarea, deplasarea, cheltuielile generale, dotarea şi coordonarea acestora, reprezintă
sub 2,9% din bugetul Ministerului Sănătăţii pentru 2019 (9,5 miliarde de lei). Costurile totale aferente consilierilor
şcolari, mai precis cheltuielile legate formarea, deplasarea, cheltuielile generale, dotarea şi coordonarea acestora,
reprezintă 1,6% din bugetul Ministerului Educaţiei pentru 2019 (30,83 miliarde de lei).
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Scenarii de extindere
Având în vedere efortul estimat pentru extinderea modelului PMS, inclusiv bugetele estimative necesare, resursele
umane şi modificările cadrului legislativ şi instituţional (în special la nivelul practicii instituţionale)89, modelul PMS
nu poate fi extins la nivel naţional imediat, putând fi analizate mai multe scenarii, conform celor prezentate în
Anexa nr. 13.
Mai mult, niciunul dintre scenariile propuse şi costurile pentru extindere nu include costul microgranturilor ce au
sprijinit accesul la serviciile specializate, precum consiliere psihologică, pentru unii dintre cei mai vulnerabili membri ai
comunităţilor (părinţi şi copii), sau la activităţi de învăţare informale, precum excursiile, în cazul copiilor. Având în
vedere eficacitatea şi impactul lor, se recomandă continuarea acestor activităţi. Schema de microgranturi ar putea fi
inclusă în diferite programe şi mecanisme instituţionale:
-

-

-

ca un mecanism special de finanţare în cadrul viitorului program finanţat de Fondul Social European (similar
schemei de finanţare a antreprenoriatului, în baza unui proces de selecţie a unui manager de granturi şi a
unei proceduri separate şi simplificate de accesare a fondurilor UE);
sau
ca un programe de interes naţional al MMJS (similar Programului de Dezvoltare Locală al Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. În timp ce Programul de Dezvoltare Locală sprijină mica
infrastructură locală, noul program ar putea susţine intervenţiile sociale de mică amploare de la nivel local);
sau
ca o obligaţie juridică a autorităţilor locale în sensul sprijinirii Pachetului Minim de Servicii (în cazul în care
povara bugetară reprezentată de costurile aferente asistenţilor sociali este preluată de către MMJS, aşa cum
este recomandat în secţiunea 4.4.2. Sustenabilitatea la nivel naţional, prezentată mai jos).

4.4. SUSTENABILITATEA
Evaluarea sustenabilităţii urmăreşte să stabilească dacă beneficiile modelului PMS pot continua după retragerea
sprijinului UNICEF, analizând atât posibilităţile de continuare a activităţilor, inclusiv contextul local şi motivaţia
actorilor implicaţi în realizarea lor, cât şi măsura în care efectele modelului pot fi menţinute fără sprijinul oferit până în
2018.
În cadrul aceluiaşi criteriu de evaluare, evaluarea analizează şi replicabilitatea modelului PMS şi extinderea acestuia la
nivel naţional ca parte a unei politici naţionale.

4.4.1. Sustenabilitatea la nivel comunitar şi judeţean
Întrebarea de evaluare şi abordarea
Întrebarea de evaluare 10. Sunt şanse ca intervenţiile din cadrul modelului să continue după retragerea sprijinului
extern?
Evaluarea se concentrează asupra judeţului Bacău şi a comunităţilor acestuia, determinând măsura în care activităţile
proiectului pot continua după decembrie 2018. Sunt analizate măsurile adoptate de către factorii de decizie (de la
nivel naţional, judeţean şi local) şi acţiunile întreprinse de UNICEF pentru a facilita continuarea activităţilor.
În acest scop, echipa de evaluare a analizat existenţa precondiţiilor necesare continuării proiectului:
1.
2.

3.

89

Actorii (lucrători comunitari, coordonatori şi factori de decizie) deţin nivelul de înţelegere şi capacitatea
necesare continuării activităţilor în comunele vizate.
Resursele umane implicate în proiect vor continua activităţile după finalizarea acestuia (lucrătorii comunitari
şi coordonatorii judeţeni sunt integraţi în structurile publice locale, salariile lor sunt incluse în buget, posturile
şi responsabilităţile sunt incluse în organigramele instituţiilor implicate şi în fişele posturilor).
Există proceduri de coordonare, supervizare, monitorizare şi evaluare a abordării integrate şi a efectelor sale.

Vezi secţiunea 4.4.2. Sustenabilitatea la nivel naţional.
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4.

5.

6.

Managementul aplicaţiei Aurora este preluat de instituţiile judeţene – sunt desemnate persoane responsabile
capabile să gestioneze sistemul, sunt alocate fonduri în acest scop (pentru resurse umane şi întreţinerea
sistemului, inclusiv pentru formare).
În general, sunt asigurate fonduri (de la bugetul central şi/sau fonduri europene) pentru continuarea
proiectului în comunităţile vizate (pe lângă fondurile menţionate la punctele anterioare, fonduri pentru
formarea continuă a lucrătorilor comunitari, monitorizare, evaluare).
S-au luat măsuri în vederea extinderii modelului la nivelul judeţului Bacău.

Sustenabilitatea la nivel local
Cercetarea calitativă realizată la nivel local şi judeţean (interviuri şi focus grupuri) relevă faptul că există premise
pozitive pentru continuarea implementării MPS în comunităţile vizate. Aceste premise sunt influenţate de factori
locali, administrativi, politici şi legislativi şi de existenţa surselor de finanţare care să asigure că autorităţile locale şi
judeţene pot prelua şi menţine, în organigrama lor, posturile lucrătorilor comunitari create în cadrul modelului propus
de UNICEF.
La nivel local, asigurarea sustenabilităţii variază de la o comunitate la alta. Unele primării au luat câteva măsuri pentru
a păstra posturile create în cadrul modelului PMS cu sprijinul UNICEF. Astfel, interviurile şi focus grupurile au
confirmat faptul că există primării care au alocat resurse financiare din bugetul local pentru a asigura finanţarea
posturilor create. În toate cele patru comunităţi rurale vizitate în scopul interviurilor cu reprezentanţii primăriilor
(Blăgeşti, Corbasca, Horgeşti, Urecheşti), cei intervievaţi au confirmat faptul că toţi lucrătorii comunitari (asistenţi
sociali, asistenţi medicali comunitari şi mediatori sanitari) angajaţi pentru furnizarea PMS vor continua activităţile
desfăşurate în cadrul modelului, folosind toate instrumentele create la nivelul proiectului, inclusiv Aurora. Acelaşi
lucru a fost confirmat şi în cazul altor comunităţi rurale în care s-au organizat focus grupuri (Asău, Dealul Morii, Zemeş
etc.).
Capacitatea lucrătorilor comunitari şi a comunităţilor de a implementa PMS a crescut în cei patru ani în care UNICEF
a oferit sprijin, inclusiv finanţare, metodologii, formare şi instrumente, precum Aurora, dar nu numai (vezi
răspunsul la întrebarea de evaluare nr. 5). În acest context, asigurarea unui buget pentru posturile lucrătorilor
comunitari şi păstrarea aceloraşi persoane pe posturile respective reprezintă cel mai important element pentru
garantarea sustenabilităţii la nivel local. Mai mult, peste 50% dintre lucrătorii comunitari care au participat la ancheta
online au menţionat că vor continua să folosească Aurora şi după finalizarea proiectului într-o foarte mare măsură, iar
38% într-o mare măsură.
Pe de altă parte, există situaţii în care asistenţii sociali care continuă să lucreze în cadrul serviciilor publice de asistenţă
socială se concentrează asupra activităţii obişnuite a SPAS, nu neapărat asupra activităţilor specifice PMS. Deşi, în
general, desfăşoară mai multe activităţi de teren, metodologia proiectului nu este aplicată în complexitatea /
totalitatea ei. Aşa se întâmplă la Moineşti, unde interviurile cu directorul Direcţiei de Asistenţă Socială (DAS) au
confirmat această abordare, şi în municipiul Bacău, unde focus grupul cu asistenţii sociali au confirmat acelaşi lucru.
Interviurile din Moineşti (atât cu reprezentanţii autorităţii locale, cât şi cu lucrătorii comunitari) au confirmat faptul
că administraţia locală ia în calcul posibilitatea preluării aplicaţiei Aurora în vederea replicării demersurilor şi în
restul oraşului, însă nu există un plan efectiv de preluare pentru că se doreşte utilizarea instrumentului pentru
toate categoriile de beneficiari ai asistenţei sociale. Având în vedere baza de date creată în urma activităţilor
întreprinse în cadrul modelului PMS, Primăria Moineşti a propus continuarea treptată a utilizării aplicaţiei Aurora.
Astfel, pe parcursul a 3-6 luni, şi-au propus să revadă toate dosarele de asistenţă socială, indiferent de tipul de
prestaţii pentru care au fost întocmite. După ce dosarele sunt revizuite şi completate, se va da o căutare în baza de
date (Aurora) şi se va face o actualizare a acesteia pentru ca, în final, datele să corespundă. În acest mod, printr-un
proces treptat de preluare, datele din Aurora vor fi preluate în maxim 6 luni, potrivit planului prezentat în cadrul
interviurilor. Cu toate acestea, la momentul interviului (februarie 2019), personalul Direcţiei de Asistenţă Socială nu
utiliza aplicaţia Aurora, iar cercetarea de teren arată că lucrătorii comunitari implicaţi în implementarea PMS nu
sunt complet integraţi în echipa DAS, fiind numiţi în permanenţă „colegii de la UNICEF”. În practică, în cadrul DAS
Moineşti, asistenţii sociali care acordă servicii şi asistenţă adulţilor consultă baza de date Aurora pentru a cunoaşte
şi a înţelege mai bine situaţia unei gospodării. Încă din 2016, lucrătorii comunitari care au implementat PMS au fost
însoţiţi de asistentul social responsabil de zona respectivă, desemnat de DAS Moineşti, astfel încât datele sunt
diseminate tuturor părţilor interesate, acoperind toate categoriile de persoane vulnerabile, nu doar copiii. Totuşi,
aplicaţia Aurora nu a fost actualizată cu noi cazuri şi, dacă nu este folosită în continuare, în curând datele
înregistrate nu vor mai fi de actualitate.
În acest context, în Moineşti, sustenabilitatea va fi asigurată doar parţial. Aşa cum am arătat, integrarea activităţii
echipelor comunitare PMS, şi mai ales a asistenţilor sociali – focalizată în mare parte pe acordarea de servicii
copiilor, în activitatea obişnuită, de zi cu zi a unei direcţii de asistenţă socială mari de la nivelul unui oraş este mai
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complicată decât în cazul comunităţilor rurale.
Mai mult, în ceea ce priveşte sustenabilitatea activităţilor, există riscul ca unii dintre lucrătorii comunitari să fie
angajaţi pe diferite posturi administrative (de exemplu, în Găiceana, unde mediatorul sanitar a fost angajat de
primărie pe o funcţie administrativă, şi în Vultureni, unde asistentul social a fost, de asemenea, angajat pe un alt post).
Prin urmare, acolo unde există astfel de cazuri, majoritatea instrumentelor create şi dezvoltate în cadrul modelului
PMS (Aurora, metodologia integrată de lucru, procedura privind prioritatea zero, etc.) nu vor fi utilizate.
Mai mult, în două dintre comunităţile rurale vizitate în scopul interviurilor cu lucrătorii comunitari şi reprezentanţii
comunităţii (în Corbasca şi Urecheşti), în februarie 2019, consilierul şcolar nu mai făcea parte din echipă, deşi fusese
prezent în comunitate în 2018.90
Aşa cum reiese din cazurile prezentate, capacitatea crescută a lucrătorilor comunitari şi a actorilor din comunitate va fi
valorificată de către departamentele de asistenţă socială, însă, fără voinţă politică la nivel local (din partea primarului
şi a consiliului local) în ceea ce priveşte protecţia copilului, focalizarea pe serviciile adresate copiilor poate dispărea cu
uşurinţă. În oraşele în care aceste direcţii de asistenţă socială sunt mari, având numeroşi angajaţi şi beneficiari, poate
fi uşor ignorată contribuţia a doi asistenţi sociali cu o perspectivă, o abordare şi capacităţi diferite, spre deosebire de
comunităţile rurale, unde asistentul social format în cadrul proiectului PMS trebuie să se coordoneze doar cu un alt
asistent social.
Pe de altă parte, este asigurată sustenabilitatea activităţii asistenţilor medicali comunitari în majoritatea
comunităţilor, însă aceştia desfăşoară o gamă mai largă de activităţi şi acordă numeroase alte servicii pe lângă cele
recomandate prin PMS. Acest aspect este valabil şi în cazul altor profesionişti şi chiar dacă, din perspectiva PMS,
accentul ar trebui să cadă pe copii şi familiile lor, nu pot şi nu ar trebui să ignore celelalte categorii de beneficiari. Au
fost angajaţi asistenţi medicali comunitari în majoritatea comunităţilor vizate de PMS (aproximativ 35 dintre cele 45
sunt acoperite corespunzător) şi, în mai multe cazuri (12 asistenţi medicali comunitari şi 6 mediatori sanitari), plata
este asigurată de Ministerul Sănătăţii, care transferă fonduri în acest scop către bugetul local, asigurând astfel o mai
bună sustenabilitate financiară şi, în majoritatea cazurilor, salarii mai bune (conform regulamentului privind
salarizarea personalului din sistemul sanitar) decât pot asigura primăriile din bugetul lor. Aceasta contribuie la o mai
bună motivare a asistenţilor medicali comunitari şi creează premisele sustenabilităţii pe termen lung. Cu toate
acestea, asistenţii medicali comunitari au o listă lungă de responsabilităţi şi sarcini ce vizează întreaga populaţie a
comunităţilor, nu doar copiii, femeile însărcinate şi mamele. În ciuda acestui lucru, evaluarea a constatat că, în
majoritatea comunităţilor, asistenţii medicali comunitari îşi pot continua activitatea cu copiii cei mai vulnerabili,
femeile însărcinate şi mamele şi pot, de asemenea, realiza toate activităţile prevăzute în legea asistenţei medicale
comunitare. În comunităţile mari şi foarte vulnerabile, poate fi nevoie de un al doilea asistent medical comunitar, iar,
în unele comunităţi, primăria a luat iniţiativa de a angaja resursele umane necesare, însă acestea sunt cazuri izolate. În
Moineşti, s-a înfiinţat Compartimentul de Sănătate Publică în cadrul aparatului de specialitate al primarului cu scopul
de a asigura şi a menţine sustenabilitatea activităţilor de asistenţă medicală. În cadrul acestui compartiment, au fost
angajaţi mai mulţi profesionişti cheie care deservesc localitatea (medici de familie, asistenţi medicali comunitari,
mediatori sanitari şi un dentist)91.
Potrivit anchetei derulate în rândul asistenţilor medicali comunitari şi mediatorilor sanitari, aceştia vor folosi Aurora
într-o foarte mare măsură (60%) şi într-o mare măsură (31%) după finalizarea PMS, ceea ce confirmă posibilitatea
preluării aplicaţiei. Pe de altă parte, în cazul profesioniştilor din domeniul medical, Aurora este în ‘competiţie’ cu un
alt(ă) sistem / aplicaţie online furnizat(ă) de Ministerul Sănătăţii. Deşi este posibilă completarea ambelor baze de date,
suprapunerea instrumentelor constituie un risc pentru continuarea utilizării aplicaţiei Aurora dacă şi când Ministerul
Sănătăţii va impune folosirea modelului său, iar volumul de muncă al asistentului medical comunitar va creşte. Cele
două instrumente includ câţiva indicatori comuni, deoarece cel propus de Ministerul Sănătăţii este inspirat din Aurora.
Cu toate acestea, sunt foarte diferite sub numeroase aspecte, Aurora acoperind în principal vulnerabilităţile copiilor,
femeilor însărcinate şi mamelor, în timp ce aplicaţia / sistemul Ministerului Sănătăţii acoperă toate grupurile ţintă ale
asistenţilor medicali comunitari şi se axează mai mult pe activităţile realizate decât pe vulnerabilităţile identificate.
Pe de altă parte, în ceea ce priveşte activitatea comunitară integrată, asistenţii medicali comunitari care au răspuns în
cadrul anchetei online au confirmat că s-a îmbunătăţit colaborarea între instituţiile comunitare (primărie, şcoală,
centru medical) într-o foarte mare măsură (66%) sau într-o mare măsură (26%), ceea ce constituie o premisă pozitivă
pentru continuarea activităţii integrate. 62% dintre respondenţi au confirmat, de asemenea, într-o foarte mare
măsură, îmbunătăţirea cooperării dintre instituţiile comunitare şi cele judeţene cu atribuţii în domeniul sănătăţii.
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În Corbasca, consilierul şcolar a obţinut postul de învăţătoare şi nu a putut deţine două posturi cu normă întreagă, în timp ce, în Urecheşti,
consilierul şcolar a preferat un post similar, mai aproape de oraşul în care locuia.
91 Hotărârea privind organigrama Primăriei Moineşti: http://www.moinesti.ro/fisiere/pagini_fisiere/organigrama_hcl035-2018.pdf
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Interviurile au confirmat nevoia ca primăriile să primească sprijin financiar de la bugetul central sau din alte surse (de
exemplu, UNICEF) pentru a le ajuta să menţină / să finanţeze pe termen mai lung posturile create în cadrul proiectului.
Fără sprijinul acordat de Ministerul Sănătăţii pentru asistenţii medicali comunitari şi fără sprijin extern pentru un al
doilea asistent social, majoritatea primăriilor fac eforturi să asigure salariile lucrătorilor comunitari, însă, în marea
parte a cazurilor, acestea nu se ridică la un nivel competitiv, iar fluctuaţia personalului va afecta negativ
sustenabilitatea PMS, chiar şi în situaţiile în care există, la nivel local, voinţa politică şi administrativă de a continua.
În procesul de identificare a surselor de finanţare pentru preluarea şi retenţia lucrătorilor comunitari la nivelul
comunităţilor, unii reprezentanţi ai primărilor au confirmat că au identificat posibile alte surse de sprijin. Au scris
proiecte pentru diferite programe de finanţare (mai ales pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020). În
acest sens, sustenabilitatea este influenţată de calitatea proiectelor depuse şi de experienţa primăriilor în accesarea
fondurilor europene. În numeroase cazuri, din cauza lipsei unei persoane sau a unui departament specializat pe
scrierea şi implementarea proiectelor cu finanţare europeană, încercările de a accesa fonduri au eşuat.
Mai mult, fără o finanţare suplimentară sau intervenţie externă (activităţi ale unor proiecte implementate la scară
naţională), bugetele locale nu îşi permit formarea continuă a lucrătorilor comunitari. Deşi capacitatea acestora a fost
dezvoltată prin activităţile şi cursurile de formare din cadrul PMS, formarea continuă reprezintă cheia asigurării unei
abordări profesioniste şi a unor servicii de calitate, acest element al sustenabilităţii la nivel local nefiind, în prezent,
asigurat fără finanţare externă.
Împreună cu măsurile ce reprezintă premisele asigurării sustenabilităţii activităţilor implementate în cadrul PMS, se
desfăşoară o serie de activităţi recreative (şcoala de vară, masa copiilor, after school) la nivelul comunităţii în centrele
comunitare ce au fost echipate în timpul implementării PMS (prin microgranturile acordate în cadrul PMS sau prin
Granturi SEE ca parte a programului CORAI). În unele comunităţi, aceasta include activităţi de tip after school şi, dacă o
permite bugetul local sau cooperarea cu un alt donator ori ONG, mâncare şi transport pentru elevii care beneficiază
de programul after school sau de sprijin. Aceste activităţi asigură sustenabilitatea rezultatelor PMS la nivelul copiilor
beneficiari.
Un alt aspect evidenţiat în legătură cu sustenabilitatea activităţilor PMS îl reprezentă îmbunătăţirea colaborării dintre
instituţiile comunitare şi cele de la nivel judeţean. Rezultatele anchetei din rândul asistenţilor sociali indică o
îmbunătăţire a colaborării într-o foarte mare măsură (50%) sau într-o mare măsură (42%). De asemenea, 94% dintre ei
consideră într-o foarte mare măsură (54%) sau într-o mare măsură (40%) că primăria acordă mai multă atenţie
rezolvării problemelor sociale. În plus, 90% consideră într-o foarte mare măsură (48%) sau într-o mare măsură (42%)
că s-a îmbunătăţit colaborarea dintre instituţiile comunităţii (primărie, cabinet medical, şcoală), perpetuându-se astfel
abordarea integrată a proiectului.
Dintr-o perspectivă educaţională, potrivit informaţiilor adunate, 35% dintre consilieri şi mediatori consideră într-o
foarte mare măsură că s-a îmbunătăţit colaborarea dintre instituţiile comunităţii şi cele de la nivel judeţean cu atribuţii
în domeniul educaţiei, iar 56% dintre respondenţi au confirmat îmbunătăţirea colaborării într-o mare măsură. În ceea
ce priveşte colaborarea dintre instituţiile comunităţii (primărie, cabinet medical şi şcoală), 93% dintre respondenţi
consideră într-o foarte mare măsură (40%) sau într-o mare măsură (53%) că aceasta s-a ameliorat. În legătură cu
preluarea aplicaţiei Aurora, în cadrul anchetei din rândul consilierilor şi mediatorilor şcolari, 71% dintre ei au
confirmat că vor folosi Aurora într-o mare măsură sau într-o foarte mare măsură după finalizarea proiectului. Aceste
aspecte constituie principalele premise ale continuării activităţii comunitare integrate.

Sustenabilitatea la nivel judeţean
Potrivit informaţiile obţinute în timpul interviului cu reprezentantul DGASPC Bacău, instituţia a inclus în bugetul său
resurse financiare pentru coordonatorii judeţeni din domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, care îşi continuă
astfel activităţile, după cum a aflat şi echipa de evaluare în timpul focus grupurilor organizate cu aceşti coordonatori.
DGASPC a creat un departament special pentru serviciile comunitare cu scopul de a asigura sustenabilitatea
coordonării judeţene a PMS.
Mai mult, Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale prevede extinderea activităţilor desfăşurate în cadrul
modelului PMS la nivelul întregului judeţ Bacău. În acest sens, fondurile necesare implementării activităţilor vor fi
alocate treptat, potrivit reprezentantului DGASPC. Deşi nu există un plan concret la nivelul DGASPC, interviul confirmă
că managementul de caz este preluat la nivel judeţean, folosind opţiunile din aplicaţia Aurora, iar managerilor de caz
din cadrul DGASPC li s-au pus la dispoziţie tablete pentru monitorizarea şi evaluarea cazurilor aflate deja în sistem. Un
rezultat neplanificat al proiectului din punctul de vedere al sustenabilităţii îl constituie utilizarea grilei de evaluare a
vulnerabilităţilor de către personalul responsabil de managementul de caz în cadrul DGASPC, iar reprezentantul
DGASPC anticipează că aceasta va deveni tot mai importantă pe măsură ce serviciile sociale vor fi externalizate,
instituţiile mari vor fi închise şi direcţia va fi responsabilă de monitorizare. Pe lângă monitorizarea serviciilor, este în
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plan şi monitorizarea foarte detaliată şi organizată a evoluţiei vulnerabilităţilor copiilor, cu ajutorul aplicaţiei Aurora, în
judeţul Bacău.
Managerii de caz din cadrul direcţiei generale folosesc, de asemenea, harta serviciilor, care a fost menţionată şi de
lucrătorii comunitari în interviurile lor. Harta serviciilor este un element ce vine ca răspuns la nevoia apărută în timpul
implementării PMS, aceea de a oferi o imagine clară profesioniştilor de la nivel local şi judeţean asupra serviciilor
specializate din domeniul social, medical şi educaţional existente la nivel judeţean. Harta este folosită, în principal,
pentru servicii de acompaniere şi referire, dar serveşte DGASPC-ului şi pentru a planifica şi a monitoriza serviciile din
judeţ. Harta continuă să fie utilizată atât la nivel judeţean, cât şi la cel local.
În ceea ce priveşte sectorul educaţiei, sustenabilitatea activităţilor realizate la nivel comunitar poate fi asigurată doar
prin intermediul instituţiilor judeţene, deoarece angajatorul legal al mediatorului şcolar şi al consilierului şcolar este
CJRAE. Potrivit informaţiilor strânse în timpul focus grupului organizat cu coordonatorii judeţeni şi în timpul interviului
cu reprezentantul CJRAE Bacău, se asigură sustenabilitatea proiectului. La finele lui 2018, CJRAE avea angajaţi pe
perioadă nedeterminată 32 de consilieri şcolari şi mediatori şcolari, care lucraseră cu toţii înainte în cadrul modelului
PMS. În plus, la nivel judeţean, au fost aprobate 29 de noi posturi, 13 de mediatori şcolari, 16 de consilieri şcolari şi 3
de logopezi. Aşadar, în februarie 2019, 38 de localităţi din judeţul Bacău aveau un mediator şcolar angajat, dintre care
13 fuseseră posturi create în proiectul PMS.
Potrivit reprezentantului CJRAE, datorită consolidării poziţiei mediatorului şcolar şi a consilierului şcolar, ca urmare a
implementării modelului PMS, instituţia primeşte tot mai multe solicitări din partea directorilor de şcoală pentru
înfiinţarea posturilor de consilier şcolar şi de mediator şcolar. Aceasta poate fi o premisă pozitivă pentru asigurarea şi
menţinerea sustenabilităţii efectelor obţinute prin modelul PMS.
Interviul cu reprezentantul CJRAE a confirmat faptul că resursele necesare formării consilierilor şcolari şi a
mediatorilor şcolari au fost incluse în bugetul instituţiei, însă persoana intervievată apreciază că alocarea nu este
suficientă pentru a acoperi nevoile. În plus, în vara anului 2018, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE) a oferit
necondiţionat un curs de formare altor consilieri care nu au fost implicaţi în PMS. 46 de consilieri şi mediatori au
participat la cursul respectiv (pe tema autocunoaşterii şi a abordării personale).
Pe de altă parte, pentru şcolile neincluse în PMS, CJRAE a adaptat fişa postului după modelul PMS, atât pentru
consilieri, cât şi pentru mediatori, incluzând unele aspecte integrate ale activităţii. Un alt element de sustenabilitate îl
reprezintă prezentarea PMS şi IEC, precum şi a rezultatelor şi bunelor practici ale acestor modele comisiilor metodice
consultative, organizate o dată la două luni. Aceste comisii includ atât consilierii care au fost angajaţi în cadrul
proiectului, cât şi cei care nu au fost implicaţi. În aceste comisii, coordonatorii PMS au prezentat întregul model
(inclusiv instrumentele şi bunele practici) pentru ca informaţiile să fie distribuite altor persoane care să poată aplica
metodele în unităţile ce nu au fost cuprinse în proiect.

4.4.2. Sustenabilitatea la nivel naţional
Întrebări de evaluare şi abordarea
Întrebarea de evaluare 11. Poate fi replicat proiectul demonstrativ? Sunt necesare ajustări ale modelului în scopul
replicării?
Răspunsul la aceste întrebări de evaluare recurge la evidenţele adunate şi constatările formulate în cadrul
precedentelor întrebări de evaluare. Prin urmare, analiza replicabilităţii şi recomandările se vor referi la:
1.

2.

3.
4.
5.

Recensământul comunitar: necesitatea realizării acestui recensământ pentru a completa datele
administrative existente şi a colecta date în scopul monitorizării şi evaluării (date referitoare inclusiv la
situaţia iniţială), resursele umane (inclusiv dezvoltarea capacităţii, management şi coordonare), de timp şi
cele tehnologice (componentele software – Aurora şi componentele hardware – tabletele) necesare în acest
scop şi costurile lor. Posibilele riscuri şi cele mai bune măsuri de reducere a lor;
Furnizarea completă a serviciilor (la nivel comunitar, judeţean, naţional): resursele umane necesare (inclusiv
dezvoltarea capacităţii, management şi coordonare la nivel naţional şi judeţean), nevoile anuale de formare
continuă / perfecţionare, resursele tehnologice necesare (componente software – Aurora şi componentele
hardware – tabletele) şi costurile lor. Posibilele riscuri şi cele mai bune măsuri de reducere a lor;
Necesitatea altor servicii sociale pentru a asigura impactul diferitelor servicii furnizate (de exemplu, servicii de
planificare familială şi contracepţie);
Alte măsuri necesare pentru a asigura replicabilitatea modelului: modificări legislative, modificări
instituţionale şi schimbări administrative;
Monitorizarea şi evaluarea eficacităţii şi impactului furnizării de servicii.
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Replicabilitatea modelului
Activităţile de advocacy realizate de UNICEF au generat rezultate excelente la nivelul politicilor. Aşa cum am
prezentat deja, modelul PMS urmează unui alt model promovat de UNICEF: „Prima prioritate: niciun copil ‘invizibil’!”
care a avut un impact la nivelul politicilor naţionale, reflectat în prevederile Strategiei naţionale pentru protecţia şi
promovarea drepturilor copilului 2014-2020, Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei
2015-2020, Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020, Strategiei naţionale privind reducerea părăsirii timpurii a
şcolii. Cu toate acestea, în afara planurilor strategice, majoritatea prevederilor legale concrete adoptate în perioada
2016-2018 pentru promovarea serviciilor comunitare integrate adresate copiilor şi altor grupuri ţintă vulnerabile în
domeniul asistenţei sociale, sănătăţii publice şi educaţiei sunt rezultatul activităţilor de advocacy derulate de UNICEF
în cadrul modelului „Prima prioritate: niciun copil ‘invizibil’!” până în 2015 şi al modelului PMS din 2015.
Printre rezultatele acestor activităţi de advocacy se numără Hotărârea Guvernului nr. 691/2015 pentru aprobarea
Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, legea
privind asistenţa medicală comunitară – Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2017, Hotărârile Guvernului nr.
797/2017 şi nr. 417/2018 privind serviciile publice de asistenţă socială la nivel local, ordinul comun al miniştrilor
(Muncii, Sănătăţii şi Educaţiei) nr. 393/630/4236 din 2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea
implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei.
Mai mult, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU) finanţează o ‘continuare’ a iniţiativei UNICEF în
peste 139 de localităţi, adresându-se totuşi tuturor categoriilor vulnerabile, nu doar copiilor. Fonduri pentru
continuarea implementării prin proiecte locale sunt disponibile primăriilor în cadrul aceluiaşi program şi în Programul
Operaţional Regional 2014-2020 (POR), care finanţează servicii comunitare integrate şi facilităţi pentru aceste servicii
adresate persoanelor vulnerabile şi marginalizate. Aceste finanţări prin programele europene sunt, de asemenea,
rezultatul activităţilor de advocacy.
Mai mult, Aurora nu este transpusă în politicile naţionale, deşi reprezintă un model important pentru planurile de
dezvoltare a serviciilor comunitare ale Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi ale Ministerului Sănătăţii. Cele două
ministere îşi creează propriile aplicaţii pentru implementarea serviciilor comunitare.
Aşadar, Pachetul Minim de Servicii furnizat într-o manieră integrată la nivelul comunităţilor este prevăzut în
politicile şi strategiile naţionale datorită acţiunilor de advocacy ale UNICEF. Cu toate acestea, implementarea sa nu
urmează în totalitate modelul propus de UNICEF, iar instituţiile politice testează şi implementează în fază pilot, în 139
de localităţi, o intervenţie inspirată din modelul PMS şi asemănătoare acestuia, care însă nu reprezintă replicarea în
întregime a modelului propus de UNICEF.
Din interviurile realizate la nivel naţional şi documentele publice disponibile, pentru fiecare componentă a PMS,
evaluarea a constatat următoarele:
-

-

-

-

Toate prevederile referitoare la politicile similare ce promovează servicii comunitare integrate, adaptate fiecărei
vulnerabilităţi, ţintesc întreaga populaţie vulnerabilă dintr-o comunitate, nu doar copiii (cu excepţia Hotărârii
Guvernului nr. 691/2015).
Aurora nu este transpusă în politica naţională, deşi este un model important pentru planurile de dezvoltare a
serviciilor comunitare ale Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi ale Ministerului Sănătăţii. Cele două ministere
îşi creează propriile aplicaţii pentru implementarea serviciilor comunitare şi monitorizarea activităţilor şi a
rezultatelor furnizării serviciilor.
Recensământul comunitar nu este inclus ca activitate în proiectul conceput de Direcţia de Asistenţă Socială a
Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.
Totodată, asistenţilor medicali comunitari nu li se cere efectuarea unui recensământ comunitar în vederea
completării bazei de date aferente instrumentului / sistemului online creat de Ministerul Sănătăţii.
Ambele abordări propuse de cele două ministere sunt întemeiate pe ipoteza că asistentul social şi asistentul
medical comunitar cunosc comunitatea suficient de bine încât să poată identifica persoanele vulnerabile, fără a
investi eforturile enorme presupuse de realizarea unui recensământ.
Niciunul dintre proiectele şi niciuna dintre politicile formulate de ministere nu are la bază o metodologie detaliată
şi un set / pachet de servicii prezentate separat de prevederile legislative (detaliind prevederile legislative), cum
sunt cele propuse de modelul PMS promovat de UNICEF şi incluse în instrumentul de management de caz Aurora.
Anumite părţi ale proiectului comun al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului
Educaţiei, care testează şi implementează în fază pilot, în 139 de localităţi, abordarea comunitară integrată, sunt
încă în curs de elaborare. Cu toate acestea, în prezent, proiectul se bazează pe ipoteza că, în cele 139 de
comunităţi, vor fi angajaţi asistenţi sociali şi specialişti cu studii în domeniu care vor deţine suficiente competenţe
pentru realizarea managementului de caz şi elaborarea pachetelor de servicii pentru fiecare beneficiar.
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-

-

Nu există suficiente informaţii disponibile, la momentul prezentei evaluări, pentru a stabili modul în care vor fi
coordonate serviciile furnizate la nivel local în cele 139 de localităţi incluse în proiectul comun menţionat anterior
şi cum vor fi conectate la serviciile specializate disponibile la nivel judeţean.
Conectarea serviciilor comunitare la serviciile medicale specializate este inclusă în instrumentul / sistemul online
creat de Ministerul Sănătăţii.
Replicarea cu succes a PMS se poate asigura doar prin monitorizarea atentă a progreselor şi evaluarea
aprofundată a eficacităţii şi a impactului modelului, realizate la nivel naţional. Cu toate acestea, în prezent, nu
este clar dacă sunt disponibile resurse pentru monitorizare şi evaluare la nivelul ministerelor respective, MMJS,
Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei.

4.5. IMPACTUL
Potrivit criteriilor OCDE-DAC, impactul măsoară schimbările pozitive şi negative produse de o intervenţie, în mod
direct sau indirect, intenţionat sau neintenţionat.

4.5.1. Evaluarea impactului
Întrebarea de evaluare şi abordarea
Întrebarea de evaluare 13. Ce schimbare a produs sau a influenţat proiectul demonstrativ la nivelul beneficiarilor
(copiilor şi familiilor lor), comunităţilor, profesioniştilor, administraţiei publice – la nivel local, judeţean şi/sau
naţional?
Impactul este evaluat printr-o abordare contrafactuală, ce se concentrează asupra copiilor asistaţi, aşa cum este
detaliat în capitolul dedicat metodologiei şi în Anexa nr. 8. Evaluarea impactului foloseşte metoda diferenţei dintre
diferenţe (DiD) pentru a compara situaţia copiilor din comunităţile vizate, împărţiţi în două grupuri:
3.
4.

grupul de tratament, cuprinzând copiii evaluaţi în perioada 2015-2016 în timpul recensământului comunitar,
reevaluaţi în 2018 şi beneficiind de cel puţin un serviciu pe durata celor patru ani de implementare a PMS.
grupul de control, cuprinzând copiii evaluaţi în perioada 2015-2016 în timpul recensământului comunitar şi
nereevaluaţi. Potrivit bazei de date Aurora, aceşti copii nu au beneficiat de niciun serviciu.

Pentru ambele grupuri, măsurătoarea de dinaintea intervenţiei, situaţia iniţială, a constituit-o recensământul
comunitar, datele fiind preluate din baza de date Aurora.
Ambele grupuri au cuprins 701 persoane. Eşantionul de tratament a fost selectat aleatoriu din grupul de tratament
evaluat atât în timpul recensământului comunitar, cât şi la finalul perioadei studiate (în 2018). Grupul de control a fost
selectat din baza de date a recensământului comunitar înregistrată în Aurora, folosind metoda corelării scorului de
propensiune (PMS). Pentru ambele grupuri, scorul de propensiune a fost calculat folosind următoarele variabile
individuale: gen, vârstă / anul naşterii, apartenenţa etnică, numărul părinţilor copilului prezenţi în gospodărie,
numărul părinţilor copilului plecaţi la muncă în străinătate, ultima şcoală absolvită de principala persoană responsabilă
de copil, ocupaţia principală din ultimele 12 luni a principalei persoane responsabile de copil, venitul gospodăriei.
Pentru a asigura grupuri comparabile, s-a ţinut cont de tipul comunităţilor (comunităţi cu o dezvoltare socială inegală,
comunităţi dezvoltate, comunităţi cu un nivel mediu de dezvoltare, comunităţi sărace, comunităţi sărace şi tinere,
comunităţi sărace şi îmbătrânite, comunităţi urbane - dezvoltate). Şi persoanele incluse în cele două eşantioane,
grupul de tratament şi cel de control, cu scoruri de propensiune corelate la nivelul variabilelor selecţionate, au fost
selectate în mod proporţional din cele şapte tipuri de comunităţi. Astfel, cele două grupuri selectate sunt similare şi
nivelul de încredere în rezultatul comparaţiei DiD este unul ridicat.
Pentru grupul de tratament, măsurătoarea de după intervenţie a fost furnizată de baza de date Aurora, acesta fiind
evaluat în 2018. Pentru grupul de control, măsurătorilor comparabile de după intervenţie au fost realizate în timpul
procesului de evaluare, printr-o anchetă efectuată în baza unui chestionar cu întrebări preluate din chestionarul
Aurora.
Rezultatele evaluării contrafactuale sunt interpretate cu ajutorul datelor calitative colectate la toate nivelurile, în
special la cel judeţean şi cel comunitar, inclusiv prin focus grupuri cu utilizatorii serviciilor şi studii de caz.

Impactul la nivelul beneficiarilor
Pentru ambele grupuri, grupul de tratament şi grupul de control, evaluarea contrafactuală a comparat indicatorii /
vulnerabilităţile de mai jos:
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-

Copil cu certificat de naştere;
Copil reintegrat în familie după plasament;
Copil în plasament sau asistenţă maternală;
Copil cu risc de separare de familie – al cărui părinte are copii minori care nu locuiesc în aceeaşi gospodărie,
dar nu sunt nici în sistemul de protecţie;
Copil cu risc de separare de familie – al cărui părinte are copii minori în sistemul de protecţie;
Copil dintr-o familie cu risc de violenţă asupra copiilor;
Copil dintr-o familie cu risc de neglijare a copilului;
Copil înregistrat la medicul de familie;
Efectuarea controalelor medicale de rutină;
Copil vaccinat;
Igiena dentară / frecvenţa spălării pe dinţi în rândul copiilor;
Copil cu certificat de încadrare în grad de handicap;
Adolescent cu comportament la risc privind consumul de substanţe;
Utilizarea metodelor contraceptive;
Copil cu risc de comportament violent;
Cuprinderea şcolară totală;
Copil care nu a fost niciodată cuprins în sistemul de învăţământ.

Indicatorii au fost selectaţi în raport cu vulnerabilităţile ce au fost vizate în mod direct de PMS, iar compararea
situaţiei copiilor asistaţi cu cea a grupului de control, în baza metodologiei contrafactuale, permite echipei de
evaluare să constate impactul net al modelului PMS.
Tabelul de mai jos include măsurătoarea de dinaintea intervenţiei (la momentul recensământului comunitar) şi după
intervenţie (2018-2019), în ambele grupuri, pentru vulnerabilităţile cheie. Celulele evidenţiate marchează variabilele în
cazul cărora grupul de tratament a înregistrat progrese la finele intervenţiei.
Tabel 15. Evoluţia variabilelor de impact, înainte şi după, în grupul de tratament şi grupul de control
Variabila de impact inclusă în DiD
Procentul copiilor cu certificat de naştere
Procentul copiilor reintegraţi în familie după plasament
Procentul copiilor în plasament sau asistenţă maternală
Procentul copiilor cu risc de separare de familie – al cărui părinte are copii minori care
nu locuiesc în aceeaşi gospodărie, dar nu sunt nici în sistemul de protecţie
Procentul copiilor risc de separare de familie – al cărui părinte are copii minori în
sistemul de protecţie
Procentul copiilor dintr-o familie cu risc de violenţă asupra copiilor
Procentul copiilor dintr-o familie cu risc de neglijenţă a copilului
Procentul copiilor înregistraţi la medicul de familie
Procentul copiilor care efectuează controale medicale de rutină
Procentul copiilor vaccinaţi
Procentul copiilor care se spală zilnic pe dinţi
Procentul copiilor cu certificat de încadrare în grad de handicap (dintre cei cu
dizabilităţi)
Procentul adolescenţilor cu comportament la risc privind consumul de substanţe
(fumat)
Procentul adolescenţilor cu comportament la risc privind consumul de substanţe
(alcool)
Procentul adolescenţilor cu comportament la risc privind consumul de substanţe
(droguri)
Procentul copiilor cu risc de comportament violent
Procentul copiilor / adolescenţilor cuprinşi în sistemul de învăţământ
Procentul copiilor / adolescenţilor care nu au fost niciodată cuprinşi în sistemul de
învăţământ

Tratament (%)

Control (%)

Înainte

După

Înainte

După

99,6
0,1
1,14

100
0,3
1,10

98,7
0,4
2,00

98,3
0,7
1,71

0

0

0

0,6

0

0

0

0,1

15,83
20
98,6
60,6
64,6
47,6

7,68
28,4
99,1
89,3
85,3
61,1

6,6
9,1
98,4
64,3
68,3
67,5

1,57
30,8
98,4
74,9
56,5
82,5

70,8

92,3

81,3

73,3

2,9

4,9

2,3

14,3

0,7

3,4

0,4

7

0

0

0

0,3

2,57
77,5

0,94
90,8

0,86
74,9

0,99
85,2

3,3

1,1

2,4

2,7

Sursa: Baza de date Aurora şi ancheta realizată în scopul evaluării. N=701

Aceste date arată că PMS a avut un impact net pozitiv, schimbând într-un mod benefic situaţia:
-

copiilor fără certificat de naştere;
copiilor dintr-o familie cu risc de violenţă asupra copiilor;
copiilor neînregistraţi la medicul de familie;
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-

copiilor care nu efectuează controale medicale de rutină;
copiilor nevaccinaţi;
copiilor cu dizabilităţi;
copiilor cu risc de comportament violent;
copiilor / adolescenţilor necuprinşi în sistemul de învăţământ;
copiilor / adolescenţilor care nu au fost niciodată cuprinşi în sistemul de învăţământ.

Studiile de caz relatează modul în care multiplele vulnerabilităţi – de exemplu, cazul unui copil cu dizabilităţi care a
fost separat de familie din cauza riscului de violenţă asupra copiilor – au fost abordate de echipa comunitară prin

ME a fost diagnosticată cu o tulburare comportamentală de spectru autist şi, iniţial, a fost separată de familie
înainte ca tatăl ei, Ionel, să fie arestat pentru acte de violenţă, mama ei refuzând să aibă grijă de ea. ME a fost
reintegrată în familie după plasamentul la un asistent maternal şi s-a reunit cu tatăl ei când a fost eliberat din
închisoare. Acesta a fost evaluat de asistenţii sociali şi este monitorizat atât de consilierul de probaţiune, cât şi de
asistenţii sociali. S-a recăsătorit şi îşi creşte fiica împreună cu soţia. Lucrătorii comunitari (asistentul social,
asistentul medical comunitar şi mediatorul şcolar) au contactat Fundaţia SERA România pentru a obţine sprijin
pentru tratamentul fetei şi l-au ajutat pe Ionel să întocmească documentele necesare pentru certificatul de
încadrare în grad de handicap şi cel de orientare şcolară. În momentul efectuării vizitei de evaluare în satul ei, fata
era în clasa a VIII-a şi mergea la şcoala din sat, cu sprijinul consilierului şcolar şi al personalului şcolii (cadre
didactice şi director). Echipa comunitară şi tatăl contactaseră deja DGASPC pentru a o înscrie la liceu, într-o clasă
specială, în Bacău.
diverse servicii pentru a produce o schimbare pozitivă în viaţa copilului.
Nu există un impact pozitiv direct asupra numărului şi proporţiei copiilor din familii cu risc de neglijare a copilului. Cu
toate acestea, comparativ cu grupul de control, se poate observa un efect pozitiv al PMS, având în vedere că grupul de
tratament înregistrează o creştere mai mică a incidenţei acestei vulnerabilităţi.
Acelaşi lucru se poate spune şi despre impactul PMS asupra numărului şi proporţiei adolescenţilor cu comportament
la risc privind consumul de substanţe (fumat şi alcool).
Procentul copiilor în plasament sau asistenţă maternală a scăzut în rândul copiilor din grupul de tratament, dar nu şi în
comparaţie cu copiii din grupul de control. Acest lucru poate fi explicat prin faptul că atenţia sporită şi intervenţia mai
eficientă au dus la separarea copiilor de familie în prima perioadă a intervenţiei. Potrivit cercetării calitative (interviuri
la nivel local, judeţean şi naţional), nu este realistă aşteptarea unui impact al serviciilor preventive la acest nivel
înainte de a aborda situaţiile foarte grave în care copiii nu se bucură de suficientă siguranţă în gospodăriile lor. O mai
bună identificare a vulnerabilităţilor conduce şi la o mai bună conştientizare a situaţiilor în care este necesară
separarea copilului de familie şi în care, deşi pot fi analizate, propuse şi chiar testate alte soluţii, separarea rămâne
singura soluţie fezabilă.
În ceea ce priveşte procentul copiilor reintegraţi în familie după plasament, cifrele sugerează un impact negativ al
PMS, însă precauţia de a reintegra un copil în familie după plasament ar putea fi explicată printr-o mai bună
cunoaştere a vulnerabilităţilor familiei. Mai mult, se poate observa în tabelul de mai jos că diferenţa dintre grupuri nu
este semnificativă din punct de vedere statistic.
Pentru următoarele variabile de impact, în cazul cărora evaluarea contrafactuală a demonstrat un impact pozitiv, în
mod normal, evoluţia pozitivă a vulnerabilităţii este ireversibilă:
-

Procentul copiilor cu certificat de naştere;
Procentul copiilor înregistraţi la medicul de familie;
Procentul copiilor vaccinaţi;
Procentul copiilor cu certificat de încadrare în grad de handicap (dintre cei cu dizabilităţi).

Prin urmare, impactul observat la nivelul procentelor reflectă în mod direct faptul că vulnerabilitatea a dispărut în
majoritatea cazurilor tratate în rândul:
-

copiilor fără certificat de naştere;
copiilor neînregistraţi la medicul de familie;
copiilor nevaccinaţi;
copiilor cu dizabilităţi fără certificat de încadrare în grad de handicap.

Pentru a înţelege mai bine impactul PMS dintr-o perspectivă individuală, nu de grup, evaluarea a urmărit evoluţia
copiilor cu vulnerabilităţi specifice. Astfel, analizând istoricul personal al unui copil, se poate observa o evoluţie bună
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sau foarte bună a situaţiei copiilor din grupul de tratament în cazul vulnerabilităţilor în care un caz eliminat poate
reapărea.
111 dintre cei 701 copii au fost identificaţi în 2015/2016 ca provenind dintr-o familie cu risc de violenţă asupra
copiilor, însă doar 13 dintre ei au rămas în această situaţie după intervenţia PMS. Comparativ cu grupul de control,
unde doar un copil din cei 46 a rămas în aceeaşi situaţie de risc, evoluţia de la nivelul grupului de tratament este una
foarte bună, dar nu mai bună. Pe de altă parte, dacă analizăm scăderea mai semnificativă a procentului total al
cazurilor de risc de violenţă asupra copiilor înregistrată în cadrul grupului de tratament, constatăm că un număr mai
mic de copii au devenit vulnerabili la riscul de violenţă pe durata implementării PMS în grupul de tratament decât în
grupul de control. Această constatare arată impactul comun al serviciilor (inclusiv al consilierii) şi al activităţilor
desfăşurate cu ajutorul microgranturilor în scopul sensibilizării cu privire la drepturile copilului şi violenţa asupra
copiilor, lucru susţinut şi de cercetarea calitativă.
Tabel 16. Evoluţia variabilelor de impact, înainte şi după, în grupul de tratament şi grupul de control, pentru copiii cu
vulnerabilităţi selectaţi la momentul T0
Tratament (persoane)

Control (persoane)

Vulnerabilitate

Înainte

După

Înainte

După

Copil dintr-o familie cu risc de violenţă asupra copiilor
Adolescent cu comportament la risc privind consumul
de substanţe (fumat, alcool şi droguri)
Copii / adolescenţi care nu sunt cuprinşi în sistemul
de învăţământ

111

13

46

1

8

2

6

4

23

17

1

4

Sursa: Baza de date Aurora şi ancheta realizată în scopul evaluării. N=701

În legătură cu comportamentul adolescenţilor, opt adolescenţi au fost identificaţi în 2015/2016 cu comportament la
risc privind consumul de substanţe, însă doar doi dintre ei au rămas în această situaţie după intervenţia PMS. Aceasta
reprezintă o evoluţie mai bună decât cea înregistrată la nivelul grupului de control.
La nivelul educaţiei, 23 de copii nu fuseseră niciodată înscrişi la şcoală în 2015/2016, însă doar 17 dintre ei au rămas în
această situaţie după intervenţia PMS. Aceasta reprezintă o evoluţie mai bună decât cea înregistrată la nivelul grupului
de control, unde mai mulţi copii cuprinşi în sistemul de învăţământ în 2015/2016 au abandonat sau au părăsit
timpuriu şcoala în perioada de patru ani supusă evaluării şi nu erau cuprinşi în sistemul de învăţământ conform vârstei
lor la momentul anchetei.
Din perspectiva de gen, potrivit datelor existente, băieţii sunt din start mai vulnerabili ca fetele şi impactul PMS
asupra băieţilor este mai mic decât impactul asupra fetelor, cu excepţia vulnerabilităţilor legate de vaccinare şi
fumat, conform celor prezentate în tabelul de mai jos. Deşi au beneficiat de formare pe tema problematicii de gen,
lucrătorii comunitari nu au conştientizat impactul diferit asupra fetelor şi băieţilor, iar cercetarea calitativă nu a
furnizat informaţii care să clarifice acest aspect. Un factor al impactului mai mare al PMS asupra fetelor ar putea fi
faptul că majoritatea lucrătorilor comunitari sunt de sex feminin, ceea ce poate atrage o eficacitatea sporită în
lucrul cu fetele şi, implicit, un impact mai mare.
Tabel 17. Rezultate agregate ale metodologiei DiD cu privire la impactul PMS, în funcţie de gen

Variabila de impact inclusă
în DiD
Procentul
copiilor
în
plasament sau asistenţă
maternală
Procentul copiilor dintr-o
familie cu risc de violenţă
asupra copiilor
Procentul copiilor dintr-o
familie cu risc de neglijenţă
a copilului
Procentul copiilor care
efectuează
controale
medicale de rutină
Procentul copiilor vaccinaţi
Procentul adolescenţilor cu

Tratament (%)
Înainte
După
Băieţ
Băieţi
Fete
Fete
i

Control (%(
Înainte
După
Băieţ
Fete
Băieţi
Fete
i

DiD (%)
Băieţi

Fete

0,86

0,29

0,71

0,29

1,43

0,57

0,1

0,71

1,18

-0,14

7,99

7,85

4,42

2,57

3,42

3,14

0,86

0,71

-1,01

-2,85

9,56

10,41

13,55

12,27

4,71

4,42

16,12

14,69

-7,42

-8,41

32,24

28,39

42,80

38,52

30,53

33,81

35,52

39,37

5,57

4,57

33,10
2,18

31,53
0,73

41,65
1,82

35,95
0,36

35,38
4,73

32,95
1,45

28,25
12,73

28,25
2,91

15,68
-8,36

9,12
-1,83
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comportament la risc
privind consumul de
substanţe (fumat)
Procentul adolescenţilor cu
comportament la risc
privind consumul de
substanţe (alcool)
Procentul
copiilor
/
adolescenţilor care nu au
fost niciodată cuprinşi în
sistemul de învăţământ

0,73

0,00

0,36

0,00

4,00

0,36

5,09

2,55

-1,46

-2,19

1,28

2,00

0,43

0,57

1,57

0,86

1,28

1,43

-0,56

-2

Ţinând cont de toate acestea, PMS are, în mod incontestabil, un impact pozitiv asupra situaţiei copiilor vulnerabili
din comunităţi.
Totuşi, focus grupurile realizate cu copiii arată că aceştia au aspiraţii limitate şi, în general, foarte puţine modele în
viaţă sau chiar niciunul. Interviurile dintr-una dintre comunităţile vizate a relevat faptul că lucrătorii comunitari
sfătuiesc copiii de 14-15 ani şi familiile lor să încerce să îşi continue studiile la un liceu profesional din Bacău, care
oferă cazare şi masă elevilor. Deşi acesta reprezintă un rezultat pozitiv deoarece asigură continuarea educaţiei (cel
puţin pe durata completă a învăţământului obligatoriu) şi o calificare cu şanse de angajare la final, nu poate oferi o
educaţie corespunzătoare unui tânăr care ar vrea să meargă la facultate. Copiii nu au o viziune asupra dezvoltării
familiei lor şi, astfel, ruperea cercului vicios al sărăciei devine dificilă.

Impactul la nivelul comunităţilor, profesioniştilor şi administraţiei publice
Un punct forte al modelului a fost abordarea centrată pe beneficiari, o noutate faţă de abordarea obişnuită a
serviciilor sociale din cadrul primăriilor, la baza căreia stă un proces reactiv prin care autorităţile se ocupă de cazuri
doar când populaţia solicită prestaţii sociale sau când se depun sesizări legate de cazuri de abuz asupra copiilor.
Abordarea PMS a pornit de la evaluarea nevoilor şi a vulnerabilităţilor, realizată cu ajutorul unui instrument standard,
chestionarul Aurora, care a limitat influenţa subiectivităţii şi parţialităţii asistentului social asupra evaluării. Prin
vizitele efectuate la nivelul gospodăriilor în timpul recensământului comunitar şi după, modelul PMS a ajutat
autorităţile locale să cunoască mai bine problemele sociale ce le afectează comunităţile. Astfel, a fost posibilă
identificarea problemelor sociale pe care autorităţile nu le identificaseră sau pe care le cunoşteau doar parţial înainte
de începerea implementării PMS.
Mai mult, PMS a inclus o listă de servicii / activităţi recomandate a fi realizate pentru fiecare beneficiar şi, aşa cum am
prezentat mai sus, şi un set generos de cursuri de formare referitoare la unele dintre cele mai delicate situaţii şi
serviciile ce trebuie acordate în astfel de cazuri. Serviciile recomandate şi activităţile adresate grupurilor de copii şi
părinţi în cadrul proiectelor finanţate cu microgranturi şi în campaniile de comunicare au contribuit la dezvoltarea
vizibilă a capacităţii majorităţii autorităţilor locale ce au luat parte la implementarea PMS şi a comunităţilor lor. Acesta
reprezintă un impact semnificativ, având în vedere că, în majoritatea comunităţilor, resursele umane din domeniul
asistenţei sociale şi asistenţei medicale comunitare au fost limitate comparativ cu nevoile şi că majoritatea asistenţilor
sociali au deţinut competenţe limitate în domeniu.
Lucrătorii comunitari au apreciat foarte mult cursurile de formare şi, graţie proiectelor finanţate cu microgranturi,
oportunitatea de a lucra cu specialişti din departamentul antidrog al poliţiei, cu psihologi şi consilieri experimentaţi
pentru a aborda unele dintre cele mai persistente probleme ale comunităţilor: alcoolismul, violenţa, metodele
disciplinare, etc. Majoritatea lucrătorilor comunitari intervievaţi au considerat că participarea la proiectul PMS, în
general, şi la proiectele finanţate cu microgranturi, în special, a reprezentat o oportunitate de învăţare pentru ei, nu
neapărat pentru că au învăţat despre managementul proiectelor, ci mai degrabă pentru că au avut ocazia să utilizeze
metode noi în lucrul cu copiii şi părinţii lor şi să întâlnească profesionişti din domeniul asistenţei sociale şi medicale
care le-au împărtăşit din experienţa lor. Observaţiile evaluatorilor arată că procesul de învăţare nu este unul complet
eficace, unii lucrători comunitari dând în continuare dovadă de parţialitate, prejudecăţi şi o toleranţă nejustificată faţă
de anumite comportamente care încalcă drepturile copilului şi ale omului. Însă, nu poate fi negat impactul pozitiv al
PMS asupra profesionalismului şi competenţelor lucrătorilor comunitari.
Potrivit cercetării calitative (interviuri şi focus grupuri) şi anchetei online din rândul lucrătorilor comunitari şi
consilierilor şcolari, cooperarea cu toţi actorii de la nivel local şi judeţean a reprezentat unul dintre principalii factori
de succes ai implementării PMS din punctul de vedere al eficacităţii la nivelul copiilor şi familiilor lor (beneficiarilor).
Mai mult, datele prezentate cu privire la aprecierea foarte bunei colaborări instituţionale şi interumane denotă un
efect pozitiv asupra capacităţii instituţiilor şi a comunităţilor de a răspunde nevoilor şi problemelor copiilor celor mai
vulnerabili.
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5. LECŢII ÎNVĂŢATE, CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
5.1. REZULTATE NEPLANIFICATE
Întrebarea de evaluare 15. Există rezultate neplanificate care pot contribui la eliminarea lipsurilor de la nivelul
capacităţii şi/sau a obstacolelor existente?
Evaluarea a identificat, în general, puţine rezultate neplanificate sau neprevăzute.
Vulnerabilitatea „copil care trăieşte într-o gospodărie afectată de sărăcie extremă” s-a redus în primul an (între T0 şi
T1), de la 3,5% la 0,6%, şi, practic, a dispărut (ajungând la 0%) în al treilea an de furnizare a serviciilor (2018). Numărul
copiilor care trăiesc într-o gospodărie afectată de sărăcie monetară a scăzut de la 18,3% (257 de copii) la 0,7% (6
copii) în al treilea an de furnizare a serviciilor (2018).
Rata sărăciei relative şi cea a sărăciei monetare (absolute) urmează o tendinţă descendentă pozitivă la nivel naţional şi
în judeţul Bacău, inclusiv în comunităţile ce nu au fost vizate de proiect. Cu toate acestea, progresele înregistrate în
cadrul grupului ţintă al PMS sunt mai semnificative decât media judeţeană92. Indicatorii impactului serviciilor de
asistenţă socială sunt: îndrumarea spre instituţiile administrative pentru acordarea de prestaţii sociale, asistenţă în
vederea relaţionării cu aceste instituţii şi, în unele cazuri, deşi nu a fost inclus în pachetul minim de servicii, sprijin
pentru accesarea serviciilor de ocupare a forţei de muncă sau chiar a unui loc de muncă.
Aceleaşi rezultate pozitive s-au înregistrat şi în cazul vulnerabilităţilor „copil care trăieşte într-o locuinţă
supraaglomerată” şi „copil care trăieşte în condiţii insalubre”, deşi aceste vulnerabilităţi nu au fost abordate în mod
direct prin sprijin material pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuit. Cu toate acestea, consilierea constantă şi vizitele
lucrătorilor comunitari au ajutat unele gospodării să reuşească într-o mai bună măsură să asigure şi să menţină
locuinţe salubre. În cazurile foarte grave, asistentul social a facilitat şi acordarea de ajutor material special din partea
primăriei, cum ar fi ajutorul de urgenţă, familiilor ce trăiau în condiţii extrem de sărăcăcioase. În unele cazuri,
lucrătorii comunitari au declarat experţilor responsabili de evaluare şi că au facilitat donaţii în cadrul comunităţilor
pentru persoanele foarte sărace, astfel încât să completeze serviciile oferite prin PMS cu ajutor material acolo unde
era necesar, cum a fost în cazul copiilor ce nu mergeau la şcoală din cauza lipsei încălţămintei adecvate pentru vremea
rece.

5.2. CONCLUZII
5.2.1 Concluzii generale
Relevanţa
În general, evaluarea sumativă confirmă faptul că, la nivelul PMS, nevoile, problemele, ipotezele şi riscurile au fost
identificate în întregime (la fiecare nivel). În mare măsură, acestea au fost fondate corespunzător pe experienţele
anterioare similare (cum ar fi elaborarea, implementarea şi coordonarea unei metodologii integrate pentru furnizarea
de servicii). Toate elementele PMS, menţionate în continuare, sunt extrem de relevante la nivelul la care acţionează:
recensământul comunitar, serviciile acordate, microgranturile, formarea lucrătorilor comunitari şi a altor resurse
umane implicate, abordarea integrată şi cooperarea interinstituţională.
Un aspect cheie din punctul de vedere al coerenţei interne între nevoi / probleme / activităţi şi rezultatele estimate,
de exemplu măsura în care primele au dus la realizarea celor din urmă, îl reprezintă disponibilitatea anumitor servicii
specializate ce nu fac parte din PMS, în absenţa cărora rezultatele estimate nu se pot concretiza în totalitate. Serviciile
de referire şi de acompaniere nu pot obţine rezultate în lipsa serviciilor specializate necesare.
Recensământul comunitar este deosebit de relevant, având în vedere lipsa microdatelor complete referitoare la copiii
din România aflaţi în dificultate. Toate serviciile furnizate de către lucrătorii comunitari sunt considerate relevante,
printre cele mai apreciate de grupul ţintă numărându-se informarea, consilierea în legătură cu orice problemă şi mai
ales sprijinul pentru accesarea serviciilor şi interacţionarea cu autorităţile.
Cu toate acestea, unele ipoteze (cum ar fi acoperirea tuturor copiilor vulnerabili identificaţi, echipe suficient de mari
pentru realizarea acestui scop) s-au dovedit a fi mai puţin realiste în practică. De asemenea, ar fi trebuit să se acorde
mai multă atenţie anumitor acţiuni (recensământ comunitar, disponibilitatea şi motivaţia resurselor umane etc.) în
mediul urban. Proiectul anterior relevant implementat de UNICEF a vizat exclusiv comunităţi rurale şi a servit într-o
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Date ale Institutului Naţional de Statistică (INS).
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măsură limitată ca experienţă precedentă pentru PMS, prin urmare, ar fi trebuit efectuată o analiză care să
fundamenteze corespunzător teoria schimbării ce a stat la baza acţiunilor PMS în mediul urban (în special în zonele
urbane mari, precum municipiul Bacău). În acest context, unele dintre rezultatele urmărite sunt destul de ambiţioase,
iar impactul trebuie căutat, în principal, la nivel individual şi în comunităţile în care copiii vizaţi (şi familiile vizate)
reprezintă o pondere ridicată în populaţia (vulnerabilă) existentă.
Coordonarea şi sprijinul acordat de către coordonatorii judeţeni au fost deosebit de relevante deoarece au răspuns
unei nevoi acute a lucrătorilor comunitari care au aplicat metodologia integrată (implicând activitate de teren,
management de caz şi o abordare integrată). Implicarea actorilor de la nivel judeţean este importantă pentru
asigurarea asumării proiectului şi a rezultatelor acestuia.
Per ansamblu, PMS răspunde, într-o bună măsură, criteriilor cheie ale proiectelor demonstrative. Există o amplă
implicare a partenerilor, iar rezultatele sunt diseminate în vederea extinderii abordării PMS la nivel naţional. Analizele
necesare planificării procesului de extindere a PMS la nivelul principalilor responsabili politici şi decidenţi sunt
prezentate ca rezultate intermediare ale implementării PMS. Este planificată continuarea implementării PMS, însă,
pentru prezenta evaluare sumativă, nu au întotdeauna disponibile anumite date de monitorizare necesare evaluării,
inclusiv valorile iniţiale şi unele informaţii legate de progresele implementării, aşadar este loc de îmbunătăţire pentru
asigurarea unor sisteme informatice de sine stătătoare în domeniul managementului, monitorizării şi evaluării.
În general, PMS rămâne extrem de relevant la nivelul politicilor, chiar dacă a trecut ceva timp de la debutul său.
România încă mai trebuie să facă demersuri concrete pentru a elabora şi a implementa politici integrate şi
coordonate; în acest context, prevenţia rămâne una dintre problemele majore ale sistemelor de protecţie socială,
sănătate şi educaţie.
Modelul a avut o contribuţie extrem de preţioasă la implementarea efectivă a cadrului legislativ şi strategic al
României în domeniul asistenţei sociale, în special a celui referitor la protecţia copilului.

Eficacitatea
Analiza nevoilor şi a vulnerabilităţilor, realizată cu ajutorul aplicaţiei Aurora, s-a dovedit a fi extrem de eficace ca parte
a recensământului comunitar. Vulnerabilităţile au fost identificate corect, iar copiii vulnerabili au devenit ‘vizibili’
autorităţilor, comunităţilor şi furnizorilor de servicii, inclusiv lucrătorilor comunitari.
Copiii cei mai vulnerabili din comunităţile vizate, în jur de 100 de copii/comunitate, au fost selectaţi în baza câtorva
criterii propuse de UNICEF. Deşi metodologia de selectare a cazurilor active prezintă unele limite, deoarece permite
influenţarea subiectivă a procesului, totuşi facilitează prioritizarea corectă a cazurilor celor mai vulnerabile (de
exemplu, prin contextualizarea numărului de vulnerabilităţi înregistrate de Aurora), fiind, astfel, contracarate
deficienţele metodologiei Aurora în definirea vulnerabilităţilor (cum ar fi evaluarea copiilor vulnerabili la riscul de
violenţă sau neglijare, în cazul cărora Aurora nu face diferenţe în funcţie de gravitatea problemei).
Peste 28.000 de copii vulnerabili, femei însărcinate şi mame au beneficiat de servicii şi, ca urmare, se înregistrează mai
puţine cazuri pentru 31 dintre vulnerabilităţi după trei ani de furnizare a serviciilor (s-au atins rezultate foarte bune în
ceea ce priveşte eliminarea anumitor vulnerabilităţi, precum: „copil fără acte de identitate”, vulnerabilităţi legate de
sănătatea copiilor sub 1 an, „copil care a abandonat şcoala”, „copil dintr-o familie cu risc de violenţă asupra copiilor”).
Factorii de succes ce garantează eficacitatea serviciilor sunt dezvoltarea capacităţii lucrătorilor comunitari, cooperarea
cu toţi actorii şi metodologia pusă la dispoziţie de către UNICEF.
În cazul vulnerabilităţilor ce nu înregistrează progrese satisfăcătoare (de exemplu, „copil cu risc de comportament
violent”, „copil cu risc de abandon şcolar”), s-au avansat două motive principale ce ţin de (i) perioada de
implementare prea scurtă pentru a genera schimbări de comportament şi atitudine şi (ii) capacitatea practică şi
profesională limitată a lucrătorilor comunitari. În unele cazuri, a fost nevoie de implicarea unui număr mai mare de
lucrători comunitari. În alte cazuri, serviciile specializate ce nu fac parte din PMS au fost singurele care au reuşit să
trateze unele vulnerabilităţi.
Modelul este foarte eficace din punctul de vedere al creşterii capacităţii lucrătorilor comunitari angajaţi, prin formare,
coordonare, consiliere metodologică şi supervizare, acordarea de instrumente, metode şi materiale de lucru.
Deşi sunt evidente progresele înregistrate la nivelul capacităţii disponibile în comunitate, această capacitate depinde,
în mare parte, de buna cooperare a persoanelor implicate şi poate să nu fie sustenabilă în lipsa unei strategii de
retenţie a resurselor umane.
Activităţile din cadrul proiectelor finanţate de microgranturi şi cele din campanii sunt extrem de eficace. Activităţile
informale au oferit copiilor ocazia de a învăţa într-un mod activ şi de a lua parte la noi jocuri care să le dezvolte
comunicarea, spiritul de echipă şi alte abilităţi sociale şi emoţionale. Aceste activităţi au contribuit la creşterea
gradului lor de conştientizare a riscurilor violenţei, abuzului de substanţe etc.
87

Componentele modelului PMS cele mai eficace (într-o foarte mare măsură) sunt: activităţile dedicate dezvoltării
capacităţii lucrătorilor comunitari şi a coordonatorilor judeţeni şi Aurora (sistemul de management de caz). Alte
componente ale modelului – serviciile, microgranturile, campaniile, recensământul comunitar pentru identificarea
copiilor, activităţile de advocacy – sunt evaluate ca fiind eficace într-o mare măsură. Faptul că depind de un număr
mare de factori ce nu ţin de controlul UNICEF şi al echipelor comunitare face ca aceste elemente ale modelului PMS să
fie mai puţin eficace decât se anticipase, dar totuşi extrem de eficace în raport cu mediul în care sunt implementate.

Eficienţa
Modelul PMS a utilizat resursele economice într-o manieră extrem de eficientă pentru atingerea rezultatelor
planificate, iar abordarea integrată s-a dovedit a fi extrem de eficientă din punctul de vedere al costurilor, având în
vedere că cheltuielile efectuate pentru identificarea nevoilor, evaluarea vulnerabilităţilor, acordarea de microgranturi
şi coordonarea judeţeană au vizat atât serviciile sociale, cât şi serviciile medicale comunitare şi serviciile educaţionale.
Comparativ cu alte proiecte ori programe similare sau cu standardele de cost, costurile modelului sunt scăzute sau
foarte scăzute.
Dacă e să comparăm resursele de la nivel comunitar, costurile medii ale modelului PMS ce trebuie acoperite la acest
nivel din bugetele locale reprezintă 1,5 salarii medii (4.126 lei în 2018). Având în vedere că, în cadrul PMS, se
angajează trei persoane în fiecare comunitate şi se oferă formare şi sprijin de la nivel judeţean, precum şi finanţări
pentru diferite activităţi, modul în care sunt utilizate resursele este extrem de eficient din punctul de vedere al
randamentului resurselor investite.
Teoretic, modelul are o valoare adăugată din punct de vedere financiar, deoarece costurile sale sunt mult mai mici
decât cele aferente serviciilor reactive, precum asistenţa maternală profesionistă în cazul copiilor separaţi de familie şi
spitalizările. Cu toate acestea, după numai trei ani de furnizare a serviciilor preventive comunitare, nu putem vorbi de
un impact vizibil asupra acestor indicatori (numărul copiilor în plasament sau asistenţă maternă ori numărul
spitalizărilor) pentru a putea evalua valoarea adăugată cuantificabilă din punct de vedere financiar în cazul PMS.
Costurile extinderii modelului PMS sunt infime în raport cu bugetele totale ale Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,
Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei. Cu toate acestea, se observă faptul că, exceptând Ministerul Sănătăţii
ce trebuie să transfere bugetelor locale fonduri pentru asistenţii medicali comunitari, actualul cadru legislativ plasează
povara implementării PMS, în mare parte, pe umerii bugetelor locale şi judeţene, ceea ce poate reprezenta o
provocare din punctul de vedere al sustenabilităţii. Mai mult, ţinând cont de faptul că am adoptat o abordare cu
impact minim pentru a stabili costurile procesului de extindere, nu au fost calculate anumite costuri necesare. Printre
acestea se numără: resursele organizaţionale, numărul de cursuri de formare necesare pentru dezvoltarea capacităţii
resurselor umane implicate (mai ales că nivelul de pregătire este similar în alte judeţe) şi orice alte costuri aferente
activităţilor care, împreună, contribuie la eficacitatea programului (microgranturi, campanii, studii / evaluări,
instrumente, cum ar fi Aurora). Totuşi, aceste costuri vor avea un impact marginal asupra costului total al procesului
de extindere, având în vedere că extinderea modelului implică peste 24.000 de angajaţi la nivel naţional, iar salariile
acestora constituie cel mai important element al impactului bugetar măsurat.
Pe de altă parte, raportul sumativ prezintă câteva opţiuni pentru extinderea progresivă a PMS şi a microgranturilor ca
posibile recomandări pentru factorii de decizie.

Sustenabilitatea
Actualul context este favorabil continuării implementării PMS. În majoritatea comunelor, a continuat activitatea
lucrătorilor comunitari şi în 2019, valorificând instrumentul şi metodologia Aurora, dar şi toate cursurile de formare şi
activităţile de dezvoltare a capacităţii de care au beneficiat în ultimii trei ani şi jumătate. În plus, în ciuda fluctuaţiei de
personal, implementarea PMS poate continua, deoarece au fost puse la dispoziţia SPAS tablete care au integrată
aplicaţia Aurora.
Aşa cum reiese din evaluarea eficienţei, costul implementării PMS la nivelul fiecărei comunităţi este destul de scăzut,
ceea ce favorizează continuarea implementării, chiar dacă aceste costuri pot fi problematice pentru comunităţile şi
judeţele mici şi cele mai puţin dezvoltate. De asemenea, implicarea comunitară, utilizarea instrumentului standard de
management de caz (Aurora) şi lucrul în echipă creează un context favorabil continuării furnizării pachetului minim de
servicii.
Sustenabilitatea este asigurată într-o mai bună măsură în comunităţile rurale decât în cele urbane datorită influenţei
pe care o au lucrătorii comunitari formaţi de UNICEF în cadrul structurilor instituţionale mici, precum primăriile rurale,
comparativ cu direcţiile municipale de asistenţă socială de dimensiuni mari.
Actorii locali, inclusiv primarii şi lucrătorii comunitari, sunt motivaţi să continue identificarea vulnerabilităţilor şi a
serviciilor cu ajutorul aplicaţiei Aurora, însă capacitatea lucrătorilor comunitari trebuie dezvoltată şi mai mult pentru a
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permite implementarea fără sprijinul UNICEF, acordând importanţă nu doar planurilor de servicii, ci şi abordării din
perspectiva drepturilor omului. Iniţiativa locală şi capacitatea de identificare a soluţiilor, proiectelor şi surselor de
finanţare pentru continuarea implementării PMS sunt eterogene la nivelul comunităţilor vizate.
Modelul PMS poate fi replicat atât la nivel comunitar, cât şi la nivel judeţean şi naţional. S-au făcut paşi importanţi
pentru implementarea modelului la nivel naţional, prin adoptarea mai multor prevederi legislative care încurajează
abordarea din perspectiva unui pachet minim de servicii preventive comunitare.
Nu sunt necesare ajustări majore pentru replicarea PMS la nivel local. În vederea extinderii modelului la nivel judeţean
sau naţional, trebuie asigurate două condiţii: (1) ajustarea modelului, conform recomandărilor, pentru a se putea
realiza implementarea la scară mai largă şi (2) reforma sistemului de asistenţă socială şi a serviciilor medicale
comunitare pentru a elimina actualele provocări şi obstacole ce împiedică atingerea rezultatelor intermediare şi finale
ale modelului.
Printre cele mai importante provocări se numără lipsa resurselor umane disponibile, competente şi pregătite şi lipsa
instrumentelor pentru planificarea integrată a bugetelor Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerului Sănătăţii
şi Ministerului Educaţiei.
Mai mult, o altă ajustare foarte importantă, ce trebuie realizată la nivelul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, este
transformarea modelului într-unul viabil pentru întreaga populaţie vulnerabilă a unei comunităţi, nu doar pentru copii.
În acest caz, este necesară revizuirea instrumentului Aurora (pentru a evalua mai multe vulnerabilităţi), a pachetului
de servicii (pentru a răspunde mai multor vulnerabilităţi) şi a modelului de stabilire a costurilor (pentru a include
necesarul de asistenţi sociali şi asistenţi medicali comunitari care să lucreze cu întreaga populaţie vulnerabilă).

Impactul
PMS are un impact net (măsurat prin compararea grupului de tratament cu grupul de control în cadrul analizei
contrafactuale) asupra situaţiei copiilor, ducând la diminuarea sau amplificarea mai lentă a vulnerabilităţilor. Prin
urmare, a sporit accesul la servicii sociale, asistenţă medicală comunitară şi servicii de educaţie la nivelul grupului
ţintă. PMS a crescut accesul copiilor şi al familiilor lor la asistenţă medicală primară (mai ales la vaccinare), a contribuit
la reducerea abuzului şi violenţei asupra copiilor, a crescut rata de cuprindere şcolară comparativ cu grupul de control.
De asemenea, a prevenit neglijarea copiilor şi comportamentele la risc privind consumul de substanţe în rândul
adolescenţilor, în comparaţie cu grupul de control.
La nivel comunitar, PMS a contribuit la sensibilizarea şi mobilizarea comunităţilor pentru a răspunde vulnerabilităţilor
copiilor, dezvoltând capacitatea lucrătorilor comunitari de a aborda aceste probleme la nivelul comunităţii.

5.2.2. Abordarea din perspectiva drepturilor omului şi ale copilului. Aspecte legate de gen şi
vârstă.
Întrebarea de evaluare 16. Toate procesele au la bază o abordare din perspectiva drepturilor copilului / omului?
Furnizarea serviciilor ţine seama de aspectele legate de vârstă şi gen?
În momentul planificării Pachetului Minim de Servicii, au fost avute în vedere dimensiunile legate de gen, vârstă şi
drepturile omului. Activităţile au fost planificate şi concepute respectând diferenţele de gen şi drepturile copilului. În
baza experienţei dobândite în urma realizării cercetării-acţiune în cadrul modelului SCI/SBC, au fost luate în calcul
posibilele efecte ale diferenţelor de gen pe care PMS s-ar putea să le aibă asupra diferitelor grupuri implicate. În
cadrul acestei abordări ce integrează perspectiva de vârstă, gen şi drepturile omului, câteva elemente ale PMS sunt
mai importante:
-

-

-

Unele vulnerabilităţi sunt definite din perspectiva vârstei: de exemplu, vulnerabilităţi ale sugarilor (0-1 an),
ale copiilor mici sau ale adolescenţilor. Definirea copiilor celor mai vulnerabili s-a făcut în baza
vulnerabilităţilor specifice vârstei lor şi s-a acordat mai multă atenţie, atunci când a fost cazul (respectiv când
erau prezenţi în comunitate), sugarilor, copiilor mici sau adolescenţilor cu dizabilităţi.
Având în vedere că participarea şcolară şi alte vulnerabilităţi (aşa cum am prezentat mai sus) sunt influenţate
de vârstă, aplicaţia Aurora a fost concepută astfel încât să definească vulnerabilităţile ţinând seama de vârsta
copiilor.
S-a acordat atenţie specială fetelor vulnerabile, inclusiv gravidelor şi mamelor minore.
S-a acordat atenţie specială şi femeilor însărcinate, singurul grup ţintă ce s-a adăugat celui al copiilor în cadrul
PMS, iar vulnerabilităţile lor au fost evaluate.
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-

-

S-a luat în considerare apartenenţa etnică, cu implicaţiile sale, şi, acolo unde a fost nevoie, au fost incluşi în
echipa comunitară mediatori sanitari şi, mai ales, mediatori şcolari pentru a ajunge la comunităţile sau
gospodăriile rome.
Toţi lucrătorii comunitari au beneficiat de formare cu privire la drepturile omului, drepturile copilului şi
aspectele de gen.
S-au desfăşurat o campanie specială împotriva discriminării şi numeroase activităţi împotriva violenţei
(acestea din urmă ca parte a proiectelor finanţate prin microgranturi).
Activităţile cu copiii şi părinţii, în special cele finanţate prin microgranturi, au încurajat eliminarea
stereotipurilor legate de rolurile de gen în societate şi familie.

Datele disponibile arată că, în cazul copiilor de etnie romă, gospodăriile au cunoscut o diminuare mai lentă a nivelului
sărăciei decât în rândul românilor. Se înregistrează progrese mai lente şi în cazul fetelor comparativ cu băieţii. Ipoteza
că, în aceste cazuri, este nevoie de o mai bună focalizare a asistenţei sociale a fost confirmată de metodele de
evaluare calitativă aplicate. În opinia asistenţilor sociali intervievaţi, cum părinţii / adulţii din comunităţile rome au, în
general, un nivel mai scăzut de educaţie, e nevoie de asistenţă socială pe termen mai lung şi, în astfel de cazuri,
aceasta trebuie să beneficieze de sprijinul mediatorului şcolar şi/sau sanitar, acceptat ca parte a comunităţii, pentru a
putea fi eficace.
În furnizarea serviciilor, s-a ţinut cont de aspectele legate de gen şi vârstă, având în vedere proporţia copiilor
vulnerabili şi, mai ales, cea a fetelor vulnerabile. Lucrătorii comunitari şi consilierii şcolari au fost formaţi cu privire la
aceste aspecte şi, potrivit interviurilor, au ţinut seama de elementele respective în momentul evaluării şi abordării
vulnerabilităţilor prin intermediul serviciilor.
Cu toate acestea, analizând situaţiile de vulnerabilitate şi serviciile recomandate prin instrumentul de management de
caz Aurora, s-au identificat mai mulţi băieţi vulnerabili, ceea ce a făcut ca băieţii să fie uşor suprareprezentaţi în rândul
beneficiarilor serviciilor.
Diferenţele cele mai semnificative între băieţii vulnerabili şi fetele vulnerabile apar în cazul vulnerabilităţilor legate de
participarea şcolară. Peste 59% dintre copiii vulnerabili din punct de vedere şcolar erau băieţi şi doar 41% erau fete la
momentul recensământului comunitar. Nu este însă clar de ce băieţii sunt, în general, mai vulnerabili decât fetele.
Datele adunate în timpul evaluării nu au reuşit să ofere o explicaţie pentru diferenţa de gen iniţială. Pe de altă parte,
rezultatele furnizării serviciilor, oferite de baza de date Aurora, arată eficacitatea acordării serviciilor din punctul de
vedere al eliminării vulnerabilităţilor, suprimându-se disparitatea de gen identificată iniţial. Cu toate acestea, chiar şi
la finalul implementării PMS, băieţii rămân mai vulnerabili decât fetele când se analizează vulnerabilităţile şcolare:
cuprinderea şcolară, abandon şcolar, risc de abandon şcolar.
Totuşi, nici unul dintre actorii consultaţi nu a reuşit să identifice şi să explice coerent disparitatea de gen în favoarea
fetelor înregistrată la nivelul cuprinderii în învăţământul primar şi gimnazial în rândul populaţiei vulnerabile. Un factor
al impactului mai mare al PMS asupra fetelor ar putea fi faptul că majoritatea lucrătorilor comunitari sunt de sex
feminin, ceea ce poate atrage o eficacitate sporită în lucrul cu fetele şi, implicit, un impact mai mare. O altă explicaţie
a acestei situaţii ar putea fi faptul că presiunea de a abandona şcoala pentru a munci în gospodărie sau chiar în
economia de piaţă este mai mare în cazul băieţilor decât al fetelor.

5.2.3. Lecţii învăţate
Întrebarea de evaluare 14. Care sunt lecţiile învăţate la fiecare nivel al intervenţiei ce ar trebui avute în vedere
pentru implementarea şi replicarea proiectului demonstrativ?

Lecţii învăţate din activitatea directă cu beneficiarii
Modelul PMS a evidenţiat, începând cu 2015, importanţa şi avantajele identificării vulnerabilităţilor, ale evaluării
situaţiei copiilor vulnerabili şi a familiilor lor şi ale monitorizării acestora. Prin urmare, lucrătorii comunitari şi
coordonatorii judeţeni au recunoscut necesitatea de a continua utilizarea aplicaţiei Aurora. Aceeaşi importanţă majoră
este acordată şi pachetului minim de servicii recomandat de Aurora şi instrumentului integrat la nivelul aplicaţiei
pentru managementul de caz.
Experienţa implementării PMS, precum şi cea a precedentelor proiecte SCI/SBC, demonstrează faptul că
recensământul comunitar, atât de necesar, consumă mai mult timp şi, uneori, un număr mai mare de resurse decât s-a
anticipat iniţial, în momentul conceperii PMS. Aceasta înseamnă că orice replicare a modelului trebuie să ţină seama
de toate provocările şi obstacolele prezentate în evaluarea de faţă în legătură cu recensământul comunitar, care
trebuie realizat înainte de elaborarea proiectului.
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În unele comunităţi, numărul copiilor vulnerabili a fost mult mai ridicat decât cel preconizat şi, din acest motiv, dar şi
din cauza anumitor particularităţi geografice, a fost nevoie de echipe mai ample. Pe de altă parte, aceasta a condus la
un număr mare de copii vulnerabili care nu au putut fi asistaţi după prioritizarea cazurilor active ale copiilor celor mai
vulnerabili în 2017. Prin urmare, trebuie reevaluată ipoteza conform căreia fiecare comunitate poate lucra cu o echipă
standard de lucrători comunitari, modelul de stabilire a costurilor propus în evaluare luând în considerare alţi
indicatori pentru determinarea volumului de muncă al lucrătorilor comunitari.
Experienţa implementării PMS, precum şi cea a precedentelor proiecte SCI/SBC, demonstrează faptul că, în lipsa unor
servicii specializate suplimentare, nu pot fi atinse obiectivele generale. Pachetul minim de servicii este creat pentru a
facilita şi a oferi acces la serviciile primare şi la cele de prevenire. Acest pachet acoperă doar serviciile de bază. În acest
context, eficacitatea serviciilor de referire este una limitată din cauza indisponibilităţii serviciilor specializate sau a
accesului redus la acestea. Astfel, lucrătorii comunitari şi coordonatorii lor judeţeni apreciază faptul că pachetul minim
de servicii este unul complet şi acoperă toate vulnerabilităţile identificate la nivelul comunităţilor, însă declară
totodată că eficacitatea serviciilor depinde de existenţa furnizorilor de servicii specializate la nivel local şi judeţean
(precum consiliere psihologică, orientare şi formare, tratarea dependenţelor, kinetoterapie, logopedie, profesori de
sprijin pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale etc.).

Lecţii învăţate la nivel comunitar
Nevoia de resurse umane calificate, competente şi disponibile se face simţită în continuare şi constituie una dintre
cele mai mari provocări ale modelului PMS. Mai mult, din păcate, nu s-a identificat nicio soluţie generală viabilă prin
implementarea PMS, aşa cum o demonstrează şi fluctuaţia ridicată a lucrătorilor comunitari şi a consilierilor şcolari
implicaţi în acordarea şi implementarea PMS.
Autorităţile locale, mai ales cele din mediul rural, deţin adesea capacităţi reduse pentru stabilirea şi implementarea
măsurilor şi a serviciilor adresate categoriilor vulnerabile. Prima constrângere se referă la bugetul local care trebuie să
suporte costurile angajării asistenţilor sociali (multe comune raportează că o proporţie de doar 5-10% din bugetul lor
provine din surse locale şi că depind de alocările bugetare de la nivel judeţean şi central). Totuşi, există şi alte limitări
extrem de importante ce trebuie avute în vedere în momentul promovării implementării şi replicării PMS, fie la nivel
local, fie ca politică naţională. Acestea ţin de fluxurile financiare, structura primăriei, politica de recrutare şi retenţie a
fiecărei instituţii sau de oportunităţile de formare.
O importantă lecţie învăţată a fost aceea că modelul trebuie să urmărească abordări diferite pentru comunităţile
rurale, oraşele mici şi oraşele mari, având în vedere discrepanţele majore înregistrate între acestea la nivelul
capacităţii şi situaţiei existente. Prin modul în care a fost conceput, modelul PMS a putut fi mai bine implementat în
mediul rural, deşi a generat rezultate bune şi în mediul urban. Nu se poate face o evaluare completă a implementării
PMS în municipiul Bacău, deoarece modelul nu a fost implementat în baza unei împărţiri clare a activităţilor în sarcini
aferente PMS şi alte sarcini îndeplinite de către asistenţii sociali ai Direcţiei de Asistenţă Socială de la nivelul
municipiului.

Lecţii învăţate la nivel judeţean
Având în vedere descentralizarea diferită a diverselor sectoare, autorităţile judeţene nu au acelaşi nivel de răspundere
şi autonomie. Aşadar, în ciuda bunei-credinţe şi a interesului de a dezvolta şi a extinde cooperarea intersectorială la
nivel judeţean, progresele au fost limitate în unele privinţe. Un exemplu ar fi situaţia consilierilor şcolari care joacă un
rol extrem de limitat în soluţionarea problemei cuprinderii şcolare, deoarece aceştia nu sunt lucrători comunitari cu
activităţi de teren, situaţie ce nu a putut fi remediată din diverse motive, inclusiv din cauza dublei coordonări a CJRAE
de către Consiliul Judeţean şi Ministerul Educaţiei.
Mai mult, dacă demersurile privind planificarea şi implementarea în comun a serviciilor, a sarcinilor şi a activităţilor
sunt eficiente sau foarte eficiente la nivel local, acestea nu sunt încă incluse în toate aspectele practicii organizaţionale
la nivel judeţean. O cooperare foarte bună depinde de relaţiile umane, făcând ca numeroase procese să se deruleze
mai rapid şi mai lin. Cu toate acestea, instituţiile judeţene şi-au dezvoltat prea puţin capacitatea de a lucra cu alte
persoane în afara celor implicate în implementarea PMS. La fel este şi în cazul cooperării verticale între autorităţile
judeţene şi cele locale. Există o foarte bună colaborare în plan tehnic între lucrătorii comunitari şi coordonatorii lor
judeţeni, însă nu a fost pe deplin dezvoltată capacitatea organizaţională în vederea cooperării instituţionale. S-au
realizat progrese ce au fost cuprinse în evaluarea eficacităţii PMS. Totuşi, în baza cercetării calitative, se poate spune
că impactul este mult mai vizibil la nivelul profesioniştilor decât la nivelul proceselor instituţionale.

5.3. Recomandări
Recomandările formulate de echipa de evaluare au la bază constatările şi concluziile evaluării, fiind inspirate de
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ideile şi recomandările furnizate de actorii intervievaţi la toate nivelurile (comunitar, judeţean şi naţional). După
finalizarea primei versiuni a raportului şi a recomandărilor, au fost prezentate rezultatele şi au fost dezbătute
recomandările împreună cu actorii naţionali şi locali implicaţi în coordonarea şi implementarea PMS, în cadrul a
două sesiuni organizate în acest scop (la data de 26 iunie, la nivel naţional, şi la data de 1 iulie, la nivel local).
Participanţii au analizat claritatea, utilitatea şi urgenţa recomandărilor. Ca urmare, recomandările au fost
prioritizate (vezi tabelul de mai jos) şi au ţinut cont de părerile pertinente exprimate. În general, recomandările
au fost validate de participanţi, care au subliniat importanţa acestora şi necesitatea ca fiecare instituţie
responsabilă să le pună în practică cât mai repede cu putinţă. Actorii participanţi au subliniat importanţa
resurselor financiare pentru continuarea modelului, a consultărilor realizate cu autorităţile locale în acest scop şi
a disponibilităţii aplicaţiei Aurora şi a rezultatelor acesteia pentru toţi factorii de decizie relevanţi.
Pentru a promova nivelul ridicat al relevanţei şi eficacităţii, UNICEF trebuie să pună în aplicare câteva recomandări:
-

-

-

-

Teoria schimbării şi rezultatele modelului PMS trebuie prezentate mai în detaliu, din perspectiva eficacităţii, a
impactului şi a factorilor de decizie de la nivel naţional, pentru a asigura replicarea şi/sau extinderea
modelului într-o manieră coerentă.
Sunt necesare mici ajustări ale TS şi metodologiei pentru a simplifica unele elemente relevante şi foarte
importante, cum ar fi recensământul comunitar, astfel încât modelul să poată fi replicat. În acest sens, se
poate simplifica recensământul comunitar (vezi recomandările referitoare la sustenabilitate).
Aşa cum prezintă şi studiul privind costurile aferente extinderii modelului SBC (realizat de PwC pentru
UNICEF), care este relevant şi pentru evaluarea de faţă, numărul resurselor umane implicate în fiecare
comunitate trebuie revizuit în vederea extinderii, pentru a ajunge la un număr cât mai mare de copii
vulnerabili.
Trebuie să continue acţiunile de advocacy la nivel naţional.
Este necesară dezvoltarea serviciilor specializate, inclusiv a celor mobile, în paralel cu PMS pentru o oferi
posibilitatea unor rezultate şi mai bune la nivelul serviciilor de referire.
Dezvoltarea activităţilor ce vizează aspectele de gen, inclusiv analizarea motivului pentru care băieţii sunt mai
expuşi vulnerabilităţilor legate de accesul şi participarea şcolară şi abordarea directă a acestor vulnerabilităţi
cu metode specifice problematicii de gen.

Pentru creşterea eficacităţii modelului, autorităţile naţionale trebuie să asigure o mai mare disponibilitate a
resurselor umane:
-

Este necesară modificarea legislaţiei referitoare la consilierii şcolari pentru a asigura prezenţa acestora în
toate şcolile.
Elaborarea unei ample strategii de resurse umane pentru PMS este inclusă în recomandarea referitoare la
ajustările necesare extinderii modelului.

Având în vedere eficacitatea şi succesul lor, microgranturile şi campaniile (sau chiar activităţile din campaniile de
cooperare pentru dezvoltare, sub forma microgranturilor) pot continua sub mai multe forme instituţionale:
-

-

-

ca un mecanism special de finanţare în cadrul viitorului program finanţat de Fondul Social European (similar
schemei de finanţare a antreprenoriatului, în baza unui proces de selecţie a unui manager de granturi şi a
unei proceduri separate şi simplificate de accesare a fondurilor UE);
sau
ca un programe de interes naţional al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale (similar Programului de
Dezvoltare Locală al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. În timp ce Programul de
Dezvoltare Locală sprijină mica infrastructură locală, noul program ar putea susţine intervenţiile sociale de
mică amploare de la nivel local);
sau
ca o obligaţie juridică a autorităţilor locale în sensul sprijinirii Pachetului Minim de Servicii (în cazul în care
povara bugetară reprezentată de costurile aferente asistenţilor sociali este preluată de către Ministerul
Muncii şi Justiţiei Sociale, aşa cum este recomandat în secţiunea 4.4.2. Sustenabilitatea la nivel naţional).
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Integrarea PMS în alte iniţiative, dezvoltarea micii infrastructuri sociale la nivel local şi disponibilitatea serviciilor
specializate pentru îndrumarea beneficiarilor pot creşte eficacitatea şi impactul. Acest lucru este posibil prin
implicarea tuturor actorilor.
Pentru a demonstra eficienţa financiară şi valoarea adăugată a serviciilor preventive comunitare integrate, UNICEF
poate iniţia noi studii privind valoarea adăugată a acestor activităţi din punctul de vedere al evitării spitalizării şi a
separării copiilor de familie, precum şi valoarea adăugată a serviciilor de prevenire în comparaţie cu transferurile
sociale în bani. Cadrul evaluării sumative (timpul şi resursele) nu a permis realizarea unui studiu aprofundat în această
direcţie, însă se constată necesitatea unor astfel de studii şi posibilitatea elaborării unor metodologii în acest sens,
pornind de la exerciţiul exploratoriu pe tema spitalizării evitabile realizat pentru raportul de faţă.
În vederea adaptării PMS astfel încât să răspundă mai bine criteriilor proiectelor demonstrative, mai ales în ceea ce
priveşte monitorizarea, UNICEF trebuie să pună în aplicare câteva recomandări.
Următoarele recomandări se adresează Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. Pentru implementarea lor, Ministerul
Muncii şi Justiţiei Sociale trebuie să coopereze cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul
Finanţelor Publice, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi cu alte
instituţii competente.
Pentru asigurarea bugetelor necesare extinderii modelului PMS şi implementării uniforme a pachetului de servicii la
nivel local, finanţarea asistenţei sociale la nivel local şi cea a consilierilor şcolari trebuie să urmeze regulile stabilite în
Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006 şi să includă fonduri transferate de la bugetul de stat pentru serviciile
publice de asistenţă socială şi pentru activităţile de consiliere şcolară. Modelul PMS şi alte proiecte, inclusiv proiectul
„Consolidarea cadrului pentru creşterea calităţii serviciilor publice şi pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local”,
implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (SIPOCA 9), au oferit informaţii privind
standardizarea costurilor ce pot fi folosite în scopul planificării bugetare şi al managementului financiar.
Ţinând cont de aspectele legate de impactul bugetar, procesul de extindere poate fi conceput pe etape, fiecare
scenariu de extindere trebuind analizat în detaliu împreună cu autorităţile naţionale responsabile:
-

Extindere treptată, începând cu comunităţile cele mai vulnerabile din ţară;

-

Extindere treptată, începând cu judeţele cele mai vulnerabile, cu acoperirea tuturor comunităţilor din
judeţele vizate;

-

Extindere treptată, începând cu regiunile cele mai vulnerabile, iniţial doar cu acoperirea comunităţilor rurale;

-

Extindere treptată, începând cu regiunile cele mai vulnerabile, cu acoperirea tuturor comunităţilor din
regiunile vizate;

-

Extindere treptată, începând cu comunităţile rurale de la nivel naţional;

-

Extindere treptată, începând cu comunităţile rurale şi cele urbane mici (sub 20.000 de locuitori) de la nivel
naţional.

Întrebarea de evaluare 12. Ce recomandări pot fi formulate pentru UNICEF şi Guvernul României cu privire la
replicarea şi extinderea unui astfel de model?
Pentru extinderea modelului, ajustările ce trebuie aduse acestuia în vederea replicării sale sunt următoarele:
-

Este necesară o evaluare completă a nevoilor comunităţii şi a vulnerabilităţilor membrilor săi, aşa cum reiese
din toate interviurile realizate la nivel local, judeţean şi naţional. În lipsa unui recensământ comunitar, este
aproape imposibilă identificarea tuturor persoanelor vulnerabile din comunitate. Având în vedere că
recensământul comunitar realizat în cadrul modelului PMS a fost parţial eficace, din cauza efortului enorm
presupus de aplicarea chestionarului Aurora întregii populaţii în comunităţilor vizate, o posibilă soluţie ar fi
un chestionar simplificat pentru recensământul comunitar, care să îmbunătăţească şi să uşureze modul de
aplicare şi identificarea persoanelor celor mai vulnerabile care ar urma să fie supuse unei evaluări detaliate.
Mai mult, recensământul comunitar ar trebui realizat doar în urma unei campanii de informare comunitară,
care să pregătească populaţia pentru recensământ.

-

La nivelul comunităţilor, pot fi furnizate servicii de bună calitate doar dacă sunt identificaţi şi formaţi lucrători
comunitari, incluzându-i într-un sistem de supervizare şi îndrumare din partea instituţiilor judeţene. Acest
lucru este posibil în cazul în care condiţiile necesare replicării modelului referitoare la resursele umane din
domeniul asistenţei sociale şi al asistenţei medicale comunitare, prezentate mai jos, sunt îndeplinite cel puţin
parţial. Modulul de formare propus de UNICEF pentru lucrătorii comunitari reprezintă un important punct de
plecare în acest sens.
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-

Aurora are nevoie de câteva mici ajustări pentru utilizarea şi mai eficace a instrumentului, iar componentele
hardware – tabletele – trebuie să fie disponibile tuturor lucrătorilor comunitari.

-

Pentru o mai bună furnizare a serviciilor din domeniul educaţiei, menite să combată şi să prevină abandonul
şcolar şi părăsirea timpurie a şcolii, trebuie revizuite normele referitoare la consilierii şcolari şi asigurată
prezenţa acestora în fiecare şcoală. Recomandarea generală este înjumătăţirea numărului de copii cu care
lucrează un consilier şcolar, astfel încât să se asigure prezenţa a cel puţin unui consilier şcolar în fiecare şcoală
cu personalitate juridică. Mai mult, în momentul stabilirii normei, trebuie să se ţină seama de distanţa dintre
diferitele clădiri aparţinând aceleiaşi şcoli (în sate diferite).

-

Transportul între satele aceleiaşi comune trebuie planificat de la bun început, deoarece eforturile susţinute
presupuse de interacţiunea cu persoanele vulnerabile în condiţii de lucru dificile îi pot descuraja chiar şi pe
lucrătorii comunitari motivaţi.

-

Trebuie realizată şi actualizată harta serviciilor specializate existente în fiecare judeţ pentru a asigura
eficacitatea serviciilor de referire şi de acompaniere. Pentru a creşte disponibilitatea serviciilor specializate
atunci când este nevoie de acestea în comunităţile izolate, strategia privind replicarea modelului în
numeroase comunităţi trebuie să ţină cont de nevoia de a aduce aceste servicii specializate mai aproape de
beneficiarii cei mai vulnerabili. Echipele mobile de profesionişti şi caravanele de servicii pot constitui o soluţie
în acest sens.

-

Deşi, aşa cum reiese din prezenta evaluare, eficacitatea şi impactul sunt vizibile după 2-3 ani de furnizare a
serviciilor integrate, în unele cazuri, serviciile şi activităţile urmăresc schimbarea anumitor mentalităţi şi
norme sociale sau eliminarea unor vulnerabilităţi foarte complexe, iar rezultatele sunt vizibile doar după o
intervenţie pe termen lung. În acest context, replicarea modelului trebuie să aibă în vedere perioade mai
îndelungate de furnizare a serviciilor.

-

Pentru a asigura cea mai bună implementare la nivel local, trebuie consultaţi reprezentanţii administraţiei
locale în momentul elaborării politicilor.

-

Abordarea integrată cuprinsă în actele legislative (de exemplu, Ordinul comun al miniştrilor nr. 393/630/4236
din 2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare
integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei) trebuie urmată de o abordare integrată
la nivelul planificării bugetare şi al managementului financiar şi de furnizarea unor instrumente concrete
pentru integrarea asistenţei sociale, a asistenţei medicale comunitare şi a consilierii realizate în şcoli.

-

Este esenţială elaborarea unei strategii de resurse umane pe termen mediu şi lung vizând lucrătorii
comunitari: asistenţi sociali care desfăşoară activităţi de teren, asistenţi medicali comunitari, mediatori
şcolari romi şi consilieri şcolari. Această strategie trebuie să includă cel puţin următoarele:
o

Acordarea de stimulente asistenţilor sociali, asistenţilor medicali comunitari şi consilierilor şcolari
pentru angajarea în zonele izolate, similar celor oferite medicilor sub forma unei locuinţe sau a
sprijinului pentru realizarea navetei;

o

Formarea sistematică a tuturor asistenţilor sociali angajaţi de către serviciile publice de asistenţă
socială de la nivel local, chiar dacă nu deţin diplome de studii în domeniul asistenţei sociale. Aşa cum
s-a subliniat deja, modulul de formare propus de UNICEF pentru lucrătorii comunitari reprezintă un
important punct de plecare în acest sens;

o

Stabilirea unor strategii de parteneriat pe termen lung între autorităţile naţionale şi locale şi
universităţi în vederea creării unor programe de învăţare la distanţă, cu module de asistenţă socială,
ce ar putea fi disponibile gratuit angajaţilor serviciilor publice de asistenţă socială de la nivel local,
chiar dacă nu deţin diplome de studii în domeniul asistenţei sociale.

La nivel judeţean, trebuie dezvoltată capacitatea instituţiilor judeţene prin crearea unor departamente specializate
permanente şi dotate cu suficient personal pentru coordonarea, acordarea de sprijin metodologic, monitorizarea şi
supervizarea activităţii echipelor comunitare şi a consilierilor şcolari.
Pentru a transforma AURORA într-un puternic instrument de analiză a datelor înregistrate şi de monitorizare a
evoluţiei proiectului, ar fi nevoie de noi funcţionalităţi. Acestea pot fi grupate în două mari categorii, în funcţie de
activitatea vizată: analiză sau monitorizare. Pe partea de analiză:
-

Având în vedere că înregistrează date despre persoane în patru secţiuni separate – gospodării, persoane,
vulnerabilităţi şi servicii, Aurora are nevoie de o interfaţă pentru utilizatori care să permită utilizatorului să
selecteze persoanele (folosind anumite criterii) şi variabilele (în fiecare dintre cele patru secţiuni) şi să le
descarce sub forma unei matrice: persoane (rânduri) şi variabile (coloane).
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-

Având în vedere că Aurora înregistrează serii cronologice pentru fiecare persoană, ar fi util să ofere, în
interfaţa pentru utilizatori, posibilitatea de a selecta diferite intervale de timp, date şi perioade de
monitorizare (T0, T1 etc.)

-

Având în vedere că Aurora înregistrează date despre numeroase persoane şi un număr mare de variabile, ar
trebui să se poată stabili restricţii pentru aceste variabile cu scopul de a facilita (doar) descărcarea cazurilor
necesare (de exemplu, Selectarea comunităţii, Selectarea sexului, Selectarea anului naşterii etc.).

Pe partea de monitorizare, Aurora ar avea nevoie de o nouă componentă care să permită utilizatorului să extragă date
într-o formă agregată şi într-un mod vizual. O astfel de funcţie ar permite utilizatorului să creeze un panou de
comandă care să prezinte informaţiile într-o manieră structurată şi uşor de înţeles. Un astfel de panou ar urma să
prezinte informaţiile cele mai relevante şi ar permite utilizatorului să analizeze evoluţia diferitelor fenomene între
două momente diferite. Utilizatorul ar putea compara vizual evoluţia lunară / trimestrială a variabilelor selectate, ar
putea ghida procesul de implementare a proiectului şi ar putea face corecturi rapide atunci când sunt necesare
ajustări. În vederea creării unui astfel de panou de comandă, ar fi necesari următorii paşi:
-

Selectarea variabilelor (fenomenelor) celor mai importante ce trebuie urmărite.

-

Selectarea reprezentării grafice adecvate pentru obţinerea informaţiilor necesare.

-

Proiectarea panoului de comandă, a modelului grafic (structura, poziţia şi ordinea graficelor incluse).

-

Proiectarea graficelor cu seriile cronologice (când se selectează un anumit grafic, ar trebui să se deschidă un
nou panou de comandă, cu graficul ilustrând diferite momente).

La nivel local, sunt formulate câteva recomandări pentru continuarea implementării PMS:
-

Trebuie să continue activitatea de teren, asistată de aplicaţia Aurora, pentru a asigura sustenabilitatea
rezultatelor la nivelul copiilor şi al gospodăriilor.

-

În mediul urban, trebuie continuată şi extinsă utilizarea aplicaţiei Aurora pentru a acoperi tot teritoriul şi
întreaga populaţie a oraşelor respective.

-

Pentru a asigura relevanţa continuă a pachetului minim de servicii, trebuie efectuate reevaluări. Mai mult,
recomandăm realizarea periodică (o dată la 4-8 ani) a unui recensământ comunitar simplificat, care să
evalueze noile nevoi ale comunităţii.

-

Este esenţial să se asigure continuarea activităţii lucrătorilor comunitari – asistenţi sociali şi asistenţi medicali
comunitari, prin angajarea acestora pe o perioadă nedeterminată. Mai mult, în comunităţile în care nu sunt
prezenţi toţi lucrătorii comunitari, trebuie completată echipa comunitară.

-

Este esenţial să se asigure formarea continuă a lucrătorilor comunitari – asistenţi sociali şi asistenţi medicali
comunitari, pentru a menţine calitatea activităţii lor.

-

Anumite detalii, cum ar fi asigurarea transportului între satele aceleiaşi comune, trebuie planificate de la bun
început, deoarece eforturile susţinute presupuse de interacţiunea cu persoanele vulnerabile în condiţii de
lucru dificile îi pot descuraja chiar şi pe lucrătorii comunitari motivaţi.

-

Continuarea sprijinului acordat PMS şi activităţilor informale simple (cum ar fi cele finanţate prin
microgranturi), prin punerea la dispoziţie a unor fonduri limitate, dar extrem de importante, de la bugetele
locale, este esenţială pentru a asigura sustenabilitatea rezultatelor la nivelul copiilor şi al gospodăriilor,
precum şi la nivel comunitar.

-

Este important să se încurajeze cooperarea primăriei cu şcolile în vederea asigurării sustenabilităţii
activităţilor desfăşurate de UNICEF în comunitate şi a acoperirii mai eficiente a nevoilor.

Prioritizarea recomandărilor în urma consultărilor cu actorii naţionali şi locali
Prioritate

Acţiune necesară

Recomandare

Recomandări pentru UNICEF
1

Advocacy

Trebuie să continue acţiunile de advocacy la nivel naţional.
Teoria schimbării şi rezultatele modelului PMS trebuie prezentate mai în
detaliu, din perspectiva eficacităţii, a impactului şi a factorilor de decizie de la
nivel naţional, pentru a asigura replicarea şi/sau extinderea modelului într-o
manieră coerentă.
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2

Studiu privind valoarea
adăugată

Pentru a demonstra eficienţa financiară şi valoarea adăugată a serviciilor
preventive comunitare integrate, UNICEF poate iniţia noi studii privind
valoarea adăugată a acestor activităţi din punctul de vedere al evitării
spitalizării şi a separării copiilor de familie, precum şi valoarea adăugată a
serviciilor de prevenire în comparaţie cu transferurile sociale în bani.

3

Actualizarea aplicaţiei
Aurora

UNICEF trebuie să actualizeze Aurora, astfel încât să devină un puternic
instrument de analiză a datelor înregistrate şi de monitorizare a evoluţiei
proiectului, integrând noi funcţii la nivelul aplicaţiei, care reprezintă, la
momentul de faţă, un instrument foarte eficient pentru evaluarea nevoilor şi
managementul de caz.

4

Ajustări ale
schimbării

teoriei

Sunt necesare mici ajustări ale TS şi metodologiei pentru a simplifica unele
elemente relevante şi foarte importante, cum ar fi recensământul comunitar,
astfel încât modelul să poată fi replicat. În acest sens, se poate simplifica
recensământul comunitar (vezi recomandările referitoare la sustenabilitate).

5

Revizuirea numărului
de
lucrători
comunitari/comunitate

Aşa cum prezintă şi studiul privind costurile aferente extinderii modelului SBC
(realizat de PwC pentru UNICEF), care este relevant şi pentru evaluarea de
faţă, numărul resurselor umane implicate în fiecare comunitate trebuie
revizuit în vederea extinderii, pentru a ajunge la un număr cât mai mare de
copii vulnerabili.

6

Dezvoltarea
/
furnizarea serviciilor
specializate mobile

Dezvoltarea serviciilor specializate mobile în paralel cu PMS oferă
posibilitatea unor rezultate şi mai bune la nivelul serviciilor de referire.

7

Dezvoltarea
activităţilor ce vizează
problematica de gen

Dezvoltarea activităţilor ce vizează aspectele de gen, inclusiv analizarea
motivului pentru care băieţii sunt mai expuşi vulnerabilităţilor legate de
accesul şi participarea şcolară şi abordarea directă a acestor vulnerabilităţi cu
metode specifice problematicii de gen.

Recomandări pentru factorii de decizie de la nivel naţional
1

Cooperare

2

Consultarea
locali

3

Integrarea
bugetare

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale trebuie să coopereze cu Autoritatea
Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Ministerul
Educaţiei Naţionale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor Publice,
Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice şi cu alte instituţii competente pentru a promova un
PMS funcţional la nivel naţional.
actorilor

Pentru a asigura cea mai bună implementare la nivel local, trebuie consultaţi
reprezentanţii administraţiei locale în momentul elaborării politicilor.

planurilor

Abordarea integrată cuprinsă în actele legislative (de exemplu, Ordinul
comun al miniştrilor nr. 393/630/4236 din 2017 pentru aprobarea
Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare
integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei) trebuie
urmată de o abordare integrată la nivelul planificării bugetare şi al
managementului financiar şi de furnizarea unor instrumente concrete pentru
integrarea asistenţei sociale, a asistenţei medicale comunitare şi a consilierii
realizate în şcoli.

4

Integrarea PMS în alte
iniţiative

Integrarea PMS în alte iniţiative, dezvoltarea micii infrastructuri sociale la
nivel local şi disponibilitatea serviciilor specializate pentru îndrumarea
beneficiarilor pot creşte eficacitatea şi impactul.

5

Crearea unei hărţi a

Harta serviciilor specializate existente trebuie să fie disponibilă şi la zi în
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serviciilor specializate
disponibile la nivel
naţional

fiecare judeţ pentru a asigura eficacitatea serviciilor de referire şi de
acompaniere. Pentru a creşte disponibilitatea serviciilor specializate atunci
când este nevoie de acestea în comunităţile izolate, strategia privind
replicarea modelului în numeroase comunităţi trebuie să ţină cont de nevoia
de a aduce aceste servicii specializate mai aproape de beneficiarii cei mai
vulnerabili. Echipele mobile de profesionişti şi caravanele de servicii pot
constitui o soluţie în acest sens.

6

Continuarea
microgranturilor

Continuarea microgranturilor şi a campaniilor (sau chiar a activităţilor din
campaniile de cooperare pentru dezvoltare, sub forma microgranturilor) în
una din următoarele forme: (a) ca un mecanism special de finanţare în cadrul
viitorului program finanţat de Fondul Social European (similar schemei de
finanţare a antreprenoriatului, în baza unui proces de selecţie a unui
manager de granturi şi a unei proceduri separate şi simplificate de accesare a
fondurilor UE); (b) ca un programe de interes naţional al Ministerului Muncii
şi Justiţiei Sociale (similar Programului de Dezvoltare Locală al Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice). În timp ce Programul de
Dezvoltare Locală sprijină mica infrastructură locală, noul program ar putea
susţine intervenţiile sociale de mică amploare de la nivel local); (c) ca o
obligaţie juridică a autorităţilor locale în sensul sprijinirii Pachetului Minim de
Servicii (în cazul în care povara bugetară reprezentată de costurile aferente
asistenţilor sociali este preluată de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale,
aşa cum este recomandat în secţiunea 4.4.2. Sustenabilitatea la nivel
naţional).

7

Reforma bugetară

Pentru asigurarea bugetelor necesare extinderii modelului PMS şi
implementării uniforme a pachetului de servicii la nivel local, finanţarea
asistenţei sociale la nivel local şi cea a consilierilor şcolari trebuie să urmeze
regulile stabilite în Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006 şi să includă
fonduri transferate de la bugetul de stat pentru serviciile publice de asistenţă
socială şi pentru activităţile de consiliere şcolară. Modelul PMS şi alte
proiecte, inclusiv proiectul „Consolidarea cadrului pentru creşterea calităţii
serviciilor publice şi pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local”, implementat
de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (SIPOCA 9), au
oferit informaţii privind standardizarea costurilor ce pot fi folosite în scopul
planificării bugetare şi al managementului financiar.

8

Elaborarea
strategii de
umane

Este esenţială elaborarea unei strategii de resurse umane pe termen mediu şi
lung vizând lucrătorii comunitari: asistenţi sociali care desfăşoară activităţi de
teren, asistenţi medicali comunitari, mediatori şcolari romi şi consilieri
şcolari. Această strategie trebuie să includă cel puţin următoarele:

unei
resurse

-

Acordarea de stimulente asistenţilor sociali, asistenţilor medicali
comunitari şi consilierilor şcolari pentru angajarea în zonele izolate,
similar celor oferite medicilor sub forma unei locuinţe sau a
sprijinului pentru realizarea navetei;

-

Formarea sistematică a tuturor asistenţilor sociali angajaţi de către
serviciile publice de asistenţă socială de la nivel local, chiar dacă nu
deţin diplome de studii în domeniul asistenţei sociale. Aşa cum s-a
subliniat deja, modulul de formare propus de UNICEF pentru
lucrătorii comunitari reprezintă un important punct de plecare în
acest sens;

-

Stabilirea unor strategii de parteneriat pe termen lung între
autorităţile naţionale şi locale şi universităţi în vederea creării unor
programe de învăţare la distanţă, cu module de asistenţă socială, ce
ar putea fi disponibile gratuit angajaţilor serviciilor publice de
asistenţă socială de la nivel local, chiar dacă nu deţin diplome de
studii în domeniul asistenţei sociale.
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9

Modificarea normei de
lucru a consilierilor
şcolari

Pentru o mai bună furnizare a serviciilor din domeniul educaţiei, menite să
combată şi să prevină abandonul şcolar şi părăsirea timpurie a şcolii, trebuie
revizuite normele referitoare la consilierii şcolari şi asigurată prezenţa
permanentă a acestora în fiecare şcoală. Recomandarea generală este
înjumătăţirea numărului copiilor cu care lucrează un consilier şcolar, astfel
încât să se asigure prezenţa a cel puţin unui consilier şcolar în fiecare şcoală
cu personalitate juridică. Mai mult, în momentul stabilirii normei, trebuie să
se ţină seama de distanţa dintre diferitele clădiri aparţinând aceleiaşi şcoli (în
sate diferite).
-

10

Elaborarea
unor
strategii de extindere

Este necesară modificarea legislaţiei referitoare la consilierii şcolari
pentru a asigura prezenţa acestora în toate şcolile.

Procesul de extindere poate fi conceput pe etape, fiecare scenariu de
extindere trebuind analizat în detaliu împreună cu autorităţile naţionale
responsabile. Extinderea se poate face treptat, începând cu:
-

comunităţile cele mai vulnerabile din ţară,

-

judeţele cele mai vulnerabile,

-

regiunile selectate,

-

comunităţile rurale,

-

comunităţile rurale şi cele urbane mici.

11

Pregătirea
recensământului
comunitar în vederea
extinderii

Este necesară o evaluare completă a nevoilor comunităţii şi a
vulnerabilităţilor membrilor săi. În lipsa unui recensământ comunitar, este
aproape imposibilă identificarea tuturor persoanelor vulnerabile din
comunitate. Având în vedere că recensământul comunitar realizat în cadrul
modelului PMS a fost parţial eficace, din cauza efortului enorm presupus de
aplicarea chestionarului Aurora întregii populaţii în comunităţilor vizate, o
posibilă soluţie ar fi un chestionar simplificat pentru recensământul
comunitar, care să îmbunătăţească şi să uşureze modul de aplicare şi
identificarea persoanelor celor mai vulnerabile care ar urma să fie supuse
unei evaluări detaliate. Mai mult, recensământul comunitar ar trebui realizat
doar în urma unei campanii de informare comunitară, care să pregătească
populaţia pentru recensământ.

12

Actualizarea aplicaţiei
Aurora în vederea
extinderii

Aurora are nevoie de câteva mici ajustări pentru utilizarea şi mai eficace a
instrumentului, iar componentele hardware – tabletele – trebuie să fie
disponibile tuturor lucrătorilor comunitari. Aceste ajustări trebuie realizate
prin cooperarea UNICEF cu autorităţile naţionale.

13

Planificarea procesului
de extindere într-un
interval
de
timp
rezonabil

În unele cazuri, serviciile şi activităţile urmăresc schimbarea anumitor
mentalităţi şi norme sociale sau eliminarea unor vulnerabilităţi foarte
complexe, iar rezultatele sunt vizibile doar după o intervenţie pe termen
lung. În acest context, replicarea modelului trebuie să aibă în vedere
perioade mai îndelungate de furnizare a serviciilor.

Recomandări pentru factorii de decizie de la nivel judeţean
1

Dezvoltarea capacităţii
=
departamente
specializate
pentru
coordonarea PMS

Trebuie dezvoltată capacitatea instituţiilor judeţene prin crearea unor
departamente specializate permanente şi dotate cu suficient personal pentru
coordonarea, acordarea de sprijin metodologic, monitorizarea şi
supervizarea activităţii echipelor comunitare şi a consilierilor şcolari.

Recomandări pentru factorii de decizie de la nivel local / comunitar
1

Utilizarea

aplicaţiei

Trebuie să continue activitatea de teren, asistată de aplicaţia Aurora, pentru
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Aurora şi realizarea
activităţilor de teren

a asigura sustenabilitatea rezultatelor la nivelul copiilor şi al gospodăriilor.

2

Extinderea modelului
în
marile
oraşe,
precum Bacău

La nivelul oraşelor şi municipiilor, trebuie continuată şi extinsă utilizarea
aplicaţiei Aurora pentru a acoperi tot teritoriul şi întreaga populaţie a
comunităţii.

3

Asigurarea
umane

resurselor

Este esenţial să se asigure continuarea activităţii lucrătorilor comunitari –
asistenţi sociali şi asistenţi medicali comunitari, prin angajarea acestora pe o
perioadă nedeterminată. Mai mult, în comunităţile în care nu sunt prezenţi
toţi lucrătorii comunitari, trebuie completată echipa comunitară.

4

Acordarea de sprijin
resurselor umane

Anumite detalii, cum ar fi asigurarea transportului între satele aceleiaşi
comune, trebuie planificate de la bun început, deoarece eforturile susţinute
presupuse de interacţiunea cu persoanele vulnerabile în condiţii de lucru
dificile îi pot descuraja chiar şi pe lucrătorii comunitari motivaţi.

5

Asigurarea
resurse
formate

unor
umane

Este esenţial să se asigure formarea continuă a lucrătorilor comunitari –
asistenţi sociali şi asistenţi medicali comunitari, pentru a menţine calitatea
activităţii lor.

6

Efectuarea periodică a
unui
recensământ
comunitar simplificat

Pentru a asigura relevanţa continuă a pachetului minim de servicii, trebuie
efectuate reevaluări. Mai mult, recomandăm realizarea periodică (o dată la
4-8 ani) a unui recensământ comunitar simplificat, care să evalueze noile
nevoi ale comunităţii.

7

Sprijinirea activităţilor
informale

Continuarea sprijinului acordat PMS şi activităţilor informale simple (cum ar
fi cele finanţate prin microgranturi), prin punerea la dispoziţie a unor fonduri
limitate, dar extrem de importante, de la bugetele locale, este esenţială
pentru a asigura sustenabilitatea rezultatelor la nivelul copiilor şi al
gospodăriilor, precum şi la nivel comunitar.

8

Încurajarea cooperării
dintre primărie şi şcoli

Este important să se încurajeze cooperarea primăriei cu şcolile în vederea
asigurării sustenabilităţii activităţilor desfăşurate de UNICEF în comunitate şi
a acoperirii mai eficiente a nevoilor.
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