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Introductory Presentation

VULNERABILITATE ȘI CULTURĂ 

►definiții ale culturii și vulnerabilității

►posibile legături între vulnerabilitate și cultură

►spirala descrescătoare a vulnerabilității copilului

►cele mai comune forme și cei mai comuni factori ai
vulnerabilității

 nevoi speciale

 copii privați de îngrijirea familială

 imigranți, refugiați copii neînsoțiți

 Copii care aparțin minorităților etnice și/sau
religioase
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Introductory Presentation

CUM SE DEFINEȘTE CULTURA? 

UNESCO: “cultura este acea entitate complexă, care 
include cunoașterea, credințele, arta, morala, legile, 
tradițiile și orice alte capacități și obiceiuri dobândite (de o 
persoană) ca și membru al societății.”
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CE ESTE VULNERABILITATEA?

►Probabilitate mare “a unui rezultat negativ” 

 prin pierderea așteptată a beneficiilor sociale deasupra normelor sociale 
acceptate 

 care rezultă din riscuri/evenimente incerte 

 prin lipsa instrumentelor adecvate a managementului riscului.

►Natura multidimensională și efectele de multiplicare, ex. Persoanele care 
trăiesc în sărăcie sunt deseori expuși la

 discriminare, 

 excluziune socială, 

 acces neadecvat la educație, 

 acces neadecvat la serviciile de sănătate, 

 acces neadecvat la activități culturale sau sportive. 

M11: VULNERABILITATE & CULTURĂ
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World Bank's social protection framework for social risk management
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CE ESTE VULNERABILITATEA?

►violență și ostilitate țintite în relație cu nevoile speciale 

 acte criminale cât și noncriminale 

 bariere serioase în ceea ce privește îndeplinirea drepturilor 
persoanelor cu nevoi speciale cuprinse în Convenția Națiunilor 
Unite cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilități. (CRPD) 

rf. Agenția UE pentru Drepturile Fundamentale (FRA)

►copiii în situații vulnerabile sunt mai des victime ale violenței

 deoarece nu se pot apăra

 nu sunt vizibili sau nu sunt recunoscuți de profesioniști, instituții,

 nu sunt văzuți ca fiind parte integrantă a societății 
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SPIRALA DESCRESCATOARE A VULNERABILITĂȚII 
COPILULUI 

M11: VULNERABILITATE & CULTURĂ
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La baza spiralei se găsesc copiii care sunt separați de familiile lor sau 
în situații abuz și neglijență familială severă sau neglijență.

Fiecare șoc duce la un 
nou nivel de 
vulnerabilitate și fiecare 
nou nivel deschide o 
gamă de noi riscuri. 
Probabilitatea ca un copil 
să aibă experiența unui 
rezultat negativ crește cu 
fiecare șoc. 
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FACTORII VULNERABILITĂȚII 

EconomicFizic Social

Mediu 
înconjurător

CulturalPolitic
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CELE MAI COMUNE FORME DE VULNERABILITATE 
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copii afectați de dezastre naturale, vârstă, sex, sărăcie, orientare 
sexuală

nevoi speciale, migrație, minoritate etnică, copii separați de părinții lor 

copii cu probleme legale, copii din zone de război sau zone de conflict 

copii orfani, abandonați, copii care trăiesc în mediu abuziv, neglijent 



Prezentare introductivă
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Copii refugiați, copii relocați 
cu nevoi speciale:
► printre cei mai ascunși, 

neglijați și social excluși 
dintre toate persoanele 
relocate. 

► deseori mai izolați, ca 
urmare a relocării decât 
trăind în comunitățile lor 
de domiciliu. 

► atitudinile negative pot 
escalada într-o criză.

HOUSE OF LORDS, Comitetul Uniunii Europene(2016): Copii în 
situații de criză: copii imigranți neînsoțiți în UE

SITUAȚIA COPIILOR IMIGRANȚI 
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Convenția Internațională cu privire la Protecția tuturor 

muncitorilor migranți și membrilor familiilor acestora

► centre de primire supraaglomerate, facilități insuficiente de electricitate, sanitare 
și de odihnă

 Risc de violență sexuală sau de gen

► discriminare severă  în ceea ce privește locuința, educația, sănătatea, munca și 
asigurările sociale.  
 legi discriminatorii împotriva persoanlor de naționalitate diferită.

 programele și politicile eșuează în ceea ce privește adresarea nevoilor 
specifice și a vulnerabilităților  

 neputința de a accesa servicii de bază sau servicii la un nivel inferior 
standardelor internaționale ale drepturilor omului 

 acces la medicamente deseori indisponibile  din cauza statutului de imigrant 

► Xenofobia, un sentiment rasist și o practică discriminatorie

 afectează drepturile civile, culturale, economice, politice și sociale ale 
imigranților

 miza o reprezintă principiile egalității și nediscriminării

SITUAȚIA COPIILOR IMIGRANȚI (CONTINUARE)
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Comisia Europeană: Abordarea dicriminării Centrul 
European pentru drepturile persoanelor de etnie 

Rromă
Banca Mondială/Roma

►Cea mai numeroasă minoritate etnică din Europa. 

 10-12 millioane în Europa, șase milioane în UE. 

 Îngrijorări: victime ale prejudecății și ale excluziunii sociale,

►Europa de Est: grupul minoritar cel mai vulnerabil 

 Vulnerabilitate economică, 71% sau mai mult dintre gospodăriile 
persoanelor de etnie rromă se află într-o sărăcie profundă. 

 Lipsa educației: rată scăzută de absolvire a școlii gimnaziale (29 %)

 Rată mare de șomaj: mai puțin de jumătate din bărbații de etnie 
rromă și un sfert sau mai puțin din toate femeile de această etnie își 
pot găsi un loc de muncă.

►Centrul European pentru Drepturile Persoanelor de Etnie Rromă: 
probleme în ceea ce privește implementarea

 Programului cadru pentru Strategiile Naționale de integrare pentru 
persoanele de etnie rromă 

 Discriminare și segregare universală

 Abuzuri și încălcări ale Drepturilor Omului

SITUAȚIA PERSOANELOR DE ETNIE RROMĂ
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CURIOZITATE PROFESIONALĂ -
O ALTERNATIVĂ LA CONCEPTUL DE “COMPETENȚĂ 
CULTURALĂ “ 

Conceptul de “ competență culturală”?

►limite în lumina diversității culturale: pur și simplu nu este posibil a 
deține chiar și cunoștințe superficiale din spectrul cadrelor de 
proveniență, a istoriilor și a contextelor cu care vii în contact

►asumare implicită a credințelor și valorilor culturale comune: 
fiecare individ își are propriul concept cultural, iar extnderea lor la 
grupuri întregi este o altă formă de stereotipie  

►Duce la sentimente de neadecvare și remușcare: Cadrul cultural 
este atât de divers încât profesioniștii fac față în mod necesar unei 
persoane care provine dintr-o zonă despre care ei știu foarte puțin 

Conceptul “curiozității profesionale”!

M11: VULNERABILITATE & CULTURĂ
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CONCEPTUL “CURIOZITĂȚII PROFESIONALE”

►Pune întrebări și angajează-te într-un proces conversational cu 
un ascultător

►Plasează fiecare membru al familiei în poziția de cunoscător al 
percepției de sine (culturale)

►cultura/apartenența etnică este doar una dintre modalitățile de 
abordare a copiilor și părinților; alte abordări pot fi, în anumite 
momente, mai mult sau mai puțin semnificative, în funcție de 
indivizi

M11: VULNERABILITATE & CULTURĂ
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CURIOZITATE PROFESIONALĂ – Obiective de 
învățare

►“cunoaște-te pe tine însuți”: devino conștient de propriile valori, 
prejudecăți și credințe

►Cultură nu culturi: reflecții asupra aspectelor statice, totalizarea și 
înțelegerea colectivă a culturii; dezvoltarea unui concept 
cultural dinamic, istoric și de individualizare a societății

►Cultură și interacțiune: conștientizarea percepției etnocentrice și 
a modelelor interpretative. Schimbări interculturale de 
perspectivă, deschiderea spre contestarea ipotezelor culturale 
conștientizarea relațiilor de putere: reflecția asupra influenței 
dezechilibrului de puteri la nivel instituțional, social, politic, 
structural, etc. (“excluziune”: etichetare drept ‘noi’ și ‘ei’; implicit 
excluzând copii sau familii aparținând minorităților din cercul 
încrederii sau apartenenței

►Cultura ca doar o singură metodă: prin care să fie abordați copiii 
și familiile; alte metode pot fi, în anumite momente, mai mult sau 
mai puțin semnificative, în funcție de indivizi

M11: VULNERABILITATE & CULTURĂ
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CURIOZITATE PROFESIONALĂ – Obiective de 
Învățare

►Abilitatea de a face față incompetenței: fiți un ascultător care  
încearcă să înțeleagă lucrurile din perspectiva altuia, încercați să vă 
imaginați ce ar putea să-i preocupe și explorați acest aspect în 
conversație; explorând experiențele trăite devine o modalitate de a 
câștiga încrederea, care, în timp, va promova încrederea în propriile 
capacități și abilități profesionale

►Acceptarea nesiguranței și ambiguității: ideea de apartenență este 
deseori ambiguă; încercați să acceptați faptul că s-ar putea să nu 
înțelegeți unele lucruri; acceptați diversitatea culturală fără a 
renunța la propriile valori profesionale și etice

►Pragmatismul creativ: imaginație practică și abilități de implicare 
într-un proces co-productiv pentru a realiza contracte de lucru 
sustenabile

►Abilități de a face față conflictului și de a dialoga: întrebări 
respectuoase și adecvate, fără a depăși limitele toleranței culturale 
(etica discursului)

M11: VULNERABILITATE & CULTURĂ
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Introductory Presentation

Un copil Rroma (sau imigrant) foarte inteligent 
locuiește într-o comunitate mică, săracă. Un 
ONG îl sprijină să frecventeze o școală 
metropolitană de elită pentru a-i asigura 
oportunități egale. Copilul se mută într-unul din 
dormitoarele școlii și are ocazia de a merge 
acasă, din când în când. Părinții sunt îngrijorați 
că, fiind atât de mult timp departe de casă, 
copilul s-ar putea să-i privească cu 
superioritate, să nu mai țină legătura cu familia 
sau să sufere din cauza excluziunii sau a 
discriminării. Odata ajuns la școală, se pare că 
băiatul este semnificativ în urmă din punct de 
vedere academic și îi lipsesc abilități sociale de 
bază, lucru de creează frustrări tuturor din jur. 
Copilul preferă să se întoarcă acasă, dar nu 
există școli bune în împrejurimi, iar minoritățile 
sunt expuse discriminării.  

Părinții unei fete de 14 ani au decis ca fata să-și 
continue educația fără consimțământul ei. 
Copilul are nevoi speciale ușoare și se pricepe 
la realizarea diverselor obiecte de artizanat. Îi 
place să țeasă, cusutul și olăritul. Deși i-ar 
plăcea să învețe o meserie legată de abilitățile 
ei, este obligată să urmeze un curs de vânzare 
cu amănuntul. Copilul nu se poate concentra 
la școală, astfel încât atât profesorul cât și 
părinții săi sunt nemulțumiți de ea. Nimeni nu îi 
cere ei părerea. Este aceasta o formă de 
abuz?

STUDII DE CAZ

M11: VULNERABILITATE & CULTURĂ
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CÂTEVA INFORMAȚII DESPRE COPIII CU NEVOI 
SPECIALE

► Date limitate, dovezi disponibile bazate pe studii pe scară 
redusă

► Sărăcia și dizabilitatea se consolidează reciproc

► Acces respins la servicii de bază (ex. educație, sănătate, 
servicii sociale)

► Nevoi speciale în instituții (centre de plasament), azile de 
bătrâni, case de tip familial sau alte instituții rezidențiale.

► Vulnerabilitate disproporționată la violență, exploatare și abuz.

► Stigmatizare, prejudecăți, ignoranță și lipsa instruirii și a 
consolidării abilităților

M11: VULNERABILITATE & CULTURĂ
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Unicef (2013): Children and Young People with Disabilities Fact Sheet
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►CRC: măsuri de protecție a 
tuturor copiilor împotriva 
violenței, inclusiv a copiilor 
cu nevoi speciale. 

►CRPD: introducere în 
măsurile specifice de 
asigurare a protecției 
copiilor cu nevoi speciale

► Violență pretutindeni: în familie, la școală, în 
comunitate, la locul de muncă și în îngrijirea 
alternativă.

► Dovezi constante rezultate în urma cercetării: copiii cu 
nevoi speciale Consistent evidence from research: 
copiii cu nevoi speciale au o probabilitate de 3-4 ori 
mai mare de a suferi violență fizică și sexuală și 
neglijență

► Sărăcia sau lipsa accesului la protecție socială/servicii 
de bază: nașterea unui copil cu nevoi speciale poate 
duce la stres semnificativ în familie, rezultând în 
respingere și violență, 

► Stigmatizarea și teama duce adesea la invizibilitate, 
lipsa accesului la alți copii, izolare în cartier,

► Eșecul sistemelor de protecție și a mecanismelor de 
raportare în a găsi nevoile copiilor cu dizabilități: 

► Dificultăți în accesarea serviciilor de sprijin, justiției sau 
a despăgubirilor

VIOLENȚA ÎMPOTRIVA COPIILOR CU NEVOI 
SPECIALE

M11: VULNERABILITATE & CULTURĂ
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Dovezi din mai multe țări 
arată un tipar al violenței 

disproporționate împotriva 
copiilor cu nevoi speciale
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IMPLICAREA COPIILOR CU NEVOI SPECIALE ÎN 
DECIZIILE CARE LE AFECTEAZĂ VIAȚA

Este important să

►Identificați clar obstacolele ce împiedică participarea copiilor cu nevoi 
speciale

►Analizați motivul pentru care participarea este importantă pentru copiii 
cu nevoi speciale

►Oferiți îndrumări practice despre modul în care să fie implicați mai 
eficient și sistematic copiii cu nevoi speciale

►Prioritizarea modalităților de a măsura eficacitatea inițiativelor 
participative din partea copiilor cu nevoi speciale

M11: VULNERABILITATE & CULTURĂ
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SFATURI PENTRU IMPLICAREA COPIILOR CU NEVOI 
SPECIALE DIFERITE

M11: VULNERABILITATE & CULTURĂ
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Copiii au dreptul de a influența dezicii care îi afectează. Copiii cu nevoi speciale 
trebuie implicați în dezvoltarea de politici și programe relevante pentru ei. Cu toate 
acestea, nevoi speciale diferite necesită tehnici diferite ale implicării, pentru a ne 
asigura că este auzită vocea tuturor copiilor în mod egal.

PLAN International (1 Dec 2016): Guidelines for Consulting with Children & Young People with Disabilities
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PLAN International (1 Dec 2016): Guidelines for Consulting with Children & Young People with Disabilities

CUVINTE & ESPRESII CARE AR TREBUI FOLOSITE 
PENTRU A VORBI CU SAU A SCRIE DESPRE COPIII 

CU NEVOI SPECIALE
Adesea, oamenii nu știu cum să vorbească cu copiii cu nevoi speciale.
Este important să fim respectuoși unii față de alții. Atunci când punem o 
întrebare sau conversăm cu un copil cu nevoi speciale, ar trebui să ne 

adresăm direct lui, nu persoanei care are grijă de el.
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CREAREA UNUI MEDIU INCLUZIV PENTRU 
FACILITAREA PARTICIPĂRII

►Verificați dacă mediul permite tuturor să participe în mod egal 
(ex. există rampe sau uși de acces suficient de late)

►Satisfaceți nevoile individuale ale unui copil pe baza nevoii lor 
speciale specifice. Copilul trebuie, de asemenea, întrebat cum 
se pot satisface mai bine nevoile lui. 

►Evitați să ajutați copiii cu nevoi speciale, decât dacă v-o cer ei

►Fiți deschiși la schimbare pentru a-i face pe copii să se simtă 
bine

M11: VULNERABILITATE & CULTURĂ
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Mieke Schuurman, Eurochild (2014): children’s 
participation in public decision-making
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REGULI DE BAZĂ PENTRU ADULȚII CARE SE 
CONSULTĂ CU COPIII

►Asigurați-vă că copiii știu cine sunteți

►Exlicați-le copiilor de ce e important să-și exprime opinia

►Evitați termenii tehnici și jargonul

►Adulții implicați în procesul consultativ trebuie să fie cinstiți cu copiii

►Evitați să tratați copiii ca avoid treating children as victims or weak

►avoid situations that can create stereotypes or bias

►confirm the accuracy of what a child has said

M11: VULNERABILITATE & CULTURĂ
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Mieke Schuurman, Eurochild (2014): children’s 
participation in public decision-making
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REGULI DE BAZĂ PENTRU ADULȚII CARE SE  
CONSULTĂ CU COPII (CONTINUARE)

►Copiii au dreptul să nu răspundă la întrebări și să rămână tăcuți

►Explicați-le că nu sunt întrebări și răspunsuri corecte sau incorecte

►Asigurați-vă că există destul timp pentru copil să gîndească și să 
ofere răspunsuri

►Apreciați părerile copiilor și luați în serios părerile lor

►Stăduiți-vă să înțelegeți copilul în contextul în care aceștia trăiesc

M11: VULNERABILITATE & CULTURĂ
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Mieke Schuurman, Eurochild (2014): children’s 
participation in public decision-making
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IN CE FEL ESTE ÎNGRIJIREA INSTITUȚIONALĂ 
DĂUNĂTOARE ?

► Copiilor le  sunt negate drepturile fundamentale în ceea ce privește viața de familie 

► Statul eșuează în ceea ce privește obligația de a sprijini familiile atunci când motivele lor, 
altele decât abilitățile parentale, îi împiedică să  își îngrijească copiii. 

► Dezvoltarea fizică, cognitivă și emoțională a copiilor s-a deteriorat în cadrul îngrijirii 
instituționale,

► Sprijin emoțional: esențial pentru dezvoltarea creierului, (chiar și cel mai mic bebeluș are 
nevoie de un contact apropiat, iubitor de la o vârstă fragedă).

► Schimbări structurale și funcționale în creierele copiilor care cresc în cadrul îngrijirii 
instituționale cum ar fi: performanță cognitivă slabă, IQ mai mic decât media și performanță 
slabă la școală.

► Risc de dezvoltare a unor probleme de sănătate mintală, vulnerabilitate la abuz și 
exploatare. 

► Victime ale traficului de persoane, exploatării, șomajului, lipsei locuinței și depresiei în 
momentul părăsirii sistemului de îngrijire, 

► Impact pe termen lung asupra vieții de adult: devin părinți singuri și se bazează pe îngrijirea 
instituțională în privința copiilor lor. 

► Întărirea  discriminării în cadrul sistemului de îngrijire instituțională.

► Copiii de etnie rromă și copiii cu dizabilități reprezentați în exces în cadrul îngrijirii 
instituționale din Europa.
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►Prezentul material de training a fost dezvoltat ca parte a proiectului
Evaluarea Multidisciplinară și Participare în Procedurile de Protecție a 
Copilului / Multi-disciplinary Assessment and Participation in Child 
Protection Proceedings: program de training cu module și instrumente 
de lucru, rețea internațională (MAPChiPP).

►Acest proiect colaborativ a fost susținut de Programul Uniunii Europene 
pentru Drepturi, Egalitate și Cetățenie Rights, Equality and Citizenship 
(REC) Programme of the European Union și coordonat de Institutul 
German pentru Servicii pentru Tineri  și Dreptul Familiei (Germania), 
Asociația pentru Familie, Copii și Tineri (Ungaria), Asociatia Estoniană
pentru Bunăstarea Copilului(Estonia) , Institutul Olandez pentru Tineret
(Olanda) și Formare Copil și Familie /Child and Family Training (UK).

►Modul 11: Vulnerabilitate și Cultură a fost deezvoltat în principal de 
Family Child and Youth de către Dr. Maria Herczog și Anikó Gyárfás.

►Dorim să mulțumim Dr. Thomas Meysen, Henriette Katzenstein și Dr. Felix 
Dinger pentru suportul substantial  în pregătirea și revizuirea materialului. 
© 2017  MAPChiPP project consortium  All rights reserved
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