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Introducere 
 

Patru parteneri din trei țări (Italia, Portugalia și România) realizează Parteneriatul FOstering 

Capacitatea lucrătorilor sociali care oferă educație în domeniul abilităților de viață - Proiect FOCUS: 

trei ONG-uri și o organizație de instruire specializată în educația privind abilitățile de viață. 

Munca socială în toate cele trei țări a fost construită în contexte foarte specifice, având în comun o 

lungă perioadă de timp a unui regim dictatorial și asistență socială, dar apoi în ultimele decenii a reușit 

să se modernizeze, integrându-se în domeniul uman drepturi și justiție socială. Cu toate acestea, încă 

se confruntă cu mari provocări și probleme imense în ceea ce privește cunoașterea, predarea și 

profesia. 

Abilitățile de viață se referă la un grup mare de abilități psihosociale și interpersonale care promovează 

bunăstarea mentală, transpunându-se într-o viață sănătoasă și productivă. Abilitățile de viață ajută la 

îmbunătățirea abilităților potențiale în comportamente dezirabile. Educația pentru competențe de 

viață a apărut ca o noțiune universală și un subiect de discuții ample în ultimii ani. OMS a promovat și 

popularizat abilitățile de viață pentru o varietate de scopuri, inclusiv prevenirea abuzului de substanțe, 

intimidarea, SIDA, abuzul de droguri și promovarea pozitivă a sănătății mintale. Popularizarea acestor 

concepte sub forma competențelor de viață este realizată pe scară largă de Organizația Mondială a 

Sănătății și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF). Sesiunea de promovare a sănătății de la 

Ottawa (1986), Convenția privind drepturile copilului (1989) și Declarația Jomtien a educației pentru 

toți (1990) au inclus abilitățile de viață ca un instrument esențial pentru supraviețuire. 

Declarația de la Jomtien din 1990 privind educația pentru toți a susținut această viziune și a inclus 

abilitățile de viață printre instrumentele esențiale de învățare pentru supraviețuire, consolidarea 

capacității și calitatea vieții. 

Conferința Mondială pentru Educație din 2000 din Dakar a luat poziția că toți tinerii și adulții au dreptul 

uman de a beneficia de „o educație care include învățarea de a cunoaște, de a face, de a trăi și de a fi” 

și a inclus abilități de viață în două dintre șase obiective EFA. 

Deoarece ILO (2000) afirmă abilitățile de viață de bază, cum ar fi alfabetizarea și alfabetizarea, 

rezolvarea problemelor și gestionarea, abilitățile de comunicare și negociere, îmbunătățesc încrederea 

și capacitatea de a explora și încerca noi oportunități de câștig. 

Contextul muncii sociale se schimbă rapid, iar profesia își extinde raza de acțiune. Asistenții sociali 

utilizează pe scară largă abilitățile de viață în practica cu beneficiarii. Asistenții sociali folosesc empatia, 
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conștientizarea de sine, luarea deciziilor, relațiile interpersonale etc. ca și concepte de bază în practica 

lor, fără a le încadra în categoria  „abilități de viață”1. 

Pentru a contextualiza în mod corespunzător instruirea la nevoile de învățare și contextele de muncă 

ale beneficiarilor a fost elaborată o cercetare sub egida contribuțiilor parteneriatului care rezultă din 

acest raport. Astfel, în mod transversal, este necesară îmbunătățirea educației abilităților de viață, 

orientată către nevoia asistenților sociali, actualizarea modulelor de instruire, precum și crearea unor 

noi module. 

Fiecare fază a acestui parcurs lung este rezumată în diferite elemente ale acestui raport cu o secvență 

logică pentru a contextualiza principalele realizări și recomandări. Din acestea amintim: necesitatea 

unui program de instruire pentru asistenții sociali pentru a dezvolta abilitățile de viață și inteligența 

emoțională; includerea abilităților legate de comunicare în cursurile de formare; studierea dinamicii 

non-formale pentru îmbunătățirea relațiilor interpersonale, utilizarea „studiilor de caz” pentru 

îmbunătățirea lucrului în echipă; dezvoltarea platformelor pentru a împărtăși inovațiile din practica 

muncii sociale. 

Context 
Odată cu sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și publicarea Declarației Drepturilor Omului în 1948 

și Convenția Europeană a Drepturilor Omului în 1950, dezvoltarea activității sociale a avut un impact 

puternic. 

Aproape cincizeci de ani mai târziu, în 1994, Organizația Națiunilor Unite (ONU) a recunoscut asistența 

socială ca domeniu științific. Această recunoaștere publică a făcut ca pentru primul volum al Seriei de 

formare profesională – să fie dedicat asistenței sociale. În aceeași perioadă, Organizația Mondială a 

Sănătății (OMS) a elaborat linii directoare pentru a facilita implementarea programelor de abilități de 

viață tuturor celor implicați în dezvoltarea curriculumului școlar, sănătate școlară, educație pentru 

sănătate și intervenții sociale. 

În prezent, există un consens între diferiți autori, din diferite naționalități, că asistența socială se află 

într-un moment important în istoria sa profesională, în societatea multiculturală a secolului XXI 

(Puntervold Bo, 2015, Misca și Neamtu, 2016). Contextele se schimbă rapid; profesia se confruntă cu 

provocări fără precedent în întreaga lume. Subiectele comune precum sărăcia și globalizarea și toate 

formele de discriminare sunt evidențiate de cele mai importante organizații profesionale la nivel 

internațional. 

Conflictele recente, schimbările climatice și migrația, traficul de ființe umane duc creșterea nevoilor 

de pe agenda socială. Noile probleme necesită cunoștințe, abilități și valori. Asistența socială, deoarece 

este o profesie bazată pe drepturile omului, impune o responsabilitate etică de a promova justiția 

 
1 Kurian & Kurian. (2014).The Nexus of Life Skills and Social Work Practice. Social Work Chronicle Volume 3 
Issue 1/2 
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socială și schimbarea socială. Pentru a spori bunăstarea umană, este crucială îmbunătățirea învățării 

pe tot parcursul vieții pentru a anticipa metode, instrumente care să ghideze practicile de muncă 

socială și să îndeplinească angajamentul social și etic în furnizarea de servicii pentru persoanele 

vulnerabile. 

În acest context, bunăstarea și abilitățile de viață sunt cel puțin la fel de importante ca alte abilități ale 

secolului XXI. Starea de bine este un cuvânt cheie în definiția OMS pentru sănătate. 

Pentru lucrătorii sociali, utilizarea fiecărei abilități de viață, cum ar fi empatia, conștientizarea de sine, 

luarea deciziilor, relațiile interpersonale stă la baza practicii lor2. Cum afectează acestea pe beneficiari 

cu care lucrează și asistenții sociali înșiși? Acestea sunt cele 2 întrebări cărora li s-au căutat răspunsuri 

în lucrarea de față. 

Din păcate, cercetările pe această temă sunt rare în toate țările participante în cadrul proiectului 

FOCUS. Deși asistența socială este o profesie veche de un secol, cercetarea științifică în acest domeniu 

este de dată recentă și este rezultatul evoluției educației profesionale și a nivelurilor de calificare atinse 

de profesioniști. 

Prezentul raport examinează cercetările disponibile în literatura de specialitate produse în principal în 

Italia, Portugalia și România. Pe parcursul proiectării cercetării, nu a fost s-au putut găsi suficiente 

elemente comune pentru cele 3 țări, din cauza  contextelor istorice, sociale și culturale diverse. 

Cuprinderea acestor contexte a fost o provocare dar, în același timp, și o oportunitate de învățare. 

Scopuri și obiective 
Proiectul FOCUS prevede implementarea unui model inovator pentru instruirea competențelor 

abilităților de viață, bazat pe descoperirile științifice și instrumentele de autoevaluare relevante. Prin 

acest proiect, partenerii intenționează să califice lucrătorii sociali cu atitudinile, cunoștințele și 

abilitățile care permit o practică eficientă pentru a face față noilor provocări. Studiile de caz și 

exercițiile de analiză vor fi utilizate pentru a explora conceptele și pentru facilita legătura dintre teorie 

și practică.  

Metodologie 
Proiectarea cercetării a fost realizată în timpul pregătirii cererii de proiect. Domeniul de aplicare larg 

al acestui proiect a fost subliniat în cadrul primei reuniuni transnaționale, ocazie cu care s-a agreat că 

se impune îmbunătățirea și includerea unor adaptări cu privire la calendarul și instrumentele necesare 

pentru atingerea rezultatelor. 

 
2 Kurian, Aneesh; Kurian, Tintu, (2014), The Nexus of Life Skills and Social Work Practice, Social Work 
Chronicle. 2014, Vol. 3 Issue 1/2, p21-33. 13p. 
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În prima fază, cei trei parteneri au studiat profesia de asistență socială din Italia, Portugalia și România 

de la apariție până în zilele noastre, pentru a înțelege diferitele etape, profilurile diferite și pentru a 

surprinde provocările în contextul globalizării și riscurilor de la nivel social. Astfel, acest prim obiectiv 

a fost și o provocare mare a parteneriatului, deoarece a adus în prim plan diversitatea și dinamica 

problemelor complexe cu care se confruntă asistenții sociali în viața lor de zi cu zi. De asemenea,  nu a 

fost o sarcină ușoară înțelegerea modului în care condițiile socio-istorice au fost reflectate în această 

profesie și  cum au produs diferite paradigme. 

Studiul bibliografic a reprezentat punctul de plecare și un moment cheie pentru identificarea, dar și 

pentru selectarea și interpretarea primelor date. În acest proiect, o mare parte din timp a fost dedicată 

acestei sarcini. Pe parcursul studiului s-au folosit o serie criterii și șabloane: 

• Partenerii au realizat o listă cu cele mai relevante concepte cheie legate abilitățile de viață; 

• Conform deciziei partenerilor, conceptul de asistent social a fost folosit în ”latu sensu” într-o primă 

etapă; 

• Studiul bibliografic s-a concentrat pe literatura din ultimul deceniu (2008/2018) în ceea ce privește 

formarea lucrătorilor sociali, dezvoltarea abilităților de viață și impactul acestora asupra practicilor 

profesionale și a publicului țintă în sectorul social; 

• Studiile relevante și reprezentative în fiecare țară au fost identificate prin mai multe mijloace, inclusiv 

o căutare pe calculator despre disponibilitatea surselor în zona de subiect în bazele de date ale 

universităților sau în alte surse similare. Fiecare partener a realizat un document care evidențiază 

contribuția a cel puțin 10 autori naționali; 

• Selectarea celor mai utile și relevante cercetări legate de impactul abilităților de viață asupra 

lucrătorilor sociali în activitatea de zi cu zi și identificarea nevoilor de învățare pe teren. 

În acest proiect, cercetarea vizează lucrătorii sociali care activează în organizații private nonprofit. 

Pe parcursul construirii listei de concepte, au fost identificate următoarele: abilități de viață, luarea 

deciziilor, rezolvarea problemelor, gândire creativă, gândire critică, comunicare eficientă, abilități de 

relaționare interpersonală, conștientizare de sine, empatie, managementul emoțiilor și a stresului. 

În urma identificării termenilor cheie în literatura de specialitate, s-a parcurs bibliografia extinsă a 

principalelor lucrări pentru a găsi cât mai multe informații relevante pentru proiectul FOCUS. Căutarea 

a vizat atât bazele de date academice, cât și site-uri web, jurnale și cărți electronice. 

A doua fază a investigației calitative, care a avut loc în perioada noiembrie - decembrie 2018, a constat 

în organizarea și derularea de focus grupuri în toate cele 3 țări. Selecția participanților a fost realizată 

în conformitate cu criteriile agreate de partenerii din proiect, cu respectarea patern-urilor specifice de 

la nivel național. 
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Utilizarea focus grupului, ca instrument de lucru,  a permis colectarea datelor dintr-un domeniu care 

prezintă o problematică și contexte de muncă diverse și a suplinit, într-o oarecare măsură lipsa studiilor 

transversale. Moderatorii acestor grupuri au avut putut aprofunda anumite aspecte și au facilitat 

strângerea de informații direct  provenite direct din experiența profesională a participanților.   

Parente (2003) remarca că „problemele se înmulțesc fie din cauza dificultăților de verbalizare a 

subiectelor, fie din lipsa de stăpânire a tehnicilor de analiză în lingvistică de către cercetător. De 

asemenea, se știe că structurile cognitive ale comunicatorilor au o configurație diferită în funcție de 

vocabularul pe care îl folosesc și de modul în care îl utilizează” (Parente, C. 2003, p.311)3. Din acest 

motiv, au fost aleși moderatori cu cunoștințe științifice care au fost asistați de către un membru al 

echipei de proiect. Obiectivul focus grupurilor a fost să exploreze și să extindă cunoștințele legate de 

conceptele fundamentale vizate de proiect, și anume abilitățile de viață și inteligența emoțională, 

pentru a favoriza emergența opiniilor personale cu privire la aplicarea concretă a acestor abilități.  

Studiul cantitativ a fost condus de AMS ca lider de parteneriat al proiectului și s-a derulat în cele trei 

țări, pe un eșantion selectat de partenerii din fiecare țară în funcție de profilul sistemului de asistență 

socială național. Rezultatele preliminare au fost discutate în cadrul celei de-a doua reuniuni 

transnaționale. Ulterior s-au aplicat metode statistice pentru analiza datelor. 

În cadrul evenimentului de prezentare a acestor rezultate care a avut loc la Universitatea Catolică din 

Braga, Portugalia, în fața unei audiențe formate din cadre universitare, profesioniști și studenți, s-au 

purtat discuții de grup pe structurate pe diverse domenii de intervenție socială.   

Contextul istoric al asistenței sociale 
Analiza evoluției istorice a asistenței sociale ajută la înțelegerea principalelor provocări din prezent din 

cele trei țări implicate în proiectul FOCUS (Italia, Portugalia și România). Toate cele trei țări au în trecut 

regimuri autoritare care au influențat modul în care asistența socială și-a afirmat identitatea și s-a 

dezvoltat științific. 

Potrivit lui Mouro, Helena (2011, p. 271), „profesia este produsul unui aranjament teoretic-politic-

doctrinar”. Martins, Alcina (1999; 2010) a subliniat grea moștenire a Statului Nou, afirmând „faptul că 

s-a trăit până pe 25 aprilie 1974 sub un regim autoritar, conservator și obscurantist, care nu a dezvoltat 

o cunoaștere a științelor sociale și care a marcat întreaga traiectorie a asistenței sociale din Portugalia, 

cu repercusiuni asupra dezvoltării tardive a statutului profesional și intelectual." 

În afară de influența socio-politică, aceste țări împărtășesc și puterea profundă a Bisericilor creștine 

(catolice și ortodoxe creștine) care au s-au implicat în formarea primilor specialiști în domeniul 

asistenței sociale. Această perspectivă este subliniată de Stefaroi (2011) „calități precum empatie, nivel 

ridicat de cultură generală, ...., credință și respect pentru valorile morale / religioase,  comunicativitate, 

 
3 Parente, C. (2003). Construção Social das Competências Profissionais. Tese de Doutoramento, Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto, Porto. http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/945.pdf 
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trebuie să caracterizeze asistentul social, psihologul și îngrijitorul, deoarece aceștia sunt în relație 

directă cu asistatul"4. 

Un alt punct comun, descoperit în cadrul proiectului, se referă la primele activități  care au stat la baza 

profesiei de asistent social, în care s-a remarcat o participare feminină importantă și o mobilizare a 

voluntarilor  pe baze caritabile care influențează și în prezent motivațiile celor ce aleg această profesie. 

„Este posibil să găsiți, la acești profesioniști, un etos profesional bazat pe o motivație pentru„ ajutarea 

oamenilor” care datează de la începutul carierei lor academice”5. Biserica are o implicare semnificativă 

în educația în domeniul asistenței sociale în țările Europei de Est, precum Ungaria și România, unde 

diaconii aveau și atribuții în plan social (Campanini, 2010, p. 689)6. 

De la sfârșitul secolului al XIX-lea, au existat acorduri internaționale și pan-europene care au contribuit 

la dezvoltarea identității domeniului asistenței sociale, cum ar fi Declarația de la Bologna, care a fost 

semnată în anul 1999, și la care au aderat până în prezent 47 de țări europene care furnizează calificări 

în universități. (Lyons, Manion, & Carlsen, 2006, cit. in Jones, 2013)7. 

Italia 
La începutul secolului XX, primele forme de asistență socială profesionistă din Italia au fost orientate 

către lucrătorii din fabrici, pentru a-i ajuta dar și pentru a controla pe cei nemulțumiți (Bartolomei și 

Passera 2010)8. 

Înainte de Primul Război Mondial, Biserica Catolică a fost principală responsabilă de acest domeniu de 

activitate, până la instituirea Constituției italiene în 1948. Articolul 38 din Constituție declară dreptul 

la asistență pentru „orice cetățean incapabil să lucreze și fără resursele necesare pentru a trăi". 

Accentul este asupra datoriei statului italian de a avea grijă de cetățeni care nu sunt fizic sau economic 

capabili să aibă grijă de ei înșiși și, prin urmare, nu pot duce o viață respectabilă. 

Sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial este un punct de reper pentru dezvoltarea activității sociale 

în Italia. Asistență socială trebuia să fie restructurată în același timp cu reconstrucția și renașterea țării. 

Primele școli de asistență socială au fost organizate în nordul Italiei, iar scopul lor a fost de a instrui o 

un nou tip de  profesionist în Italia numit „asistent social”. Această nouă profesie (preponderent 

 
4 Stefaroi, Petru. (2011) The professional qualities of the professional in the field of human social assistance, 
the Electronic Collection, Psychology and Human Social Assistance, Romania 
5 Caria, T. H.; Cesar, F & Biltes, R. (2012): “O uso dualista do conhecimento das Ciencias Sociais no Traballo 
Social em Portugal”, Sociologia y tecnociencia, nº 2, vol. 1, pp. 1-15 
6 Campanini, A.(2010) The challenges of Social Work education in Europe. PSYCHOLOGICA. 2010, 52 – 
Vol. II, 687-700 
7 Jones, David. June 2013. International Social Work and Social Welfare: Europe. Retrieved from 
https://oxfordre.com/socialwork 
8 Marciano, Daniele & Salvati, Armida.(2018) Two see-saws in motion: youth work and social work in Italy. 
The History of Youth Work in Europe. Volume 6.Youth Knowledge 23 Council of Europe and European 
Commission,p. 85-94 
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feminină) își propunea atunci, ca și astăzi, să ajute cetățenii cu diferite probleme, pe dificilul parcurs 

spre viața autonomă. Acest rol profesional al asistentului este inclus și metodologia teoretică a 

asistenței sociale. (Marciano, Daniele & Salvati, Armida, 2018). 

Conform Marciano & Salvati, în anii '50 în Italia s-a impus o abordare psihologică puternică, 

concentrată pe individ (abordarea de gestionare a cazurilor), în timp ce munca în grup și munca în 

comunitate au fost utilizate marginal. În acea perioadă, asistenții sociali erau angajați de agenții 

controlate de guvern. În această formă de organizare, controlul era extins și considerat un lucru 

obișnuit (Campanini, 2011, Sicora, 2015). 

Marciano & Salvati (2018) susțin că serviciile sociale au cunoscut o perioadă critică în anii '60, când au 

existat s-au dezbătut două direcții principale principale; prima - serviciile sociale ar trebui să fie 

considerate sau nu un agent al schimbării, a doua - asistența socială ar trebui să fie doar un apărător 

al status quo-ului. Dezvoltarea economică a lăsat nesoluționată a doua întrebare privind echitatea 

socială. 

Campanini (2011) a evidențiat unele dintre schimbările în statutul social și în asistența medicală în anii 

'60 -'70, care au condus la restructurarea multor organizații: 

- Descentralizarea (Decretul nr. 616/1977 și altele); 

- Reforma serviciului național de sănătate (Legea nr. 833/1978); 

- Noua legislație pentru familie (Legea 405/1975); 

- Legea nr. 180/78 cu obiectivul de a îmbunătăți cunoștințele și abilitățile psihiatrilor. 

Marciano & Salvati (2018) au identificat și cele mai relevante influențe din anii '70-‘80 în Italia, printre 

care violența, și drogurile în rândul tinerilor și adulților tineri, care au provocat multe decese. 

Preocuparea pentru o abordare psihiatrică, așa cum s-a menționat mai sus Legea nr. 180 a avut un 

impact în conturarea rolului asistenților sociali, care a devenit din ce în ce mai important în echipele 

terapeutice care tratau dependența de droguri, precum și în prevenție (Franzoni și Anconelli 2014). 

Lansarea unei politici publice referitoare la tineret în anii '80 a fost în acord cu asistența socială și 

măsurile care erau implementate la nivel local., urmărindu-se o abordare corectivă a problemelor de 

sănătate sau sociale care implică tinerii (inclusiv probleme precum delincvența, părăsirea timpurie a 

școlii, abuzul de alcool, dependența de droguri, educația sexuală, sarcina adolescenților, șomajul) până 

la începutul secolului XXI. 

Cu toate acestea, asistența socială și-a obținut legitimitatea și recunoașterea legală numai în a doua 

jumătate a anilor '80 prin: 

- recunoașterea cursurilor universitare ca unic parcurs educațional pentru asistenții sociali în toate 

universitățile italiene (Decretul nr. 162, din 10/3/1982); 
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- înregistrarea profesiei (Legea nr. 84, din 23.03.1993) prin înființarea Asociației Asistenților Sociali și 

elaborării codului de etică. 

În acest mod, recunoașterea parcursului educațional a dat legitimitate ocupației de asistent social 

(Campanini, 2011, Sicora, 2015, Mordeglia, 2015). 

În martie 1993, Asociația Asistenților Sociali a stabilit că, pentru a lucra ca asistent social, este 

obligatorie înregistrarea la Asociația Profesiilor creată de Legea nr. 84 care are două scopuri: 

A. este destinat celor responsabili de gestionarea și coordonarea serviciilor sociale; 

B. este legat de rolul asistentului social (asistentul social are autonomie profesională în toate etapele 

de intervenție:  prevenire, sprijin și recuperarea indivizilor, familiilor, grupurilor și comunităților în 

dificultate și poate derula activități de training). 

Această formă de reglementare a încurajat formarea continuă a asistenților sociali, precum și  

respectarea codului deontologic. Marciano & Salvati (2018) arată că în acest mod legislația națională 

a recunoscut profesia de asistent social, și a fost inclusă oficial în serviciile publice sociale și de sănătate, 

precum și în serviciile sociale și educaționale oferite de sectorul ONG. 

Aceiași autori arată că în prezent asistenții sociali sunt profesioniști instruiți prin cursuri specifice de 

învățământ superior (3 ani de studii universitare, la care se adaugă încă 2 ani pentru pregătirea ca 

manager în servicii sociale).  

Declarația de la Bologna semnată în 1999 de către 29 de țări a fost un pas important în dezvoltarea 

sistemului de învățământ universitar european. Italia a inițiat o reformă la nivel național introducând 

2 nivele de pregătire universitară (licență ”Științe servicii sociale” și master ”Planificare și administrare 

servicii sociale și politici”) (Campanini, 2011). 

Din păcate, odată cu schimbările din mediul politic, această reformă nu a fost implementată în toate 

regiunile Italiei. În plus, reforma constituțională LC3 / 2001, care a oferit guvernelor regionale o 

autonomie mai mare pentru a răspunde nevoilor cetățenilor, a pus în discuție standardul național 

minim pentru furnizarea de servicii, introducând posibilitățile de tratament diferit de locul de 

reședință. Această lege a creat un nou echilibru în domeniile de acțiune ale asistenței sociale, bazându-

se pe serviciile de caritate, reciprocitate, solidaritate (Ascoli, 1999, citat de Campanini, 2011). 

Odată cu reorganizarea sistemului de servicii sociale inițiat prin Legea 328/2000 (legea-cadru pentru 

realizarea sistemului integrat de intervenții și servicii sociale), centrele pentru adolescenți și tineri au 

continuat să funcționeze în sfera socială locală și servicii de sănătate, administrate de ONG-uri. 

Campanini (2011) remarcă o reducere treptată a intervenției statului și o creștere semnificativă a 

numărului de servicii alocate zonei private. Asistenții sociali ca și alte diverse profesii reglementate din 

sfera educației (de exemplu, educator profesionist, educator socio-cultural, lucrător comunitar) sunt 

angajați în mod regulat în sectorul privat ca educatori. 
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Asistența socială are caracter multifuncțional, deoarece acționează simultan pe mai multe fronturi: 

"lucrul cu beneficiarii; proiectarea, organizarea și gestionarea serviciilor sociale; promovare, animație 

și coordonarea resurselor și serviciilor din sectorul comunitar și privat pentru rezolvarea problemelor 

sociale generale și individuale; studiul, cercetarea și analiza problemelor și a resurselor pentru a realiza 

proiecte capabile să implementeze politici sociale locale"(Dal Pra, 1991, cit. în Sicora, 2015, p.57). 

Problemele care își caută soluții în asistența socială sunt din ce în ce mai complexe din cauza noilor 

forme de excluziune socială apărute, rezultate din transformările tiparelor familiale și ale organizării 

muncii, îmbătrânirea populației și bolilor cronice degenerative (Campanini, 2011). Cu alte cuvinte, 

societatea în continuă evoluție necesită ca asistenții sociali să se adapteze pentru a face față 

problemelor noi și vechi, precum îmbătrânirea, migrația, familiile noi etc (Sicora, 2015). 

Spre deosebire de alte țări unde procesul este articulat cu diferite tipuri de intervenții (lucrul în echipă, 

munca în grup, munca comunitară și munca administrativă), metoda unitară adoptată în Italia impune 

o unică abordare metodologică. Metodologia unitară este una dintre caracteristicile cheie ale Servizio 

sociale di teritorio, furnizat de municipalități în care activează aproape jumătate din asistenți sociali 

italieni. (Campanini, 2011). 

Chiar dacă modelele tradiționale de asistență socială (psihosociale, rezolvarea problemelor, centrate 

pe sarcini, doar menționate ca fiind cele mai cunoscute) sunt încă populare, modelul sistemic - bazat 

pe teoria sistemelor și pe pragmatica comunicării umane a Școlii Palo Alto. Împreună cu abordarea 

rețelei sunt probabil cele mai influente cadre teoretice întâlnite în practica și învățământul de asistență 

socială astăzi în Italia (Campanini, 1988, cit. În Sicora, 2015). Și în practică, potrivit Marciano & Salvati 

(2018) „astăzi, cele două vederi ale activității sociale și ale muncii pentru tineri par să se apropie atunci 

când politica socială îi împinge pe lucrătorii tineri să dezvolte noi abordări bazate pe rețea cu diferiți 

operatori și profesioniști în altă parte din sectorul tineretului". 

Portugalia 
Pentru contextualizarea activității sociale în Portugalia, este esențial să reflectăm asupra programelor 

de formare care au fost construite într-un proces de progrese și provocări care contribuie la 

confirmarea și consolidarea domeniului profesional și disciplinar (Monteiro, 2016). 

În Portugalia, primele școli de asistență socială au fost create la mijlocul anilor ‘30. Cu toate acestea, 

în timpul primei republici (1910-1926) pot fi identificate contribuții la instituționalizarea activității 

sociale, cum ar fi: introducerea asistenței sociale  publice și private, ca rezultat al recunoașterii 

necesității de a face față pauperismului și a cerșetoriei, dar și implicațiilor pe care viața modernă și 

mutațiile economice le provoacă, denumite de sintagma „mizeria morală și materială” (Martins, 1999a; 

Monteiro, 2016). 

Între 1935 și 1937 au fost înființate primele două școli de asistență socială în Lisbon (ISSL - Institutul de 

Serviciu Social de Lisboa) și apoi în Coimbra (Escola Normal Social de Coimbra). A treia școală a fost 

creată în 1956 în Porto (Institutul Superior de Serviciu Social do Porto - ISSSP). În acel an, s-a realizat o 
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reformă curriculară9 care s-a concretizat în anul  1961 cu recunoașterea cursului de asistență socială 

ca și curs superior cu durată de patru ani. 

Instituționalizarea asistenței sociale ca profesie trebuie înțeleasă în contextul instituționalizării Noului 

Regim de Stat (Estado Novo) și a implicării Bisericii Catolice în domeniul învățământului privat și 

confesional. Până în aprilie 1974, educația pentru asistență socială a fost sub egida Bisericii Catolice 

(Monteiro, 2016), așa cum a fost cazul „Institutos Superiores de Servigo Social” (Institutele de asistență 

socială) din Lisabona și Porto. Deși sub conducerea autorității locale, Escola Normal Social de Coimbra, 

a avut învățământul în responsabilitatea Congregației Misionarilor Franciscani din Maria (Ferreira, 

2006). 

Dezvoltarea activității sociale în cadrul regimului Estado Novo a întâmpinat la sfârșitul anilor '50 

primele dificultăți din cauza contextului politic (Martins, 2002). Potrivit lui Monteiro10, la sfârșitul 

anului 1956, a existat un moment de răscruce pentru această profesie . În primul rând, a avut loc o 

„distanțare de doctrina Noului Stat (deși nu a fost o ruptură  totală)”, urmată de adaptarea 

învățământului universitar prin recunoașterea complexității problemelor sociale asociate mediilor 

urbane și industrializării. În plus, a existat un proces de autonomizare a asistenței sociale ca arie 

curriculară, făcând trecerea către modelul sociologic (sociologia lui Le Play). Astfel, se evidențiază 

necesitatea rezolvării problemelor sociale în mediile urbane printr-o intervenție care se dorea a fi 

colectivă11 (Monteiro, 2016 , p.29). 

Deși asistența socială a funcționat sub un regim antidemocratic, din anii ’60, s-au preluat progresiv 

modele de învățare din democrațiile occidentale, centrate pe drepturile omului (Branco și Fernandes, 

2005, p.1). Ca urmare a unei critici din ce în ce mai mari a ideologiei restauratoare a statului corporativ 

și a unei legături a asistenței sociale cu științele sociale și structurarea acesteia predarea prin metodele 

tradiționale de caz, grup și comunitate, care capătă o atenție specială, în această perioadă, în special, 

pe ultimele două (Branco și Fernandes, 2005). 

Perioada de după 25 aprilie 1974, a reprezentat un punct de cotitură pentru afirmarea academică și 

profesională a asistenței sociale în Portugalia, din cauza schimbărilor care au fost loc în deceniul 

precedent și care au dobândit un impuls mai mare la mijlocul anilor '70, ca un rezultat al democratizării 

efective, a libertății de expresie și mai marii deschideri internaționale. În această perioadă, a apărut și 

un mare interes pentru cercetarea în domeniul asistenței sociale "(...) pe de o parte, datorită 

 
9 Decree-Law no. 40678, of July 10, 1956 
10 Monteiro, Alcina (1995) A Formação Académica Dos Assistentes Sociais: Uma retrospectiva crítica da 
institucionalização do Serviço Social no «Estado Novo», Intervenção Social n. 11/12 (1995) http://revistas.lis. 
ulusiada.pt/index.php/is/article/view/1266/pdf_2 
11 Monteiro, Daniela. 2016. “Relationship between research and practice: a qualitative study with Portuguese 
social workers”, Trabalho apresentado em 6th European Conference for Social Work Research - Reflective 
social work practices in contemporary societies: dialogues and new pathways between praxis and research, 
In Book of Abstracts & Program Book , Lisboa. 
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schimbărilor apărute în societatea portugheză, care a necesitat noi răspunsuri din partea asistenței 

sociale, care a dus la o regândire a profesiei în contextul socio-istoric. Pe de altă parte, ca urmare a 

noilor influențe la nivelul curentelor de gândire și matricilor teoretice, cum ar fi cele care decurg din 

marxism și din diversele tendințe ale mișcării de reconceptualizare a asistenței sociale latino-

americane”(Martins, 1999b, p.53). O schimbare a fost observată în proiectul profesional care vizează 

transformarea și schimbarea socială, care implică o poziționare în rândul celor mai defavorizate clase 

și un angajament pentru acestea. Teoretic, s-a observat o rezistență la curentele pozitiviste și 

funcționaliste, adoptând mai mult matricea marxistă, în căutarea explicării mișcărilor sociale și politice 

și asumarea unei poziții teoretice critice (Monteiro, 2016). 

În Portugalia, „la sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90 au fost percepute cele mai profunde și 

semnificative schimbări în termeni academici și profesioniști, deoarece în 1989 gradul de „absolvent” 

a fost atribuit asistenților sociali (Monteiro, 2016: 31). S-a putut vedea o dezvoltare academică și în 

construcția zonei disciplinare a asistenței sociale.  

În 1996 a fost înființat un program special de doctorat în asistență socială cu PUC-SP, care a contribuit 

și la crearea ulterioară a programelor de doctorat în Portugalia (în 2003, în UCP-Lisabona și în 2004 la 

ISCTE) și este înțeles ca un pas în afirmarea și recunoașterea consolidării academice a muncii sociale în 

Portugalia (Monteiro, 2016). 

Un alt aspect important este și modul în care s-a organizat profesia și a fost recunoscută identitatea 

sa. În 1978, a fost creată Asociația Asociațiilor Pro-profesionale de Asistență Socială (APSS) care avea 

ca scop „(...) să răspundă nevoilor profesionale ale membrilor săi (...)”. 

Necesitatea afirmării profesionale în domeniul public și urgența reglementării practicilor și formării 

profesionale în Portugalia sunt fundamentale pentru reprezentanții acestei profesii. În acest sens, 

aceste aspecte reprezintă o importanță ridicată pentru discuția și consolidarea identității profesionale, 

care se concentrează pe apărarea atributelor specifice profesiunii și pe delimitarea zonei sale 

jurisdicționale prin crearea și recunoașterea Ordinului  Asistenților Sociali (Branco, 2009). 

România 
Nu există prea multe informații despre asistența socială în România înainte de comunism. Au fost 

desfășurate activități caritabile în mare parte din tradiția ortodoxă și, prin urmare, creștinii ortodocși 

români au practicat caritatea. Printre grupurile etnice, existau și rețele sociale informale, și anume 

bisericile minoritare care aveau grijă de membrii defavorizați social și de comunitățile lor.12 

Lazăr, profesor la Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială și secretarul 

Asociației Școlilor de Asistență Socială din Romania, a identificat principalele repere care au condus la 

ceea ce considerăm în prezent originea asistenței sociale: 

 
12 Dümling, Bianca (2004) Country Notes: The Impact of Western Social Workers in Romania - a Fine Line 
between Empowerment and Disempowerment SW&S online Journal. Vol 2, No 2 (2004) 
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- "În secolul al XVI-lea au apărut câteva reglementări, care permiteau cerșetoria numai în cazul 

persoanelor cu dizabilități sau pentru cei săraci, capabili să lucreze, dacă dovedeau că aveau venituri 

insuficiente din muncă. În 1686, a fost întocmită o listă a săracilor care a primit bani de la bugetul de 

stat. 

- Cele două instituții principale de asistență socială pentru săraci au apărut în 1695 și abia în 1775 a 

fost creată Legea pentru protecția copilului. 

- Între 1831 și 1832, au apărut primele regulamente organice prin care s-a instituit asistența socială, 

iar în 1881 a fost creat Serviciul de Asistență Socială al municipiului București. 

- Diploma universitară în asistență socială a fost recunoscută la Școala de muncă socială ”Principesa 

Ileana” în 1929, cu sprijinul sociologilor, iar în 1936, a avut loc o revizuire a programei13. 

Dumling (2004) se referă la faptul că în România, în timpul comunismului, toți românii aveau dreptul 

și obligația de a lucra, deci nu a fost nevoie de asigurare pentru șomaj. Munca era legată de „sistemul 

de securitate socială”, ceea ce înseamnă că toți cei care aveau un loc de muncă primeau beneficii 

precum locuință, îngrijiri medicale gratuite, asistență pentru copii sau bilete de vacanță. Ea a citat 

(Haibach 2001: 40) „Refuzul de a lucra a fost chiar definit ca„ parazitism social ”și delincvență care ar 

fi pedepsite cu închisoarea”. Din cauza comunismului, în 1969, asistența socială a fost eliminată dintre 

profesii și a reapărut abia în 1989, după încheierea regimului Ceaușescu (Zamfir & lonescu, 1994)14. 

Potrivit lui Haibach citat de Dumling (2004), „Învățământul superior a fost, de asemenea, politizat și în 

concordanță cu ideea că nu există probleme sociale majore în societate, ceea ce se reflectă în prezent 

în lipsa specialiștilor în politică socială și asistență socială din România”. 

Dumling (2004) afirmă, de asemenea, că după prăbușirea comunismului din 1989, România a fost 

devastată din punct de vedere economic, politic și social. A fost lansată economia liberală de piață, iar 

la nivel social, legile au fost adaptate la standardele occidentale, prin aderarea la Uniunea Europeană 

și NATO. 

În România, profesia de asistent social este reglementată prin Legea 466/2004. Conform acestei legi, 

un lucrător social poate fi cineva care a absolvit o universitate de 3 sau 4 ani, cu o diplomă de licență 

în asistență socială. Pentru a putea profesa, asistentul social trebuie să fie înscris în Colegiul Român de 

Asistenți Sociali. 

Profesiunea de asistent social este inclusă în Clasificarea Ocupațiilor din România, cu codul 263501, iar 

această categorie profesională include specialiști în asistență socială și consiliere, care oferă îndrumare 

și consiliere persoanelor fizice, familiilor, grupurilor, comunităților și organizațiilor. 

 
13 Lazăr, Florin. Social work in Romania. Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Universitatea din București 
14 Loue, Sana. (2013) Social Work, Advocacy, and Ethics: Opportunities and Challenges in Romania. Procedia 
- Social and Behavioral Sciences 92 (2013) 1039 – 1043 
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Acești profesioniști ajută beneficiarii să dezvolte abilități și să obțină acces la resurse și servicii de sprijin 

necesare pentru a răspunde la problemele care apar din șomaj, sărăcie, dizabilități, comportament 

criminal și delincvent, probleme în viața conjugală și de altă natură. 

Profesiunea de asistent social poate fi exercitată în instituții din sectorul public (direcții generale de 

asistență socială, spitale, penitenciare etc.) sau în sectorul privat (organizații juridice și culturi non-

profit). Obiectivul principal este de a ajuta indivizii, grupurile și comunitățile aflate în dificultate, 

oferindu-le asistență socială specializată prin crearea condițiilor necesare pentru a construi sau a 

recâștiga capacitățile indivizilor cu dificultăți de funcționare normală, pentru a ajunge la o viață 

decentă15. 

Dumling (2004), într-o analiză a situației românești, arată că principalele surse ale „serviciilor sociale 

de bază sunt oferite de multe ONG-uri, biserici sau persoane, prin subvenții acordate de Uniunea 

Europeană, Banca Mondială sau alte organizații globale și naționale, precum și donații private. Astfel, 

mulți lucrători sociali occidentali au venit în România și au avut un impact puternic asupra dezvoltării 

serviciilor sociale și a serviciilor sociale în România. Aceste subvenții se referă doar la proiecte specifice 

pe o perioadă limitată. " 

Sampson (1996, citat de Dumling 2004) afirmă că „întregul context al societăților românești, 

problemele care în Occident sunt rezolvate de asociații, sunt rezolvate în mare parte în familii, rețele 

informale și grupuri etnice”. Cu toate acestea, aceste familii și grupuri informale nu sunt luate în 

considerare în orientările proiectului și, prin urmare, participarea majorității cetățenilor este exclusă. 

O astfel de „lume a proiectelor” este creată artificial și are propria sa sferă internațională, cu un limbaj 

și o etichetă proprie și un grup de experți occidentali. Majoritatea ONG-urilor sunt dependente de 

fondurile străine, ceea ce îi conduce frecvent să-și orienteze și să-și proiecteze programele în 

conformitate cu liniile directoare și nu în concordanță cu nevoile și interesul oamenilor sau cu 

declarația de misiune a acestora (Dumling, 2004). 

O altă consecință acestei forme de asistență socială în România este concurența dintre organizații 

datorită cererii mari de finanțare. Această competiție are un impact asupra nivelului de colaborare 

între rețele și ONG-uri și, după cum subliniază autorul, „este o tendință contraproductivă pentru 

România, deoarece este o țară foarte divizată”16. 

Loue (2013) demonstrează slăbiciunile profesiei de asistență socială în România, în parte pentru că 

„este o profesie tânără”. Autorul identifică printre factorii de context care influențează această 

profesie pe următorii: 

 
15 Cadrul filantropiei 
16 Dümling, Bianca (2004) Country Notes: The Impact of Western Social Workers in Romania - a Fine Line 
between Empowerment and Disempowerment SW&S online Journal. Vol 2, No 2 (2004) 
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- lipsa unei infrastructuri organizaționale adecvate pentru profesie; 

- necesitatea dezvoltării unui curriculum adecvat în mai multe instituții pentru a instrui nou-veniți în 

profesie; 

- supra-sau sub reglementare a profesiei; 

- lipsa resurselor adecvate pentru susținerea programelor de formare și a infrastructurii profesionale 

nou-înființate; 

- sentimentul de a fi copleșit și / sau frustrat de cererile multiple și resursele limitate disponibile pentru 

a răspunde acestor cerințe17. 

La rândul său, Caras (2013) prezintă unele dintre inovațiile din activitatea socială românească. Autorul 

explică că „supravegherea apare pentru prima dată în 2004, când sunt publicate în Monitorul Oficial o 

serie de ordine guvernamentale care prevăd standarde necesare pentru serviciile de protecție a 

copilului și a familiei, afirmând, de fapt, obligatorii, ca standard minim," supravegherea resurselor 

umane "18. La Universitatea din Timișoara s-a introdus programul post-universitar. Ana Muntean 

(2007) explică această calificare nouă: supervizorul are rolul de formator și mentor. Același autor 

concluzionează că supravegherea etică poate „îmbunătăți performanța profesioniștilor, pentru a-și 

spori motivația și a dezvolta un mediu de lucru eficient, urmând cele mai înalte standarde profesionale 

și intervenție etică”. 

Definiția asistenței sociale 
Pentru o lungă perioadă de timp, unii autori au încercat să definească asistența socială. Federația 

Internațională a Asistenților Sociali (IFSW) a convenit asupra următoarei definiții a asistenței sociale: 

"Asistență socială este o profesie bazată pe practică și o disciplină academică care promovează 

schimbarea și dezvoltarea socială, coeziunea socială și împuternicirea și eliberarea oamenilor. 

Principiile justiției sociale, drepturilor omului, responsabilității colective și respectului pentru 

diversități sunt esențiale pentru Asistență socială. Bazată pe teoriile muncii sociale, științele sociale și 

cunoștințele locale, asistența socială angajează oameni și structuri pentru a aborda provocările vieții și 

pentru a spori bunăstarea."19 

După cum susține IFSW, definiția de mai sus poate fi detaliată la nivel național și / sau regional. 

 
17 Loue, Sana. (2013) Social Work, Advocacy, and Ethics: Opportunities and Challenges in Romania. Procedia 
- Social and Behavioral Sciences 92 (2013) 1039 – 1043 
18 Caras, Ana. (2013) Ethics and Supervision Process - Fundaments of Social Work Practice. Procedia - Social 
and Behavioral Sciences 92 (2013) 133 – 141 
19 International Federation of Social Workers. (2014) Global Definition of the Social Work Profession. https:// 
www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/ 
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Definirea asistenților sociali 
Conform definiției partenerilor italieni: 

„Asistentul social este un operator social care, acționând în conformitate cu principiile, cunoștințele și 

metodele specifice ale profesiei, își desfășoară activitatea în cadrul sistemului organizat de resurse 

puse la dispoziție de comunitate, în favoarea persoanelor , grupuri și familii, pentru a preveni și rezolva 

situațiile dificile, ajutând utilizatorii în utilizarea personală și socială a acestor resurse, organizând și 

promovând performanțe și servicii pentru o mai mare corespondență cu situațiile particulare de 

necesitate și nevoia de autonomie și responsabilitate a oamenii, îmbunătățind în acest scop toate 

resursele comunității." 

Sicora (2005) identifică cele mai importante caracteristici ale profesiei: 

1. utilizarea abilităților interpersonale și de comunicare; 

2. ocuparea forței de muncă din sectorul public (sau non-profit); 

3. legătură puternică între asistentul social și organizația în care lucrează; 

4. asistența socială ca „teorie operațională” (adică cunoașterea nu este un scop, ci îndreptată constant 

pentru a ghida acțiunea profesională); 

5. conexiune puternică între valori, practică și educație; 

6. piața ocupării forței de muncă este supusă unor schimbări rapide (Sicora, 2015). 

În cadrul noului dicționar de servicii sociale, la rubrica „asistent social” a fost găsită această definiție: 

"profesionist care, folosind instrumentele cognitive și operaționale, metoda și tehnicile disciplinei 

serviciului social, intervine în favoarea unei relații echilibrate între oameni și mediul social, angajându-

se în promovarea schimbării care afectează simultan creșterea capacitatea de acțiune la indivizi, 

oportunități și resurse în contexte de viață." 

Prin plasarea persoanei în centrul acțiunii sale, asistentul social intervine dintr-o perspectivă întreită 

prin servicii profesionale axate pe relațiile de ajutorare, dezvoltarea dezvoltării de răspunsuri de 

solidaritate și instituționale, cu implicații transversale de natură managerială, ce implică planificare, 

evaluare, precum și studiul contextual (Ferrario, 1996; Gui, 2004; Dal Pra Ponticelli, 2010). Pe lângă 

valoarea sa tehnică și profesională, rolul său îl include și pe cel etic și politic, în virtutea unei orientări 

către promovarea justiției și a incluziunii sociale care necesită implicare constructivă pentru a influența 

politicile sociale în această direcție (Campanini, 2009) “. 
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„Educatore Profesionale” sunt profesioniști care sunt încadrați în mod special în sectorul sănătății. Este 

o profesie reglementată, au o organizație profesională puternică (ANEP) și un cod de etică20. 

Partenerii au menționat, de asemenea, Decretul prezidențial al Regiunii 31 martie 201521 pentru 

aprobarea standardelor structurale și organizatorice ale tipurilor de servicii: centrul anti-violență, 

locuință protejată și facilități de găzduire de urgență, cămin pentru femei însărcinate și mame tinere 

cu copii. 

În Clasificarea națională a profesiilor portugheze, asistentul social aparține Grupului mare 2 - specialiști 

în profesiile intelectuale și științifice, ale căror sarcini și funcții includ (CNPP, 2010, p.179): 

• Intervievează persoane, familii sau grupuri pentru a evalua situațiile și problemele și a determina 

serviciile necesare; 

• Analizați situația indivizilor și prezentați alternative pentru rezolvarea problemelor; 

• Compilează înregistrări de cazuri, rapoarte judecătorești sau alte acte juridice; 

• Oferă consiliere, terapie, servicii de mediere și sesiuni de grup, astfel încât persoanele să dezvolte 

abilități pentru a rezolva și trata problemele lor sociale și personale; 

• Planifică și implementează programe de intervenție pentru a ajuta clienții și a consulta servicii; 

• Oferă asistență financiară, asistență juridică, locuințe, tratament medical și alte servicii; 

• Cercetează cazuri de abuz sau neglijare și ia măsuri pentru a proteja copiii, persoanele tinere 

pledoarii sau alții în pericol; 

• Lucreze cu persoanele private de libertate pe parcursul procesului și după eliberare pentru a-i ajuta 

la reintegrarea în comunitate prin schimbarea atitudinilor și comportamentului; 

• Consiliere pe perioadele de probațiune;  

• Advocacy în rezolvarea problemelor care afectează grupuri de persoane din comunitate; 

• Dezvoltarea programelor de prevenire și intervenție adaptate nevoilor comunității. 

Pentru mulți reprezentanți ai mediului academic și asistenți sociali, această clasificare este foarte 

redusă în raport cu sfera profesiei. Ca reacție, Asociația Portugheză a Asistenților Sociali și-a aprobat 

Codul deontologic22 pentru a defini cine sunt lucrătorii sociali și se bazează pe definiția globală a 

 
20 The profession of Social Education in Europe. Comparative survey 
21 Sicily, Journal of the Italian Regulatory Office, 17 April 2015, No. 16 
22 Associação dos Profissionais de Serviço Social. Approved at the APSS General Assembly on October 25, 
2018 
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asistenței sociale, aprobată în iulie 2014 de FIAS și AIESS, care este o referință internațională pentru 

colectiv pentru muncitori sociali. 

Conform Codului deontologic al lucrătorilor sociali din Portugalia (2018, p.8): 

"Asistentul social este un profesionist al intervenției sociale cu o practică interdisciplinară și 

transdisciplinară care acționează cu și pentru oameni, într-o logică a cooperării. Asistenții sociali 

folosesc un set de abilități specifice, complementare între ele, și anume: 

a) Politici - care exercită influență în opinia publică și în sistemul politic, vizând definirea politicilor 

publice, sensibilizarea și mobilizarea persoanelor și grupurilor pentru apărarea drepturilor lor; 

b) Relațional - creează relații de respect, încredere, empatie și cooperare pentru schimbările necesare, 

inclusiv construirea de rețele și parteneriate; 

c) psihosocial - dezvoltă procese de ajutor, instruire și asistență socială și sprijin socio-pedagogic; 

d) Asistență - răspunde imediat la nevoile de bază ale oamenilor; 

e) Tehnologic-operativ și reflexiv - să știe să comunice, să medieze, să pună un diagnostic, să planifice, 

să implementeze și să evalueze în cadrul științific, cu abordare multidisciplinară și interdisciplinară". 

În Portugalia nu este reglementată profesia de educator social. Organizația profesională (APES) nu are 

perspective de viitor cu privire la reglementarea acesteia, ținând cont de faptul că există și alte profesii 

în zonele apropiate, care trebuie reglementare. 

Adunarea Republicii din Portugalia limitează reglementarea profesiilor, deoarece consideră că există 

un exces de profesii reglementate în Portugalia. Educatorii sociali au cod de etică, iar discuțiile despre 

reglementarea profesiei nu au fost incluse în discuția creării Ordinului lucrătorilor sociali, așa cum au 

fost și alți profesioniști. 

Ca profesie, educația socială se desfășoară în contextul educației științifice, încadrată de pedagogia 

socială și după cum a explicat Serapicos (2006), „încă nu a obținut o publicitate și o imagine suficient 

de cunoscute de societate în general și în spațiile de lucru, în special"23. Correia  susține că reducerea 

cercetării și a producției de publicații care oferă vizibilitate acestei meserii contribuie, de asemenea, la 

această lipsă de recunoaștere. De asemenea, Serapicos susține că, pe lângă această dificultate, ar 

trebui să se țină seama de faptul că alți profesioniști din domeniul social, și anume asistenții sociali și 

animatorii social-culturali, au o asemănare aparentă între titluri. 

În această gamă largă de profesii, care au asimilate cu asistența socială, în contextul proiectului FOCUS, 

a fost posibil să se agreeze la nivel academic, că cercetarea este fundamentală, dar în domeniul acesta 

 
23 Serapicos, Ana. Alguns desafios que se colocam à Educação Social. Cadernos de Estudo. 3. Porto: Escola 
Superior de Educação de Paula Frassinetti, 2006, p.7-15 
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este încă săracă. Acest lucru justifică efortul care trebuie depus pentru a clarifica tipul de sarcini pe 

care profesioniștii le îndeplinesc și delimitarea domeniului lor de intervenție. Acest lucru este crucial 

nu numai de dragul identității lor profesionale, ci și pentru afirmarea oricărei profesii. Pe de altă parte, 

este important și faptul că tot acest proces face vizibil cadrul teoretic care le modelează practica și 

abilitățile specifice necesare realizării acesteia. 

Potrivit partenerilor români, asistentul social se ocupă în principal de reabilitarea și reintegrarea 

psihosocială și profesională a persoanelor cu nevoi speciale: deficiențe mintale și / sau fizice, 

comportament antisocial (delincvență), alte probleme sociale. 

Asistentul social desfășoară o activitate complexă și variată: prin analizarea influenței factorilor sociali 

asupra stării de sănătate mintală și a comportamentului uman, oferind consiliere cu privire la 

drepturile și obligațiile asistenților, colaborând cu instituții sau organizații care au obiective similare, 

participând la elaborarea metodelor și tehnicilor, propunând măsuri de asistență sau recuperare. 

Asistența socială poate fi definită din mai multe perspective: ca știință, ca profesie, ca sistem, ceea ce 

implică o anumită structură arhitecturală (rețea instituțională, servicii, performanțe, profesioniști, 

beneficiari și context normativ care stabilesc organizația și modul său de funcționare). Ca profesie, 

asistența socială este unică datorită necesității sale de a avea un caracter multidisciplinar, ca răspuns 

la complexitatea problemelor sociale. 

Abilitățile de viață 
Abilitățile de viață sunt abilități de comportament adaptiv și pozitiv care permit oamenilor să facă față 

eficient cerințelor și provocărilor vieții "(OMS, 1993). 

Acest document marchează o adevărată schimbare de direcție, întrucât vizează în mod decisiv 

îmbunătățirea abilităților individuale și promovarea acestora pe toate palierele de învățare, de la 

învățământul preșcolar până la cel universitar. 

Pentru o lungă perioadă de timp, programele de prevenire și suport au luat forma programelor de 

informare privind comportamentele de risc și consecințele conexe, fără a obține rezultatele dorite. 

Abia din anii ‘70, programele de prevenire se adresează tinerilor, iar atenția este concentrată pe mediul 

în care individul trăiește și pe diferitele contexte din care face parte, precum familia, școala și grupul 

de prieteni. Astfel se naște o nouă abordare a prevenției, care se caracterizează prin utilizarea unor 

studii longitudinale, care urmărește identificarea predictorilor problemelor de comportament ale 

tinerilor și întreruperea procesului care duce la manifestarea lor. De exemplu, programele de prevenire 

a abuzului de substanțe ilegale încep să ia în considerare influența colegilor și a normelor sociale, ca 

factori care mediază aceste comportamente negative (Ellickson și Bell 1990; Flay, Koepke, Thomson, 

Santi, S. și alții. 1989, Pentz, Dwyer, MacKinnon, Flay și colab., 1989, Pentz, MacKinnon, Flay, Hansen 

și colab., 1989). Începând cu anii ‘80, accentul este pus pe factorii de risc, iar programele de prevenire 

sunt, de asemenea, orientate către acei factori care promovează o dezvoltare sănătoasă și armonioasă 
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a individului, deoarece o tranziție sănătoasă la vârsta adultă nu depinde doar de absența 

comportamentelor problematice, ci de o dezvoltare funcțională în domeniul social, emoțional și 

comportamental (WT Grant Consortium, 1992). 

Din acel moment, intervențiile educaționale, care au fost propuse tinerilor de vârstă școlară, iau în 

considerare învățarea ca „o achiziție activă care are loc prin transformarea și structurarea experienței 

(„ Teoria învățării sociale ”, Bandura, 1963).  

De asemenea, a fost importantă contribuția lui Gordon, a cărei metodă se concentrează pe dezvoltarea 

abilităților de ascultare empatică în formarea diferitelor tipuri de oameni (profesori, părinți, 

adolescenți, manageri), printr-o metodologie activă care invită participanții nu numai să cunoască 

aceste abilități, dar să le experimenteze, astfel încât să le aplice în situații specifice și, prin urmare, să 

dezvolte o auto eficiență mai mare24 (în teoriile „Psihologiei pozitive” (Se-ligman & Csickzentmihaly, 

2000; Seligman, 2002) și „Dezvoltarea pozitivă a tineretului” (Benson, 1997; Benson și Saito, 2000), se 

bazează pe noi intervenții de prevenire: copiii și adolescenții trebuie să fie echipați de abilități, 

motivație, caracter și „rezistență”, astfel încât să poată înfrunta pozitiv provocări ale vieții, limitând 

riscul de a dezvolta boli și probleme. Intervențiile de prevenire trebuie, așadar, să se bazeze pe 

promovarea bunăstării copiilor și a tinerilor, consolidând abilitățile individuale și sociale specifice, 

denumite „abilități de viață”. 

Documentul întocmit de Organizația Mondială a Sănătății în 1993 „Educația abilităților de viață în 

școli”, identifică cele 10 competențe psihosociale considerate fundamentale în promovarea sănătății 

tinerilor generații: 

Luarea deciziilor: este capacitatea de a decide în diferite momente ale vieții și de a evalua avantajele 

și dezavantajele fiecărei alegeri, precum și consecințele care decurg. Este capacitatea de a dezvolta un 

proces constructiv de luare a deciziilor care să respecte propriile nevoi. 

Rezolvarea problemelor - această competență permite individului să nu lase problemele nerezolvate 

în existența lor care ar putea provoca stres mental și fizic. Este capacitatea de a-ți asuma propriile 

dificultăți și de a te mobiliza pentru a accesa resurse interne și externe pentru a le confrunta într-un 

mod activ. 

Gândire creatoare: a gândi creativ înseamnă a răspunde flexibil și adaptat la diferitele provocări ale 

vieții de zi cu zi. Această abilitate este destul de conectată la primele două și se referă la capacitatea 

de a crea și de a explora posibile alternative la o problemă dată sau, în lipsa unei probleme, de a 

înfrunta viața de zi cu zi cu o mai mare flexibilitate mentală. 

Gândire critică: este abilitatea de a analiza informațiile care vin din exterior într-un mod obiectiv. 

Simțul critic ne permite să discernem și să recunoaștem ceea ce aparține persoanei și ceea ce vine în 

 
24 Marmocchi, Paola, Dall’Aglio, Claudia & Zannini Michela). (2004) Educare le Life Skills. Come promuovere 
le abilità psico-sociali e affettive secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, Eickson, Trento 
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schimb ca presiune externă (mass-media, colegi, mediu de muncă, valori sociale, valori culturale etc.). 

Capacitatea de critică constructivă contribuie la sănătatea individului, deoarece îi permite să acționeze 

într-o manieră mai conștientă și mai coerentă, respectând referințele sale interne. 

Comunicare eficientă: având capacitatea de a se exprima, de a-și exprima opiniile, dorințele, nevoile 

și sentimentele într-un mod adecvat. Recunoaște dreptul de a cere ajutor, de a putea asculta cu 

precizie pe ceilalți. 

Aptitudini pentru relațiile interpersonale: capacitatea de a relaționa cu ceilalți într-un mod deplin și 

constructiv. Creați și mențineți relații semnificative în familie și prietenie - care constituie o rețea 

importantă de sprijin pentru sănătatea psiho-fizică. Această abilitate se referă, de asemenea, la 

capacitatea de a strânge relații într-un mod constructiv și nedistructiv. 

Conștientizarea de sine: recunoașterea propriei persoane, a propriilor forțe și a celor care trebuie 

consolidate. Să înveți să recunoști mișcările interne, tensiunile, stresul și ceea ce în schimb îți asigură 

bunăstarea. Cunoaște-ți propriul personaj, dorințele și nevoile. Cunoașterea de sine este o cerință 

fundamentală pentru îmbunătățirea altor abilități, cum ar fi capacitatea de a stabili relații cu ceilalți 

sau de a comunica eficient. 

Empatie: capacitatea de a te pune în pragul celorlalți și de a le înțelege. Această abilitate este, de 

asemenea, fundamentală în evoluția inteligenței sociale, fiind sensibilă la înțelegerea nevoilor 

celorlalți, la nevoia de sprijin și de ajutor și în aprecierea și atingerea diferențelor etnice și culturale. 

Managementul emoțiilor: capacitatea de a recunoaște și „gestiona” emoțiile cuiva, de a fi conștienți 

de modul în care acestea ne afectează acțiunile. A fi conștient de lumea emoțională și de a exprima 

este o modalitate de a împiedica reprimarea intensității anumitor emoții (cum ar fi durerea sau mânia) 

să aibă efecte negative asupra sănătății. 

Managementul stresului: recunoașteți și controlați cauzele stresului, acționând asupra 

comportamentelor nesănătoase și promovând stiluri de viață sănătoase. Acționați asupra unor cauze 

externe când acest lucru este posibil sau implementați acțiuni de protecție împotriva stresului (de 

exemplu, crearea de spațiu și timp pentru a vă relaxa și a avea grijă de dvs.). 

Abilitățile de viață cuprind trei domenii: 

EMOTIONAL - conștientizarea de sine, management emoțional, managementul stresului 

COGNITIV - rezolvarea problemelor, luarea deciziilor, gândirea critică, gândirea creativă 

SOCIAL - empatie, comunicare eficientă, abilități pentru relațiile interpersonale 

Astăzi predarea „abilităților de viață” este prezentă într-o mare varietate de programe educaționale, 

deoarece este considerat un instrument valabil de prevenire primară în raport cu proiectele generale 

și specifice. 
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Cu toate acestea, aceste abilități sunt adesea asigurate și, prin urmare, OMS și-a încurajat într-adevăr 

învățarea, începând chiar de la școală: "pare tot mai evident că, datorită marilor schimbări culturale și 

a stilului de viață, mulți tineri nu sunt mai dețin abilitățile necesare pentru a face față solicitărilor 

crescânde și stresului cu care se confruntă. Este ca și cum mecanismele tradiționale de transmitere a 

abilităților de viață (valori familiale, sociale și culturale) nu ar mai fi face față, din cauza noilor factori 

care afectează dezvoltarea tinerilor, inclusiv mass-media și situații de diversitate etnică și religioasă." 

(OMS, 1994) 

Școala, ca vector de învățământ, este un loc potrivit pentru introducerea predării abilităților de viață, 

din următoarele motive: acces pe scară largă la copii și adolescenți, prezența educatorilor experți; 

credibilitate ridicată pe care o are școala pentru părinți și comunitate; posibilitatea unei evaluări pe 

termen scurt și lung. 

Programul destinat învățării în școală a abilităților de viață (OMS) (1993) a contribuit la obținerea de 

rezultate pozitive, în special în programele pe termen lung. Pe lângă impactul asupra sănătății copiilor, 

aceste intervenții au permis îmbunătățirea relației dintre copii și profesori (Parsons et al.1988), copii-

părinți și performanța școlară (Weissberg, 1989). Mai mult, a existat o reducere a comportamentului 

riscant, o creștere a frecvenței școlare (Zabin, 1986) și o abandonare a cererilor de consultanță de 

specialitate. 

Programele implementate pentru „educarea competențelor de viață” sugerează că, cu cât intervenția 

este mai timpurie, cu atât rezultatele vor fi mai pozitive, deoarece în perioada între 6 și 16 ani, tinerii 

oameni par a fi mult mai vulnerabili în ceea ce privește aspectele negative legate de conduită. Un alt 

factor care a contribuit la succesul programului a fost disponibilitatea, de partea profesorilor de a se 

forma profesional continu, în centre speciale de pregătire, care să folosească metode de învățare 

activă. 

Literatura de specialitate  
Această trecere în revistă a literaturii de specialitate prezintă o imagine de ansamblu asupra modului 

în care abilitățile de viață sunt prezentate și cum le folosesc asistenții sociali în practica lor de zi cu zi și 

relația cu beneficiarii. 

Definirea abilităților de viață a inclus fiecare termen listat de OMS, impactul asupra beneficiarilor și a 

profesioniștilor, reunind cercetările publicate existente și identificând lacunele, în special cele legate 

de nevoile de formare. Asistenții sociali utilizează timp îndelungat advocacy la Națiunile Unite și în 

fiecare dintre agențiile sale, în principal la UNICEF. Studiul de față arată cum această influență, la nivel 

național, a avut impact mai mult în domeniul sănătății și mai puțin în cel social. 

Așa cum am menționat deja, acest domeniu specific de cunoaștere se caracterizează printr-o cercetare 

insuficientă, în care accentul este pus în principal pe condițiile socio-istorice și matricele teoretice care 
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au influențat fiecare dintre perioadele istorice și niciodată pe abilitățile de viață definite de Organizația 

Mondială a Sănătății: 

„Abilități de viață ca„ abilități de comportament adaptive și pozitive care permit indivizilor să 

gestioneze eficient cerințele și provocările vieții de zi cu zi ”(OMS, 1994). 

OMS a clasificat abilitățile de viață și a promovat cele zece competențe specifice: 

(1) Luarea deciziilor, 

(2) Rezolvarea problemelor, 

(3) Gândire creativă, 

(4) Gândire critică, 

(5) Aptitudini pentru relațiile interpersonale, 

(6) Comunicare eficientă, 

(7) Autocunoașterea, 

(8) Empatia, 

(9) Managementul emoțiilor 

(10) Managementul stresului 

Conceptul de competențe, susținut de Parente (2003), citat de Santos (2017, p. 53) „rezultă din 

interacțiunea dintre aspectul cognitiv și aspectul diferențiator, adică din relația dintre practicile 

profesionale și capacitățile cognitive ale indivizilor și recunoașterea lor în contextul muncii."25 

Cercetarea lui Granja (2008) surprinde opiniile profesioniștilor care atestă că „trăiesc în permanentă 

tensiune, intrinsecă propriilor acțiuni, pentru că (re)inventează și ajustează acțiuni profesionale de 

codificare și formalizare dificile care au loc în cadrul relațiilor sociale complexe, cu indivizii și 

colectivitățile"26. 

Aceasta este o întrebare cheie, de asemenea, în alte studii care concluzionează că nu există o legătură 

clară între teorie și practică și există anumite limite și condiții instituționale care slăbesc autonomia 

asistentului social (Cruz, 2010)27. La rândul său, Dias (2013) a identificat puncte comune și divergente 

 
25 Santos, M. F. (2017). A prática profissional do assistente social em contexto de cuidados de saúde primários 
infantojuvenis. Instituto 
26 Granja, B. (2008). Assistente Social – Identidade e Saber. Universidade do Porto pp. 1-425. 
27 Cruz, S. A. (2010). Social Network: The Professional Act of the Social Worker and Social Development in 
Local Context. Coimbra: Instituto Miguel Torga. 



 

“The content of this sheet represents the views of the author only and is his/her soleresponsibility. The European 
Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains” 

 

P
ag

in
ă2

6
 

în funcție de tipul de abordare a echipei la care asistența socială se încadrează28. Carvalho (2016) 

susține că a fi autonom nu implică sau nu performanța rețelei sau în parteneriat, ci mai degrabă 

libertatea de a îndeplini sarcinile care îi afectează.29 Potrivit Mauricio (2016)30, s-au găsit corelații între 

satisfacția locului de muncă și variabila de autonomie și Pinto ( 2016) susține că munca socială în 

viitorul apropiat ar trebui să fie mai autentică.31 

Provocarea zilnică în practica asistenților sociali (Cruz, 2010) este de a depăși limitele instituționale 

utilizând strategii inovatoare și creative pe care Carvalho (2014) le deține, care este integrată în 

rețelele de cercetare, este fundamentală în acest domeniu. Ferráo (2016)32 propune, de asemenea, ca 

asistenții sociali să profite de competența lor profesională, care provine dintr-un proces continuu, care 

include propriul lor cadru personal, academic și profesional. Santos (2017, p. 82) concluzionează că 

există canale de comunicare, de exemplu, declarații, care sunt fundamentale pentru partajarea și 

luarea deciziilor comune33. Lourengo (2015, p.72) concluzionează în cercetarea ei că asistenții sociali 

pentru soluționarea problemelor rezultate din conflictele de interese desfășurate de diferite grupuri 

sociale ar trebui să reducă la minimum și să contracareze birocrația impusă de instituțiile în care își 

desfășoară activitatea profesională și pariați pe o practică profesională mai conștientă și mai 

proactivă.34 

Cealaltă variabilă evidențiată în literatura de specialitate este legată de supraveghere. Mauricio (2016) 

a constatat că calitatea supravegherii este asumată ca fiind cel mai puternic predictor al satisfacției 

profesionale a lucrătorilor sociali și evidențiază caracterul inovator al proceselor de supraveghere 

externă. Carvalho (2016, p.13)35 consideră că o bună practică trebuie urmată de alte instituții care au 

angajați sociali pe personalul lor. 

Conștientizarea de sine este o abilitate importantă și Lopes (2015, p.91) se referă la un aspect foarte 

important al practicii de asistență socială. După cum a menționat, asistenta socială se ocupă de 

 
28 Dias, L. (2013). O Perfil do Assistente Social em Intervenção Precoce: Perspetivas profissionais em modelos 
colaborativos interdisciplinares e transdisciplinares. pp. 1-195. 
29 Carvalho, Maria Irene (2016) Supervisão Profissional em Serviço Social: uma experiência de supervisão 
externa a coordenadores de serviços domiciliários para pessoas idosas. Texto Contextos (Porto Alegre), v. 
15, n1, p212-224, jan./jul. 2016 
30 Maurício, C. (2015). A satisfação profissional nos assistentes sociais: um estudo realizado na zona centro. 
pp. 1-163. 
31 Pinto, C. M. (2017). Relação entre a inteligência emocional e o relacionamento interpessoal em crianças 
de 5 anos. Universidade do Minho. 
32 Ferrão, V. (2016). Assistente social e diretor técnico: complementaridade ou dualidade de funções no serviço 
de apoio domiciliário. pp. 1-128. 
33 Santos, Marta. (2017). A prática profissional do Assistente Social em contexto de cuidados de saúde 
primários infantojuvenis. ISSSP Porto 
34 Lourenço, Patrícia (2015). Pobreza e Exclusão Social – Contributos para a intervenção dos assistentes 
sociais em bairros de construção clandestina. ISCTE. Lisboa 
35 ibidem 
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problemele beneficiarilor, dar ridică și probleme concrete în sfera sa personală a asistentului social. 

Demarcarea acestor aspecte este posibilă numai cu conștient și adevărat de către profesionist.36 

Passarinho (2015, p.202) consolidează importanța acestei abilități: „continuu să argumentez nevoia și 

relevanța de a gândi pe ei înșiși ca profesioniști, decât simpli executori ai unor coduri procedurale mai 

mult sau mai puțin stereotipe”. Mai mult, insistați în angajamentul etic „această profesie sugerează că 

ne putem dezvolta propriile gânduri despre ea, despre noi înșine și despre situațiile și fenomenele cu 

care intervenim, dacă nu în contextele de muncă, cel puțin în contexte academice sau pe etapele 

cetățeniei.37 Angajamentul etic este un punct împărtășit de alți autori (Caras, 2013). 

Silva (2012), consideră că competența luării deciziilor legate de împuternicire poate fi definită ca: 

Un proces de recunoaștere, creare și utilizare a resurselor și instrumentelor de către indivizi, grupuri și 

comunități, în sine și în mediu, care se transpune într-o creștere a puterii psihologice, socio-culturale, 

politice și economice care permite acestor subiecți să crească eficacitatea exercitării cetățeniei lor 

(Pinto, 2001, citată de Silva, 2012)38. 

Adams (2003); Howe (2009) cit. de Pena (2012) evidențiază, de asemenea, conceptul de împuternicire 

prin ideea de putere asupra propriilor experiențe și capacitatea de a controla planurile și deciziile care 

afectează viața individului39. 

Un factor important în activitatea asistenților sociali este comunicarea. Milicenco spune că, în procesul 

de comunicare, asistenții sociali și beneficiarii ajung la o înțelegere reciprocă a problemelor și a 

contextului în care se manifestă dificultățile, consolidând în același timp relația de parteneriat. Prin 

formularea de răspunsuri care conduc la determinarea obiectivelor și localizarea resurselor pentru 

schimbare, asistenții sociali atribuie un obiectiv al dialogului în timp ce demonstrează respectul pentru 

libertatea și autodeterminarea beneficiarilor. Acest schimb necesită abilități de comunicare din partea 

asistentului social și a beneficiarului.40 În studiul ei, Erra (2011) a investigat dacă este disponibilă 

instruire de intervenție în caz de dezastru pentru profesioniștii din asistența socială, iar concluzia a fost 

că este important să existe o pregătire la mai multe niveluri: 

 
36 Lopes, F. (2015). A relação no Serviço Social: Perspetivas sobre a sua pertinência e expressão na prática. 
pp. 1-109. https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/85739 
37 Passarinho, Isabel. (2015). Em rede fazemos a diferença»: um percurso de aprendizagem, empowerment 
e inclusão educativa e comunitária com pais de crianças e jovens com NEE. Lusíada. Intervenção Social, 
Lisboa, n.º 42/45 (2º semestre de 2013 a 1º semestre de 2015) 
38 Silva, M. G. (2012). O Agir Profissional do Assistente Social: um estudo de caso sobre a Prática Profissional 
do Assistente Social no. Braga: Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Ciência Sociais. 
39 Pena, M. J. (2012). Relação profissional: utopia ou realidade. Lisboa: ISCTE. 
40 Milicenco, Stela. (2008).Communication - a determining factor in establishing participative social relations 
in social assistance. Social Assistance Magazine no. 3-4 / 2008. 
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• Instruire în caz de catastrofe - cum să acționeze, abordare de utilizare, cunoașterea etapelor care 

trebuie făcute în aceste situații; 

• Instruire pentru profesionist în acțiune - pentru ca profesionistul să știe ce să facă în caz de a 

dezastru, cum să faci față victimelor; 

• Pregătire emoțională - gestionarea propriilor profesioniști ai emoțiilor și victime ale dezastrelor; 

• Instruire pentru abilități personale - fiți conștienți de profilul profesional 

Unii autori precum Mitulescu, Parvu, Chirila și lonescu (2012) au indicat deja că abilitățile de viață sunt 

un subset de anumite abilități pe care oricine trebuie să le posede pentru a avea o viață echilibrată, 

pentru a dezvolta și a menține relații normale cu ceilalți, pentru a-și îndeplini obiectivele și a gestiona 

dificultățile. Acești autori consideră că noțiunea de competență se referă la comportamentul controlat 

care duce la atingerea anumitor obiective, la îndeplinirea unor obligații sau la confruntarea cu anumite 

situații. 

În acest sens, abilitățile de viață pot fi împărțite în: 

-competențe sociale (cunoașterea de sine, rezolvarea conflictelor, stiluri de comunicare, respect de 

sine, acceptarea diferențelor); 

- abilități emoționale (abordarea sentimentelor, emoții pozitive și negative, empatie); 

- abilități cognitive (luarea deciziilor, abilități de negociere, rezolvarea problemelor, evaluarea 

riscurilor); 

- abilități comportamentale (planificare, comportament nonviolent, voluntariat, muncă în echipă, 

drepturi și responsabilități). 

Ferreira (2015, p.126) a atras atenția asupra importanței semnificative acordate emoțiilor la locul de 

muncă. În ultimii ani, un număr mare de studii ne-a mărit cunoștințele despre satisfacția locului de 

muncă care are un impact în apelul la umanizarea asistenței sociale. Lipsa instrucțiunilor de a conduce 

cu propriile emoții și emoțiile utilizatorilor în contextul muncii este una dintre dimensiunile găsite, iar 

o alta, foarte relevantă, a fost că 62% din eșantion nu dezvăluie nicio pregătire în educația emoțională. 

Totuși, pentru a demonstra că nu sunt foarte familiari cu acest lucru, ei răspund în mod divergent la 

întrebarea tipului / domeniului de pregătire în acest domeniu.41 

Inteligența emoțională este un aspect al inteligenței legat de capacitatea de a recunoaște, folosi și 

gestiona în mod conștient emoțiile noastre și ale celorlalți. Inteligența emoțională a fost discutată 

 
41 Ferreira, Joana. (2015). A educação emocional na intervenção comunitária – a visão dos profissionais de 
instituições sócio-educativas do nordeste transmontano sobre as emoções no contexto de trabalho. Faculdade 
de Psicologia e de Ciências da Educação. Universidade do Porto 
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pentru prima dată în 1990 de profesorii Peter Salovey și John D. Mayer în articolul lor „Inteligență 

emoțională”. Ei definesc inteligența emoțională drept „capacitatea de a controla sentimentele și 

emoțiile noastre și ale celorlalți, de a distinge între ele și de a folosi aceste informații pentru a ghida 

gândurile și acțiunile”. 

Este capacitatea de a ne gestiona pe noi înșine, emoțiile noastre, de a fi conștienți de ea, dar este și 

capacitatea de a realiza ceea ce ne face productivi, ceea ce ne distrage de la atingerea obiectivelor 

noastre și ceea ce ne face mai eficienți. [Cit. Daniel Goleman] Inteligența emoțională se referă și la 

empatie, adică la capacitatea de a recunoaște starea emoțională a celuilalt, care este modul în care 

oamenii percep lucrurile și cum simt. 

A putea folosi aceste abilități înseamnă a interacționa mai productiv cu propria persoană și cu alte 

persoane. 

Este o abilitate esențială nu numai pentru viața emoțională și pentru sfera relațiilor „private”, ci și 

pentru activități de muncă și sociale. 

În general, analiza a concluzionat că: 

- orientările OMS nu constituie un cadru de referință în formarea asistenților sociali din cele trei țări 

implicate în proiect; 

- mai multe abilități de viață sunt recunoscute ca abilități ale asistenților sociali (abilități de relație 

interpersonală, comunicare eficientă, luare a deciziilor care face față emoțiilor, empatie, conștientizare 

de sine, rezolvarea problemelor, gândire creatoare, gândire critică și confruntarea cu stresul), dar nu 

toate în ansamblu; 

- fiecare abilitate de viață este conectată cu alta, ele influențează reciproc; 

- complexitatea muncii sociale în zilele noastre este o sursă de stres; 

- mediul instituțional a pus mai multe limitări activității asistenților sociali; 

- asistenții sociali identifică mai multe strategii pentru a-și gestiona relațiile interpersonale cu membrii 

echipelor lor, cu superiorii ierarhici, cu părțile interesate și cu beneficiarii; 

- Emoțiile joacă un rol cheie în munca de zi cu zi a asistenților sociali; 

- Este necesară instruirea în abilitățile de viață și inteligența emoțională. 

Cercetare cantitativă 
Proiectul FOCUS provine de la ideea că dezvoltarea anumitor dimensiuni psihosociale, cum ar fi 

inteligența emoțională și abilitățile de viață, pot aduce beneficii lucrătorilor care lucrează în sectorul 

social atât pe sănătate, cât și pe comportament pro-activ la locul de muncă. În această perspectivă, 
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cercetarea de față a avut ca scop analiza stării generale de sănătate a asistenților sociali din trei țări 

europene: Italia, Portugalia și România. Mai mult, a fost posibil să se identifice nivelurile unor variabile 

psihosociale care influențează calitatea vieții la locul de muncă. 

Mai exact, au fost analizate nivelurile de sănătate mintală generală și de arsuri, un sindrom care poate 

apărea în toate profesiile caracterizate prin implicații relaționale importante și care se manifestă în trei 

aspecte principale: epuizare emoțională, depersonalizare și neîmplinire personală (Maslach & Leiter, 

2001). A fost evaluată de asemenea abilitățile de viață, adică setul de abilități comportamentale 

adaptive și pozitive care permit oamenilor să facă față eficient cerințelor și provocărilor vieții de zi cu 

zi (Mohanty, & Sathyamurthi, 2017) și a inteligenței emoționale, capacitatea de a recunoaște, folosi, 

înțelegeți și gestionați conștient emoțiile proprii și ale celorlalți (Salovey & Mayer, 1990). 

Inteligența emoțională și abilitățile de viață pot contribui la îmbunătățirea calității vieții la locul de 

muncă și a sănătății lucrătorilor. Într-o lucrare recentă, Bastian, Burns și Nettelbeck (2005) au arătat 

că dezvoltarea inteligenței emoționale poate contribui la dezvoltarea abilităților de viață, iar acestea 

din urmă, pot fi considerate aspecte care protejează sănătatea lucrătorilor, îmbunătățindu-se calitatea 

vieții la locul de muncă. 

Un alt aspect focal în cercetarea de față este comportamentul cetățeniei organizaționale (CCO) (Smith, 

Organ, & Near, 1983). CCO-urile sunt considerate un ansamblu de comportamente pozitive atât pentru 

colegi cât și pentru organizație, acționate spontan și care nu sunt solicitate de sarcină, care 

promovează calitatea serviciului oferit având efecte benefice asupra sănătății generale a lucrătorilor. 

De asemenea, sunt considerați un indicator excelent al performanței la locul de muncă. 

După analizarea nivelurilor de sănătate psihică generală, burnout, inteligență emoțională, abilități de 

viață și comportamente de cetățenie organizațională, au fost analizate relațiile dintre aceste variabile. 

Mai exact, s-a testat impactul inteligenței emoționale asupra abilităților de viață, asupra sănătății 

generale și asupra epuizării și a CCO-urilor. În acest model conceptual, se presupune că nivelurile 

ridicate de inteligență emoțională pot contribui la dezvoltarea abilităților de viață. Într-o lucrare din 

2005, Bastian și Burns au arătat, de fapt, că un nivel ridicat de inteligență emoțională contribuie la 

dezvoltarea abilităților de viață. Martins, Ramalho și Morin (2010) au arătat, de asemenea, că 

inteligența emoțională are un efect pozitiv asupra sănătății psihice generale. Alte cercetări (Weng et 

al 2011) au evidențiat, de asemenea, impactul inteligenței emoționale asupra arzării. Cercetătorii au 

raportat că niveluri mai mari de inteligență emoțională au fost asociate cu niveluri mai mici de arsură. 

În concluzie, Turnipseed și Vandewaa au publicat un articol în 2012 care arată clar relația pozitivă dintre 

inteligența emoțională și CCO. Potrivit autorilor, un lucrător care arată niveluri ridicate de inteligență 

emoțională are mai multe șanse să activeze activitatea CCO. 

Mai mult, modelul nostru conceptual indică faptul că nivelurile ridicate de abilități de viață pot 

contribui la îmbunătățirea sănătății generale și a arderii și la creșterea activării CCO. În 2006, Haghighi 

și colaboratorii au publicat, de fapt, un studiu experimental care arată efectul pozitiv al formării 
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abilităților de viață asupra sănătății psihice generale, în timp ce încă nu există lucrări publicate despre 

relația dintre abilitățile de viață și epuizare. Cu toate acestea, se presupune că dezvoltarea abilităților 

de gestionare a emoțiilor poate avea un efect benefic și, prin urmare, poate reduce nivelul epuizării 

lucrătorilor. În concluzie, alte cercetări au arătat efectele pozitive pe care nivelul ridicat al unor abilități 

de viață le poate avea asupra CCO-urilor. De exemplu, într-o cercetare din 2011, Kluemper și 

colaboratorii au arătat că abilitățile înalte de gestionare a emoțiilor pot contribui la activarea CCO. 

FIGURA 1 

 
 

Subiecții cercetării  
Cercetarea a fost realizată cu participarea a 83 de lucrători sociali din trei țări europene: 27 de italieni, 

23 de portughezi și 33 de români. Aceștia au o vârstă medie de 36 (italieni), 39 (portughezi) și 39 

(români), cu o vechime în serviciu de 7 ani pentru italieni, 13 pentru portughezi și 12 pentru români. 

Pentru a verifica omogenitatea vârstei și a vechimii serviciului în rândul participanților din cele trei 

state, a fost efectuată o analiză de varianță, folosind distribuția F a lui Fisher. Tabelul 1 prezintă o 

diferență semnificativă (p <0,001) pentru vechimea în muncă. 

Prin urmare, grupul de participanți italieni este semnificativ mai tânăr profesional, în comparație cu 

cei portughezi și români. 

Tabel 1 

 Italia Portugalia Romania F442 F443 

 
42 Testul F este un test statistic care permite verificarea ipotezei conform căreia două populații care urmează 
ambele distribuții normale au aceeași varianță. Cu alte cuvinte, acest test este utilizat pentru a verifica dacă 
există diferențe între scorurile medii între două populații. 
43 P indică pragul de eroare minim acceptabil în testarea ipotezelor. O valoare sub 0,05 indică faptul că testul 
are o probabilitate de eroare mai mică de 5%. În limbajul academic, rezultatul este acceptat convențional dacă 
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Vârsta medie 35,9 38,9 38,7 1,1 0,33 
Vârsta minimă 27 24 24   
Vârsta maximă 45 58 54   
Media vechimii în activitate 6,8 12,7 12,4 4,9 <0,001 
N 27 23 33   

 

Vârsta medie și vechimea medie în muncă 

 

În sfârșit, tabelul 2 arată că acest tip de muncă este de fapt un loc de muncă preponderent feminin. 

93% dintre italieni, 100% din portughezi și 88% dintre români sunt femei. 

Tabel 2 

 Italia Portugalia România 

Bărbați 7,4 0 12,1 
Femei 92,6 100 87,9 

 

Procente în funcție de gen 

 
probabilitatea de eroare este mai mică de 5%. În cazul în care testul indică o p mai mare de 0,05, prescurtarea 
n.s. (nu semnificativ) înseamnă că nu există diferențe semnificative între scorurile comparative. 
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Instrumente 
 În acest proiect, a fost aplicat un set de teste și chestionare standardizate aprobate de comunitatea 

științifică. Mai mult, o serie de întrebări au făcut posibilă îmbogățirea informațiilor culese pentru a 

avea o reprezentare mai completă a experienței subiecților intervievați. Bateria de chestionare a 

constat în: 

- Chestionar general de sănătate (GHQ-12, Goldberg, 1988) pentru a măsura starea de sănătate 

generală a lucrătorilor; GHQ este un instrument care măsoară nivelul de sănătate psihică generală 

adecvat pentru administrarea adulților. Instrumentul constă din 12 itemi care descriu câteva simptome 

psihiatrice minore. Subiectului i se cere să indice cu un mod de răspuns la 4 pași de la 0 (mult mai puțin 

decât de obicei) la 3 (mult mai mult decât de obicei) nivelul de intensitate al simptomului prin 

compararea stării actuale cu cea de acum câteva săptămâni. Scorurile de la 0 la 14 indică absența 

problemelor, de la 15 la 18 sunt scoruri care indică o simptomatologie moderată, scorurile peste 19 

indică prezența unei simptomatologii ridicate (Piccinelli, 1993). 

- Maslach Burnout Inventory (MBI - Maslach și colab., 1986) pentru a măsura epuizarea; MBI este un 

instrument care măsoară nivelul de epuizare a subiecților. Este format din 22 de stări care descriu trei 

factori din spatele construcției: epuizarea emoțională, adică lipsa de energie pentru a face față zilei de 

lucru, un sentiment de apatie și detașare de muncă. Această dimensiune este evaluată prin 9 enunțuri; 

Scorurile între 0 și 13 nu indică nici o epuizare emoțională, între 14 și 22 un nivel mediu și peste 23 un 

nivel ridicat de epuizare emoțională. Depersonalizarea care indică o atitudine de detașare și ostilitate 

față de colegi și utilizatori, dezinteres și intoleranță față de suferința altora și se caracterizează prin 

relații impersonale și dezumanizate. Această dimensiune este evaluată prin 5 enunțuri; Scorurile între 

0 și 2 indică absența depersonalizării, între 3 și 5 un nivel mediu și peste 6 un nivel ridicat de 

depersonalizare. Realizarea personală este un factor împotriva scalării, adică evaluează împlinirea 
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personală redusă, care este un sentiment de eșec personal; dezinteresul pentru munca depusă și 

intoleranța față de muncă și percepția inadecvării pentru muncă sunt un exemplu de experiență a 

lucrătorilor care au un nivel scăzut de împlinire personală. Această dimensiune este evaluată cu 8 

enunțuri. Scorurile între 0 și 32 indică niveluri ridicate de realizare personală, între 33 și 38 niveluri 

medii și peste 39 niveluri scăzute de realizare personală (Maslach, 1986). 

- Life Skills Scale pentru identificarea celor zece dimensiuni recunoscute în modelul Subasree și 

Radhakrishnan Nair (2014): respect de sine, luarea deciziilor, empatie, gândire critică, gândire creativă, 

rezolvarea problemelor, comunicare eficientă, management emoțional, managementul stresului și 

interpersonală relații. Acest instrument permite evaluarea percepției că un subiect are aproximativ 10 

abilități de viață așa cum este prevăzut de modelul propus de (Subasree și Radhakrishnan Nair (2014)). 

În acest sens, trei elemente au fost dezvoltate pentru fiecare dimensiune pentru un total de 3. articole 

(este: „Când sunt furios, acționez asupra impulsului”.) Subiecții sunt chemați să răspundă cu o scală în 

7 pași de la 0 (Niciodată) la 6 (Întotdeauna) în raport cu opinia personală. Pentru a interpreta scorurile 

medii pentru fiecare dintre cele 10 dimensiuni a fost utilizat pragul (5): scorurile egale sau mai mari de 

5 indică prezența unui nivel ridicat al abilității de viață. 

- Scară de inteligență emoțională scurtă (BEIS-10 - Davies și colab., 2010) în versiune redusă la 10 itemi; 

Acest instrument măsoară cu 10 enunțuri, cinci aspecte tipice ale inteligenței emoționale, adică: 

evaluarea propriilor emoții, evaluarea emoțiilor celorlalți, reglarea emoțiilor cuiva, reglarea emoțiilor 

persoanelor și utilizarea emoțiilor. Fiecare dimensiune este reprezentată de două elemente. Subiecții 

sunt chemați să răspundă cu o scară în 7 pași de la 0 (Niciodată) la 6 (Întotdeauna). Un exemplu de 

articol este: „Știu cum se simt ceilalți, pur și simplu privindu-i”. În ceea ce privește scala de evaluare a 

abilităților de viață, nu există valori prag sugerate de autori, astfel încât pragul (5) a fost utilizat pentru 

interpretarea scorurilor medii ale inteligenței emoționale. Scorurile egale cu sau mai mari de 5 indică 

niveluri ridicate de interacțiune emoțională. 

- Comportamentul organizațional al cetățeniei (OCB - Podsakoff și colab., 1989). Versiunea originală a 

lui Podsakoff (1989) a fost utilizată pentru a măsura comportamentele organizaționale de cetățenie. 

Instrumentul constă din 24 de afirmații, care descriu cele cinci grupuri de comportament: altruism, 

conștiință, sportivitate, curtoazie și virtutea civică. 

- Altruismul (5 itemi) se caracterizează prin a ajuta comportamentele față de un coleg în dificultate. 

- Conștiinciozitatea (5 articole) reprezintă acele comportamente care depășesc cu mult cerințele 

minime cerute de organizație. 

- Sportivitatea (5 articole) reprezintă comportamente de toleranță și un laisser-faire general pentru 

evenimente minore. 

- amabilitate (5 articole) sau un set de comportamente pentru a preveni orice problemă de relație cu 

colegii. 
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- Virtutea civică (5 itemi), adică comportamente care conturează participarea activă, responsabilitatea 

și implicarea în activități. Subiecții sunt chemați să răspundă cu o scară în 7 pași de la 0 (Niciodată) la 

6 (Întotdeauna). Un exemplu de articol este: „Ajutați pe cei care au multă muncă de făcut”. Scorurile 

egale cu sau mai mari de 5 indică niveluri ridicate de inteligență emoțională. 

Mai mult, au fost studiate opiniile subiecților cu privire la aspectele organizaționale care trebuie 

îmbunătățite și gradul de importanță a celor 10 abilități de viață pentru munca lor. 

Rezultate 
Prima analiză a vizat identificarea nivelului general de sănătate al asistenților sociali și a nivelului de 

burnout în cele trei dimensiuni ale sale. Tabelul 3 arată că nivelul mediu general de sănătate în cele 

trei țări este bun și este sub valoarea pragului (19), în plus, nu există diferențe semnificative în 

comparația dintre cele trei țări. Pe de altă parte, în ceea ce privește cele trei dimensiuni ale Burnout: 

- operatorii italieni au obținut scoruri moderate în dimensiunile depersonalizării (3,5), epuizare 

emoțională (14,7) și dimensiunea împlinirii personale (34,4); 

- Operatorii portughezi au obținut scoruri ridicate în depersonalizare (6), și se degradează în epuizare 

emoțională (19.8) și în împlinirea personală (34.4); 

- concluzionăm că operatorii români au declarat un nivel de epuizare emoțională și depersonalizare 

semnificativ mai mare decât valoarea de prag, care este de aceea o intensitate ridicată. 

În plus, nu s-au găsit relații semnificative între vârstă, sănătate generală și burnout și între vechime, 

sănătate generală și burnout. 

Tabel 3 

 Italia Portugalia România F P 

Chestionar stare generală de sănătate 14,7 13 13,5 0,6 n.s. 
MBI-Epuizare emoțională 14,4 19,8 24,3 8,6 <0,001 
MBI-Depersonalizare 3,5 6 9,5 8,9 <0,001 
MBI-Împlinire personală 34,4 34,4 35,2 0,2 n.s. 

 

Scoruri ale stării generale de sănătate și epuizare pentru fiecare țară 
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În cea de-a doua analiză, au fost măsurate nivelurile de inteligență emoțională și abilitățile de viață ale 

asistenților  sociali. Aceste variabile sunt considerate aspecte protectoare ale sănătății și bunăstării 

operatorilor. În lucrarea de față, nivelurile medii dezirabile ale acestor variabile ar trebui să fie mai 

mari de 5. În ceea ce privește inteligența emoțională, valorile medii ale celor trei grupuri sunt de 

intensitate medie (Italia = 4,8; Portugalia = 4,6; România = 4, 6). Italienii arată scoruri medii mari în 

ceea ce privește dimensiunile rezolvării problemelor (5), gestionarea stresului (5) și relațiile 

interpersonale (5). În ceea ce privește subiecții portughezi, există dimensiuni mari în ceea ce privește 

managementului stresului (5.1) și relațiilor interpersonale (5.1). Toate scorurile medii ale subiecților 

români sunt de intensitate medie, cu o gamă cuprinsă între 3,9 și 4,9. În concluzie, nu există diferențe 

semnificative între scorurile medii pentru cele trei țări, cu excepția abilității de viață „Comunicare 

eficientă”. 

Tabel 4 

Scale from 0 to 6 Italy Portugal Romania F P 
Inteligență emoțională 4,8 4,6 4,6 0,4 n.s. 
LS –Stima de sine 4,3 4,4 3,9 1,5 n.s. 
LS – Luarea deciziilor 4,8 4,6 4,6 0,5 n.s. 
LS - Empatie 4,3 4,5 4 2,3 n.s. 
LS – Gândire critică 4,9 4,6 4,7 1 n.s. 
LS – Gândire creativă 4,9 4,6 4,8 1,9 n.s. 
LS – Rezolvarea problemelor 5 4,5 4,6 1,6 n.s. 
LS – Comunicare eficientă 4,9 4,1 4,3 4,1 <0,01 
LS – Managementul emoțiilor 4,8 4,4 4,2 0,2 n.s. 
LS – Managementul stresului 5 5,1 4,9 0,4 n.s. 
LS – Relații interpersonale 5 5,1 4,9 0,2 n.s. 
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În ceea ce privește comportamentele cetățenești organizaționale, valorile peste 5 au fost considerate 

ridicate. În general, toate scorurile obținute sunt de intensitate medie sau mare. Subiecții italieni au 

obținut scoruri ridicate în ceea ce privește dimensiunile altruismului (5, 2), Virtutea civică (5, 2) și 

Curtoazie (5, 4). Subiecții portughezi au obținut scoruri ridicate în dimensiunile altruismului (5) și ale 

amabilității (5, 1); subiecții români au obținut scoruri mari în dimensiunea altruismului (5, 2). 

 

 

 

Tabel 5 

Scale from 0 a 6 Italy Portugal Romania F P 
OCB - Altruism 5,2 5 5,2 5,4 <0,01 
OCB - Conștiinciozitate 4,9 4,5 4,4 9,8 <0,001 
OCB - Sportivitate 4,1 3,6 3,8 2,4 n.s. 
OCB - Civism 5,2 4,8 4,8 1,7 n.s. 
OCB - Politețe 5,4 5,1 4,8 3,9 <0,05 

 

Inteligență emoțională și abilități de viață 

■ Italy     ■ Portugal   ■ Romania 
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             Comportament civic organizațional 

 

O serie de regresii liniare44 ne-au permis, de asemenea, să verificăm modelul conceptual. Tabelul 6 

prezintă efectele inteligenței emoționale asupra abilităților de viață. Rezultatele arată efecte pozitive 

și statistic semnificative ale inteligenței emoționale asupra celor 9 abilități de viață. Surprinzător, 

singura abilitate de viață care nu pare a fi influențată de inteligența emoțională este empatia. 

Tabel 6 – Efectele inteligenței emoționale asupra abilităților de viață 

  Beta P 

LS Stima de sine 0,41 <0,001 
LS Luarea deciziilor 0,45 <0,001 
LS Empatie 0,09 n.s. 
LS Gândire critică 0,41 <0,001 
LS Gândire creativă 0,56 <0,001 
LS Rezolvarea problemelor 0,30 <0,01 
LS Comunicare eficientă 0,23 <0,05 
LS Managementul emoțiilor 0,32 <0,01 
LS Managementul stresului 0,44 <0,001 
LS Relații interpersonale 0,44 <0,001 

 

Mai mult, inteligența emoțională pare să aibă un efect pozitiv asupra sănătății generale a subiecților, 

asupra dimensiunii realizării personale a arderii și a dimensiunii altruismului a comportamentelor 

cetățeniei organizaționale. 

Tabel 7 - Efectele inteligenței emoționale asupra sănătății, epuizării și OCB 

Starea generală de sănătate 0,27 <0,001 
MBI – Împlinire personală 0,68 <0,001 
OCB - Altruism 0,35 <0,001 

 

În urma modelului conceptual propus în figura 1, au fost cercetate efectele abilităților de viață asupra 

sănătății generale, asupra arderii și asupra OCB-urilor. Patru abilități de viață au efecte pozitive asupra 

 
44 Linear regression is a statistical model that investigates the functional relationship between two variables. 
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sănătății generale. Concret, gândirea critică (0,25), gândirea creatoare (0,28), gestionarea emoțiilor 

(0,32) și managementul stresului (0,19) par a fi dimensiuni care pot contribui la îmbunătățirea sănătății 

generale. 

C beta este coeficientul de regresie standardizat. Valoarea sa variază de la -1 la +1. O valoare egală cu 

0 indică absența unei relații între cele două variabile, de la (+ sau -) 0,1 până la (+ sau -) 0,3 relația 

dintre intervale există, dar este de intensitate slabă de la (+ sau -) 0,4 la (+ sau -) 0,6 relația este de 

intensitate medie; peste +0,6 sau sub -0,6 relația este puternică. 

Tabel 8 – Efectele abilităților de viață asupra stării generale de sănătate 

  Beta P 

LS - Gândire critică 0,25 <0,05 
LS - Gândire creativă 0,28 <0,05 
LS - Managementul emoțiilor 0,32 <0,05 
LS - Managementul stresului 0,19 <0,05 

 

Gândirea critică (-0.24), rezolvarea problemelor (-0.26) și comunicarea eficientă (-0.30) par să 

influențeze negativ nivelurile de epuizare. 

Tabel 9 - Efectele abilităților de viață asupra epuizării 

  Beta P 

LS - Gândire Creativă -0,24 <0,05 
LS - Rezolvarea problemelor -0,26 <0,05 
LS - Comunicare eficientă -0,30 <0,05 

 

În cele din urmă, empatia (0,23), gândirea creatoare (0,26) și relațiile (0,22) influențează pozitiv 

comportamentele cetățenești organizaționale. 

Tabel 10 - Efectele abilităților de viață asupra OCB 

  Beta P 

LS - Empatie 0,23 <0,05 
LS - Gândire creativă 0,26 <0,05 
LS -Relații interpersonale 0,22 <0,05 

 

Pentru a spori înțelegerea fenomenului, asistenților sociali li s-a solicitat să indice în lista celor 10 

posibilități care sunt aspectele care trebuie îmbunătățite în organizația lor. Italienii, aproape în 

unanimitate (92% din răspunsurile totale) au indicat că ar trebui să se întreprindă acțiuni privind 

circulația și claritatea informațiilor, personalul ar trebui să fie, de asemenea, evaluat (41%) și să crească 

investițiile în formarea personalului (40%) . Pentru portughezi, ar trebui să intervenim pentru a 

îmbunătăți relația dintre colegi (39%), să lucrăm la relația cu superstițiile (35%) și să îmbunătățim 
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claritatea obiectivelor și să investim în tehnologii (30%). Pentru respondenții români ar fi necesar să 

investească în formarea personalului (45%), în siguranța mediului de muncă (30%) și în posibilitățile de 

dezvoltare a carierei (42%). 

Tabel 11 În opinia dumneavoastră, care sunt lucrurile care trebuie îmbunătățite în organizația dvs.? 

Comfort în mediul de lucru 0,0 0,0 27,3 
Siguranță în mediul de lucru 0,0 0,0 30,3 
Transmiterea și claritatea informațiilor 92,6 0,0 9,1 
Relațiile cu colegii 11,1 39,1 3,0 
Relațiile cu superiorii 7,4 34,8 0,0 
Instrumentele IT 3,7 30,4 18,2 
Flexibilitatea programului de lucru 11,1 21,7 3,0 
Claritatea obiectivelor și sarcinilor de serviciu 11,1 30,4 15,2 
Îmbunătățirea personalului 40,7 26,1 24,2 
Trainingurile pentru personal 40,7 21,7 45,5 
Sistemul de recompense 14,8 13,0 21,2 
Relația cu beneficiarii 3,7 13,0 6,1 
Posibilitățile de avansare în carieră 29,6 24,8 42,4 
Alocarea de resurse 11,1 13,0 24,2 

 

O altă întrebare a fost: Care sunt cele mai bune abilități de viață pentru tipul de muncă efectuată? 

Subiecții italieni argumentează că pentru tipul de muncă desfășurat sunt importante abilități 

interpersonale (52%), creativitate eficientă în comunicare (48%) și managementul stresului atât la 40%. 

Pentru subiecții portughezi, cele mai importante abilități de viață sunt empatia decizională (69%) (56%) 

și creativitatea (43%). Pentru subiecții români, cea mai importantă competență este rezolvarea 

problemelor (94%), empatia (36%) și abilitățile relaționale (36%). 

Tabel 12 Care sunt abilitățile de viață pe care le considerați esențiale pentru meserie? 

 Italy Portugal Romany 

A ști să rezolvi probleme 0,0 30,4 93,9 
A ști să iei decizii 0,0 69,6 27,3 
Creativitatea 40,7 43,5   9,1 
Simțul critic 14,8 4,3   3,0 
Conștiința de sine și stima de sine 3,7 13,0   12,1 
Abițități interpersonale 51,9 7,4 36,4 
Comunicare eficientă 48,1 26,1   15,2 
Managementul stresului 40,7 17,4 30,3 
Managementul emoțiilor 29,6 17,4 27,3 
Empatie 37,0 56,5 36,4 

 

Concluzii 

Rezultatele studiului sugerează că starea generală de sănătate a asistenților sociali este la nivel mediu 

și că nu există diferențe semnificative în comparația dintre cele trei țări. Cu toate acestea, diferențele 

sunt prezente în ceea ce privește nivelurile de epuizare. Respondenții italieni nu par să aibă probleme 
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importante de epuizare emoțională și depersonalizare, în timp ce cei portughezi au obținut scoruri 

mari în dimensiunea depersonalizării. Asistenții sociali români au obținut scoruri ridicate atât în 

dimensiunea epuizării emoționale, cât și în dimensiunea depersonalizare a MBI. Pentru cele trei țări, 

există o satisfacție morală cu privire la împlinirea personală. 

În ceea ce privește nivelurile de inteligență emoțională și abilități de viață, rezultatele indică faptul că 

asistenții sociali au un nivel bun de dezvoltare a acestor abilități, iar valorile sunt pentru cei mai mulți 

chiar sub pragul indicativ al dezvoltării depline. Acest rezultat justifică intervenția de formare care 

vizează îmbunătățirea inteligenței emoționale și a abilităților de viață. 

Pentru a încheia analiza asistenților sociali, dimensiunea Altruism a OCB-urilor este singura dimensiune 

care depășește valoarea pragului în toate cele trei țări. Este evident că, având în vedere caracteristicile 

acestei lucrări, manifestarea unui comportament altruist este inerentă lucrării în sine. Dimensiunea 

Sportivitate pare a fi cea mai fragilă, care trebuie, prin urmare, să i se acorde atenție în timpul 

trainingurilor. 

În a doua parte a studiului au fost analizate relațiile dintre variabile, pentru a identifica efectele 

benefice ale inteligenței emoționale asupra abilităților de viață, sănătății, comportamentelor 

cetățenești și ale organizației și pentru a analiza relațiile dintre abilitățile de viață, sănătatea generală, 

consumul de comportament organizațional. Rezultatele indică faptul că nivelurile ridicate de 

inteligență emoțională pot contribui la o îmbunătățire a nouă abilități de viață în 10, la o îmbunătățire 

a stării generale de sănătate și la creșterea împlinirii personale (dimensiunea arderii identificată ca 

fiind critică în toate cele trei populații). Scoruri mari de inteligență emoțională sunt, de asemenea, 

asociate cu comportamentul altruist al OCB-urilor. 

Dezvoltarea capacității de a gestiona emoțiile și stresul, gândirea creativă și critică poate avea un efect 

benefic asupra sănătății generale a asistenților sociali; gândirea critică, rezolvarea problemelor și 

comunicarea eficientă pot reduce nivelul de epuizare. În plus, abilitățile creative, empatia și abilitățile 

relaționale sunt asociate cu comportamentele cetățenești organizaționale. Prin urmare, aceste 

rezultate subliniază importanța pentru asistenții sociali de a dezvolta aceste abilități pentru a-și 

îmbunătăți calitatea vieții personale și profesionale. 

Focus grup 
În această parte a raportului, partenerii prezintă rezultatele celei de-a doua faze a cercetării constând 

într-un studiu calitativ, prin organizarea și realizarea unui grup Focus, în fiecare dintre cele trei țări 

participante la Proiectul FOCUS, care a avut loc în perioada noiembrie - decembrie 2018. Scopul Focus 

Group a fost acela de a colecta reprezentările cognitive și emoționale ale asistenților sociali în ceea ce 

privește relațiile dintre abilitățile de viață, inteligența emoțională și calitatea vieții la locul de muncă. 

Și, de asemenea, de a investiga și de a extinde cunoștințele despre conceptele fundamentale ale 

proiectului, și anume „abilități de viață” și „inteligență emoțională”, pentru a încuraja apariția unor 
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opinii personale cu privire la aplicarea concretă a acestor abilități în contextul munca, pentru a evalua 

mediul de lucru și pentru a colecta sugestii operative pentru intervenții direcționate și necesare. 

 

Participanții au fost recrutați prin eșantionare reprezentativă, în ceea ce privește subiectul pe care 

intenționează să îl investigheze. Omogenitatea a fost căutată în mediul cultural și nu în atitudinile 

persoanelor implicate. 

Participanții selectați au fost 28, în total, din cele trei țări aparținând organizațiilor membre Italia și 

România (Cooperativa 3P și Federația Filantropiei), iar în cazul Portugaliei, la echipa Desincoop și 

partenerii locali din sectorul economiei sociale. La ședința portugheză au fost, de asemenea, 4 asistenți 

sociali care nu au putut să participe din motive nevăzute. 

Distribuția de profesie a fost următoarea: coordonatori (Italia 1, România 1, Portugalia 0) asistenți 

sociali responsabili (Italia 1) asistenți sociali (Italia 1, România 9; Portugalia 1) psihologi (Italia 1, 

România 2; Portugalia 2) educator (Italia 5) educatori sociali (Portugalia 2) animator social (Portugalia 

1) și pedagog social (România 1). Distribuția diferită în funcție de țări este legată de misiunea 

organizației care aparține. 

Moderatorii Focus Group au fost: 

- Italia Dr. Mariangela Cardinale de la AMS. 

- Portugalia, doamna Daniela Monteiro profesor de asistență socială la Universitatea Catolică, 

Facultatea de Filosofie și Științe Sociale din Braga, doctorat în Asistență Socială și președintele 

Desincoop, doamna Luisa Oliveira. 

- România, doamna Monica Alexandru, profesor la Facultatea de Asistență Socială din București, și 

doamna Adriana Căruntu, directorul Centrului de îngrijire paliativă Sf. Nectarie București. 

Conform unei scheme structurate predefinite, pentru a asigura compatibilitatea informațiilor 

colectate, grupul focus a avut 4 faze: 

1. Prezentarea participanților și obiectivele generale ale studiului; 

2. Abordarea exploratorie / cognitivă a conceptelor teoretice ale studiului; 

3. Explorator la nivelul opiniilor personale; 

4. Concluzii. 

Moderatorii au urmărit să stimuleze discuțiile dintre participanți pe fiecare subiect, așa cum s-a 

explicat Focus Group a fost împărțit în două părți: prima în care discuția a fost semi-structurată și mai 

orientată către întrebări directe despre abilitățile de viață și inteligența emoțională și a doua de discuții 

libere. Liniile directoare pentru conducerea grupului Focus au fost concepute de partenerul AMS. 
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Date obținute 
Întrebarea nr.1: 

Să încercăm să oferim o definiție a abilităților de viață. Care sunt abilitățile de viață pentru tine? (ca 

asistent social)  

Obiectiv: activarea pe tema abilităților de viață / definirea și împărtășirea conceptului de abilități de 

viață. 

Participanții italieni au reușit să definească pe deplin conceptul, fiind de acord cu privire la 

caracteristicile esențiale ale unor astfel de competențe pentru un management adaptiv și flexibil al 

„situațiilor de viață”, de la fiecare zi la muncă, de la experiențe complexe și problematice la cele mai 

simple. Resursele care sunt prezente în fiecare dintre acestea, iar noi, dacă sunt instruiți, pot 

îmbunătăți calitatea vieții personale. Participanții italieni au evidențiat faptul că fiecare persoană are 

resursele sale interne, care pot fi cu ajutorul unor cursuri de formare, eficientizate și canalizate. 

În grupul din Portugalia, un singur participant a declarat că aceste competențe sunt direct legate de 

educație / școlarizare. Cu toate acestea, restul grupului au considerat că sunt abilități care ajută la 

îmbunătățirea aspectelor vieții personale și profesionale. 

Participanții români au oferit definiții apropiate de conceptul OMS de „abilități de viață”, punând în 

evidență abilitățile necesare pentru gestionarea adaptivă și flexibilă a „situațiilor de viață” ținute în 

considerare la locul de muncă, indiferent de complexitatea lor.  

În cele trei țări, există o percepție omogenă a legăturii acestor abilități cu principalele situații de viață 

și influența lor în viața profesională. 

Întrebarea nr. 2: 

Definirea și împărtășirea conceptului de inteligență emoțională (EI) 

Obiectiv: activarea pe subiectul EI / defini și împărtăși conceptul de inteligență emoțională 

Aceeași bună înțelegere a conceptului de „inteligență emoțională” a fost percepută și în toate țările, 

ca suma abilităților personale de autoanaliză și de auto-conștientizare și abilități de relație cu ceilalți 

care se reflectă în motivații, comportamente și managementul relațiilor. 

În definițiile furnizate, cei mai folosiți termeni de către participanți au fost: 

Italiană: recunoașterea, gestionarea, sensul, contextualizarea, înțelegerea, citirea printre rânduri 

Portugheză: managementul relațiilor, empatie, tratarea emoțiilor, gestionarea emoțională, rezolvarea 

problemelor. 
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Română: cunoaștere, înțelegere, managementul relațiilor, empatie, conștientizare, comunicare, 

echilibru. 

Întrebarea nr. 3: 

Care sunt cele trei abilități pe care le considerați importante care vă sunt solicitate la locul de muncă? 

De ce?  

Obiectiv: studiu aprofundat asupra aplicării constructelor la locul de muncă. 

Grupul italian raportează o dificultate inițială în alegerea celor 3 abilități: pentru ei toate cele 10 

abilități de viață sunt necesare în gestionarea activității lor. 

În faza de discuții, grupul afirmă că dificultatea alegerii este legată de percepția lor că fiecare abilitate 

este conectată direct la cealaltă (exemplu: rezolvarea problemelor și luarea deciziilor, conștientizarea 

de sine și gestionarea emoțiilor, rezolvarea problemelor și gândire creativă ...). 

Aceste legături între abilitățile de viață reflectă subdiviziunea teoretică în macro-categorii (emoționale, 

relaționale și cognitive) propuse de OMS. Chiar dacă empatia (cea mai votată dintre abilități) este 

asociată cu macro-categorie emoțională și relațională. 

Practic, cele trei abilități alese de grup reflectă realitatea muncii lor. Mai precis, grupul consideră 

Empatia ca abilitatea fundamentală pentru acest tip de activitate: "Fundamental pentru cei care 

lucrează în sectorul social. Avem de-a face cu situații particulare, cu victime ale violenței și abuzului (în 

cazul nostru mame și copii) și pentru a-i ajuta și înțelege cu adevărat este necesar să ne punem în locul 

lor și să înțelegem fiecare decizie și comportament "; " ... ne permite să înțelegem reacțiile și să 

depășim faptul. Ne dă o cheie de lectură diferită" 

Această alegere este în concordanță cu Erra (2011) susține că gestionarea emoțiilor clienților / 

utilizatorilor de servicii, în special în situații traumatice necesită o pregătire individuală, deci instruirea 

în management emoțional este o formă de autoprotecție în ceea ce privește sănătatea mintală a 

profesioniști și facilitează simultan gestionarea emoțiilor celor cu care se raportează asistenții sociali. 

Participanții italieni au menționat, de asemenea, această abilitate ca fiind bazată nu numai în raport 

cu utilizatorii, ci și în relația cu echipa de lucru: „empatia în grupul de lucru, între colegi, este un punct 

în favoarea mediului nostru de lucru. .“ Această conștiință de sine indică faptul că empatia poate fi 

considerată o abilitate protectoare "O înțelegere între colegi care merge mai departe și că cu siguranță 

permite să înfrunte munca zilnică cu mai multă liniște”. 

În conformitate cu cele de mai sus, alegerile grupului se bazează în principal pe abilități emoționale, 

cum ar fi managementul stresului și managementul emoțiilor, urmate de rezolvarea problemelor și 

luarea deciziilor, considerate strâns legate și o comunicare eficientă. Conștiința de sine a fost definită 

ca un mijloc de măsurare a propriilor limite și gândirea creatoare, înțeleasă ca o creativitate pură, este 
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considerată o abilitate care tinde să-și piardă importanța într-un context de lucru care necesită prea 

des „ordinea„ intervențiilor practice ”. 

Participanții portughezi la discuție aleg trei competențe, consideră cele mai importante pentru 

contextul de muncă și care, în opinia lor, sunt fundamentale pentru practica profesională a asistenței 

sociale: 

- emoțional - managementul stresului; 

- comunicare socială - eficientă; 

- Cognitiv - rezolvarea problemelor. 

Abilitățile de viață enumerate de respondenții români sunt în principal după următoarea ordine: 

- social (empatie, comunicare asertivă, relații interpersonale funcționale), 

- cognitiv (flexibilitate în luarea deciziilor, rezolvarea problemelor, creativitate) 

- emoțional (management emoțional, managementul stresului). 

În cele trei grupuri, sunt recunoscute legăturile dintre abilitățile de viață. Aceste legături reflectă 

subdiviziunea teoretică în macro-categorii (emoționale, relaționale și cognitive) propuse de OMS. Chiar 

dacă empatia (cea mai votată dintre abilități) pentru italieni este asociată cu macro-categorie 

emoțională și nu relațională. 

Exemplele date în timpul discuției sunt, de asemenea, în conformitate cu literatura de specialitate. 

Kurian & Kurian (2014) consideră munca socială o profesie stresantă care face complexitatea și de 

urgență a problemelor beneficiarului, care obligă bune abilități de comunicare, capacitatea de a evalua 

și de a putea lua decizii într-un mod constructiv45. 

Întrebarea nr. 4: 

Care abilități de viață credeți că sunt cele mai utile pentru beneficiari De ce?  

Obiectiv: studiu aprofundat privind aplicarea constructelor în lucrul cu beneficiarii. 

Pornim de la presupunerea, comună tuturor participanților, mai mult exprimată de grupul italian și 

român, că alegerea a fost dificilă și în acest caz, deoarece fiecare beneficiar are propriul său istoric și 

caracteristici și pentru aceasta, el au nevoie de un plan personalizat pentru dezvoltarea abilităților 

personale. 

 
45 Kurian, Aneesh; Kurian, Tintu. (2014) The Nexus of Life Skills and Social Work Practice. Social Work 
Chronicle . 2014, Vol. 3 Issue 1/2, p21-33. 13p. 



 

“The content of this sheet represents the views of the author only and is his/her soleresponsibility. The European 
Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains” 

 

P
ag

in
ă4

6
 

Grupul italian este de acord că gestionarea stresului și a formării de auto-conștientizare sunt de o 

importanță primordială pentru beneficiari, deși sunt convinși că astfel de traininguri, pentru un 

beneficiar care „... a trăit ani de violență și abuzuri ...” nu este ușor și ar necesita și alte intervenții pe 

termen lung. 

Concret, managementul stresului ar fi foarte necesar deoarece beneficiarii „sunt rupți de obiceiurile 

lor, stau într-o casă care nu este a lor, locuind cu persoane străine, având colegii de cameră impuși. 

Educatorii le spun ce să facă, managerii vorbesc despre instanțe..... Și astfel, beneficiarii sunt 

permanent sub presiune". 

Beneficiarii se simt observați, evaluați, judecați în mod continuu: „... trăiesc această presiune constantă 

a evaluării și multe dintre reacțiile lor abrupte sunt dictate de această situație pe care nu sunt în stare 

să o gestioneze”. 

În ceea ce privește conștientizarea de sine, „trebuie să lucrăm la recunoașterea problemei, deoarece 

nu sunt conștienți de propriile probleme. Mai mult, dacă nu recunosc o problemă, cum acționează în 

acest sens? Conștientizarea de sine a experiențelor lor, asupra capacității de descoperire, înțelege și 

folosește resursele personale uitate și îi face să înțeleagă „că pot face lucruri pe care înainte nu le-ar fi 

putut imagina”. 

În urma discuției anterioare, participanții portughezi au convenit că (1) empatia; (2) Ascultare activă; 

(3) Managementul emoțional sunt competențele de bază pentru a lucra cu beneficiarii muncii sociale 

în măsura în care aceștia joacă un rol important în realizarea intervențiilor mai eficiente. În acest sens, 

unul dintre participanți a declarat: 

”Cel mai mult empatia! Lucrez cu persoanele în vârstă. Simt că trebuie să-și spună poveștile, 

problemele lor, fie că sunt mâncare, fie că au avut o întrebare cu un alt coleg ... astăzi sunt acolo pentru 

a se descărca și a se descărca. Trebuie să fim în permanență acolo pentru a asculta ... sau pentru a 

împrumuta ceva și la fiecare 5 minute pentru a reaminti „uite, nu uita acest lucru”, așa că ai nevoie de 

empatie, multă empatie și capacitate de a asculta bună!” 

Aceasta înseamnă că adesea beneficiarii serviciilor au nevoie să vorbească și să fie audiați, ceea ce la 

rândul său implică faptul că profesionistul are de fapt abilități precum empatie și ascultare activă. Acest 

participant a adăugat că atunci când angajații empatizează cu beneficiarii serviciilor, aceștia au mai 

multe șanse să obțină succes în activitățile lor și, la rândul lor, să aibă rezultate mai bune. Potrivit lui 

Kurian și Kurian (2014), folosind Karol și Gerden și Elizhabeth, A. Segal (s.d.), acțiunea empatică pe care 

o întreprindem poate afecta indivizi, grupuri și comunități. 

Grupul român a fost de acord în timpul discuțiilor că empatia are o importanță primordială în relația 

cu beneficiarii: sunt abilități esențiale pentru exercitarea profesiei, pentru că ”trebuie să mă cunosc și 

să îi înțeleg pe ceilalți, astfel încât să pot oferi sprijinul necesar și sigur toate acestea pot fi obținute 

printr-o comunicare eficientă. 
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De asemenea, a fost evidențiat rolul abilităților interpersonale: 

Managementul relațiilor, deoarece ”o relație bună cu superiorii și colegii duce la o bună comunicare, 

o unitate, formând o echipă care poate rezolva mai ușor problemele; trebuie să ne cunoaștem pentru 

a cunoaște rolul fiecăruia în instituție și pe cine ne putem baza pentru anumite lucruri ...” 

Respect pentru persoană și demnitatea sa; respect pentru intimitate; respectarea confidențialității; 

respectarea dreptului de alegere și autodeterminare a beneficiarului, precum și respectarea tradițiilor 

și modelului cultural local, cooperarea cu actorii sociali locali, adaptarea intervenției la specificul 

comunității și adaptarea acestuia la valorile sale culturale. În urma discuției anterioare, participanții au 

convenit că competențele de bază pentru a lucra cu beneficiarii muncii sociale în măsura în care aceștia 

joacă un rol important în realizarea intervențiilor mai eficiente sunt legate de comunicare și de 

condițiile și abilitățile necesare. În acest sens, în toate grupurile există un acord comun privind 

importanța empatiei, ascultarea activă și managementul emoțional. Luarea deciziilor a fost, de 

asemenea, o abilitate menționată în discuție. 

Întrebarea nr. 5: 

Cum putem dezvolta inteligența emoțională în rândul asistenților sociali? Ce acțiuni, în opinia 

dumneavoastră, ar fi necesare? 

Obiectiv: colectarea de opinii despre dezvoltarea abilităților la locul de muncă 

Grupul italian a vorbit despre instruirea continuă, despre cursuri specifice de actualitate și despre 

ședințele de actualizare periodică. Aceste soluții sunt considerate utile atât pentru dobândirea / 

instruirea deprinderilor personale, atât pentru îmbunătățirea resurselor și abilităților fiecăruia, pentru 

a încuraja o motivație mai mare în gestionarea problemelor întâmpinate zilnic în muncă. 

Alte instrumente citate: jocuri de rol, simulări, dramatizări, supraveghere personală și a grupului de 

conștientizare de sine. 

Pentru membrii portughezi, acest moment al discuției a fost centrat în enumerarea unor strategii care 

pot fi utilizate de către profesioniști pentru dezvoltarea inteligenței lor emoționale. În acest sens, 

participanții au început să se refere la împărtășirea de experiențe prin întâlniri de echipă sau chiar 

întâlniri nonformale. Cu toate acestea, una dintre persoanele implicate spune că acțiunea are un 

obstacol: ”Cred că poate sunt de acord cu colegii. Dar cred că în zilele noastre, în zona socială este 

foarte dificil să gestionezi echipe, adică este foarte dificil să lucrezi ca echipă. Cred că este din ce în ce 

mai greu.” 

În plus față de strategia menționată mai sus, participanții discută despre dezvoltarea competențelor 

care ajută la îmbunătățirea inteligenței emoționale: „Îmbunătățirea abilităților, de exemplu relația 

interpersonală ... și empatia ...” prin dinamică sau jocuri de rol: „Este prin provocări pe care persoana 

încearcă să se pună în locul celuilalt ... Dynamics Bradberry and Greaves (sd. cit. de Ackerman, 2018) 
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propun strategii bazate pe dovezi pentru construirea inteligenței emoționale prin autocunoaștere, 

autogestionare , conștientizarea socială și gestionarea relațiilor. Potrivit Goleman (sd. cit. de 

Ackerman, 2018) promovarea „învățării sociale și emoționale” ajută la dezvoltarea inteligenței 

emoționale și a abilităților de învățare, dar ajută și la succesul personal și profesional, reducând sau 

unele dintre cele mai multe distragerea și problemele comportamentale dăunătoare. 

Grupul român recunoaște această viziune "Inteligența emoțională constă în capacitatea de a vă 

cunoaște și a vă înțelege și de a cunoaște și înțelege pe ceilalți. Aceasta este legată de concepte precum 

dragoste, empatie, spiritualitate și nu sunt legate de coeficientul de inteligență. Eu cred că eu -Cursurile 

de conștientizare sunt necesare pentru dezvoltarea inteligenței emoționale a unei persoane, dar și 

pentru implicarea directă în activitățile sociale. " 

În opinia lor, inteligența emoțională poate fi instruită și dezvoltată prin: 

- ateliere de dezvoltare personală / profesională pentru profesii de asistență socială; 

- cursuri de formare; 

- optimizarea comunicării și dezvoltarea personală;  

- seminarii despre „Gestionarea efectelor stresului și a epuizării 

Întrebarea nr. 6: 

Care sunt elementele negative (excluzând întârzierile la plăți) care afectează sau ar putea afecta mediul 

de lucru? 

Obiectiv: colectarea de opinii cu privire la eventualele puncte slabe ale organizației care afectează 

climatul de muncă. 

Răspunzând la întrebare, grupul italian arată clar că fiecare respondent se referă la propria comunitate, 

considerând imposibil să acorde o evaluare generală și valabilă pentru cele 3 comunități, deoarece 

fiecare dintre ele este caracterizată de echipe diferite, utilizatori diferiți , diferite activități planificate 

și probleme specifice. 

Acestea fiind spuse, grupul identifică imediat lipsa unui element critic de comunicare „la toate 

nivelurile”, lipsa de comparație și lipsa în consecință a unei linii comune partajate. 

Mai mult, se vorbește despre lipsa recunoașterii abilităților cuiva, în special „de sus” (ex: Instituții) și 

„nu te simți apreciat pentru munca depusă”. 

Aspectul central menționat de grupul portughez a fost gestionarea resurselor umane, care poate 

influența mai mulți factori. Gestionarea resurselor umane provine din influența comunicării, 

comunicarea bună sau rea poate duce la o gestionare bună sau proastă a resurselor umane, luarea 
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deciziilor bune sau rele, distribuirea bună sau proastă a sarcinilor, la rândul lor, poate duce la 

suprasolicitare și, prin urmare, la epuizare. 

În acest sens, literatura științifică Freudenberger (1974, citată de Gonzalez, 2000), o definește „ca 

sentimentul de epuizare, dezamăgire și pierdere a interesului pentru activitatea profesională, în special 

a celor care se dedică muncii sociale. Burnout apare din cauza expunerilor neîmplinite. 

De asemenea, participanții au evidențiat lipsa de conștientizare de sine ca factor determinant. Un 

participant coroborează această idee, dar adaugă: "Managementul deficitar al resurselor umane. Cred 

că acest lucru poate afecta, deși dacă nu îți place să muncești din greu, cred are rost să lucrezi în zona 

socială." 

Participanții români au subliniat că: „nu muncim pentru bani (deși fără ei nu putem trece cu ușurință 

prin această viață), ci pentru satisfacția de a vedea beneficiari împliniți și reintegrați social”. 

În plus, au identificat următoarele elemente negative care afectează mediul de muncă: 

- lipsa comunicării sau a compatibilității cu echipa profesională; 

- legislație inadecvată în funcție de nevoile beneficiarilor; 

- lipsa de feedback din partea superiorului ierarhic; 

- lipsa de resurse / resurse insuficiente; 

- administrarea defectuoasă a resurselor; 

- expunere dificilă la beneficiari; 

- expunerea la factorii de risc prin contactul cu diverși destinatari cu probleme de igienă sau medii, 

circulația și claritatea informațiilor la nivel instituțional. 

Întrebarea nr. 7: 

Care sunt cele trei lucruri care îmbunătățesc sau ar putea îmbunătăți mediul de muncă? De ce? Cum? 

Obiectiv: culegerea de opinii despre dezvoltarea necesară a competențelor la locul de muncă. 

Grupul italian făcut următoarea selecție: 

(1) Relația dintre colegi; 

(2) Claritatea obiectivelor și sarcinilor; 

(3) Circulația și claritatea informațiilor. 

Pentru portughezi, cele trei aspecte fundamentale care îmbunătățesc mediul de muncă sunt: 

(1) Relația dintre colegi; 
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(2) Mediu sigur; 

(3) Alocarea resurselor. 

Grupul român a ales: 

(1) Relația dintre colegi; 

(2) Alocarea resurselor pentru utilizatorii acestora; 

(3) Relațiile cu superiorii. 

Există un consens clar între cele trei grupuri că principalul factor care influențează mediul de lucru bun 

este relația dintre colegi. Potrivit italienilor neînțelese ca o rețea fundamentală de sprijin, nu numai 

pentru ceea ce privește situațiile de lucru, ci și pentru cele personale. Portughezii au considerat cel mai 

important element în activitatea de zi cu zi. Românii adaugă importanța unei viziuni comune și a 

complementarității echipei multidisciplinare, deoarece fără colegi (asistent social, psiholog, asistent, 

pedagog social, preot) nu pot avea rezultate consistente. 

Aceasta este urmată de „claritatea obiectivelor și sarcinilor”, care este fundamentală pentru a lucra ca 

a doua echipă o linie comună, „circulația și claritatea informațiilor”, necesară pentru buna gestionare 

a echipei de lucru. 

Toate aceste elemente intră în condițiile de muncă care includ: 

- Alocarea de resurse pentru utilizatorii acestora în sensul legislației adaptate către nevoile 

beneficiarilor, întrucât standardele și condițiile de muncă sunt stabilite prin legislația în vigoare; 

- Promovarea unui mediu sigur, ceea ce înseamnă că amplasarea infrastructurilor ar trebui să protejeze 

lucrătorii de beneficiari. 

- Alocarea resurselor pentru ca asistenții sociali să își gestioneze timpul și eforturile: 

- O bună comunicare cu superiorii, ceea ce înseamnă transmiterea clară a obiectivelor și aprecierea 

rezultatelor muncii. 

”Siguranța la locul de muncă, deoarece lucrăm în principal pe teren și într-un context nefavorabil, în 

principal cu (...) în cartierele sociale și se pare că este dificil să lucrezi cu ușa deschisă, așa cum spun de 

obicei, cu beneficiari care intră și ies în permanență și ... vizitele la domiciliu pe care le facem ...” 

Astfel, în ceea ce privește mediul de lucru, Rego și colab. (2003, p. 19-20, cit. De Sintra, 2013) subliniază 

că „... Un climat favorabil ... încurajează angajații să adopte comportamente de cetățenie 

organizațională ( acțiuni de ajutor interpersonal, spirit de echipă, identificare cu organizația, armonie 

interpersonală, inițiativă individuală, sugestii constructive) ". 
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Actualizarea și schimbul de formare a personalului la nivel internațional și interinstituțional sunt factori 

esențiali pentru îmbunătățirea și asigurarea calității mediului de muncă. 

Întrebarea nr. 8: 

Care este aspectul muncii tale care te bucură mai mult decât oricare altul?  

Obiectiv: punctele forte ale muncii cuiva 

În primul rând, sa subliniat că motivațiile sunt foarte subiective. Dacă pentru unii, zona socială include 

munca cu emoții și afecțiuni, ceea ce în sine face munca plină de satisfacții, colegii și beneficiarii. În 

primul caz, confruntarea constantă cu colegii pregătiți și apropiați uman. 

Printre altele, celelalte aspecte subliniate au fost îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor serviciilor: 

"Aspectul vieții de care mă bucur cel mai mult este implicarea în creșterea calității vieții beneficiarilor 

cu care interacționez în fiecare zi; ceea ce mă bucur cel mai mult înseamnă să aducem un zâmbet pe 

fețele beneficiarilor. Și recunoașterea și îngrijorarea exprimată de beneficiari față de profesioniști. "... 

când ne uimesc cu mici gesturi care anulează probleme practice ... un zâmbet, o îmbrățișare bruscă,... 

înțelegi cum ai ajuns la sufletul lor și că faci treabă bună". 

Un alt aspect al muncii care aduce bucurie și satisfacție este voluntariatul, acțiuni de caritate, campanii 

umanitare care contribuie la dezvoltarea valorilor moral-creștine, comportament pozitiv, de a fi 

generos pentru semenii, la dezvoltarea empatiei și a spiritului de ajutor de sine. 

”Munca înseamnă a servi. Este vorba despre dedicarea unei cauze mai mari decât tine! Este vorba de 

a fi complet dedicat muncii tale, de a trăi prin ea. Înseamnă să te pui în slujba oamenilor și a tine însuți. 

Scopul muncii tale este să evoluezi, să nu dobândești, să părăsești lumea mai bine decât ai găsit, nu să 

treci prin ea doar pentru a culege roadele muncii altora.” 

Din discuția despre factorii care îi fac pe participanți să lucreze mai mulțumitor decât oricare altul, sunt 

cunoștințele despre culturi noi și vieți diferite, ca factor motivant pentru a lucra în domeniul social. 

Informațiile colectate prin intermediul Focus Group vor oferi materiale utile pentru elaborarea unui 

model de pregătire pentru asistenții sociali, pornind de la nevoile lor, în conformitate cu obiectivul 

general al proiectului FOCUS. Subliniem că informațiile au fost colectate prin aplicarea unui instrument 

de cercetare calitativ. Rezultatele grupului focal, prezentate în această parte a raportului, sunt, prin 

urmare, o imagine de ansamblu a opiniilor și opiniilor participanților pe temele cercetate de proiect. 

fără a pretinde a fi exhaustiv sau statistic relevant. 
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 
 

Profesia de asistent social se bazează pe relațiile interpersoanele cu beneficiarii, cu ceilalți membri ai 

echipei multidisciplinare și cu stakeholderii din comunitate. Calitatea relațiilor interpersonale din 

mediul profesional este corelată cu satisfacția la locul de muncă și sănătatea mentală.  

 

Din păcate, nu există un studiu pe scală largă care să sistematizeze diferențele și asemănările 

identificate în diferite context în ceea ce privește impactul deprinderilor de viață în munca asistenților 

sociali. Trebuie să recunoaștem că, de fapt, e greu de comparat realități politice, culturale și sociale din 

diferite perioade.   

 

Studiile arată că, provocările principale cărora trebuie să le facă față asistentul social sunt factorii 

externi care influențează performanța și nivelul de stres pe care această categorie profesională îl 

experimentează în contact cu suferința celor asistați.  

 

În cadrul studiului realizat în prezentul proiect, principala deosebire identificată la nivelul asistenților 

sociali repondenți din cele 3 țări ține de motivația de a lucra în acest domeniu, chiar de perspectiva  

asupra muncii în asistență social, în timp asemănările sunt la nivelul  valorilor și principiilor.  

 

Din literatura de specialitate, se desprinde recomandarea ca asistenții sociali să își dezvolte abilitățile 

de scriere și de documentare a unei cercetări, pentru ca astfel să crească vizibilitatea muncii lor și, 

implicit, recunoașterea eforturilor depuse. Aceasta va argumenta solicitarea de resurse necesare în 

desfășurarea activității, iar demersurile de tip advocacy vor fi mai eficiente. 

 

Prezentul raport reunește informații relevante despre abilitățile de viață, informații culese în diferite 

faze ale proiectului de la asistenții sociali repondenți în cadrul studiului, precum și de la cei care ne-au 

oferit feedback.   

Îmbunătățirea mediului organizational și pregătirea asistenților sociali 
 

Așa cum rezută din studiul bibliographic, dar și din contextualizarea asistenței sociale din fiecare țară 

în care s-a desfășurat proiectul, diversitatea situațiilor impune abordări diferite. Principala provocare 

a asistenților sociali ține de condițiile în care își desfășoară profesia.   Datele colectate în acest sens 

sunt, în viziunea proiectului, o sursă importantă de analiză nu numai pentru asistenții sociali înșiși, ci și 

pentru instituțiile de învățământ din domeniu, asociațiile profesionale și angajatori. Un personal 
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calificat/bine pregătit în asistență social se va traduce în plan social prin creșterea numărului de 

beneficiari care și-au (re)câștigat independența și pot să-și gestioneze propria viață.  

 

În Italia, aproape toate răspunsurile celor chestionați (92%) s-au concentrat pe problema circulației 

informațiilor și claritatea acestora, aspect evidențiat și în discuțiile din focus grup.  Alte aspecte 

menționate au fost: valorizarea personalului (41%), claritatea obiectivelor și sarcinilor, precum și 

creșterea investiției în formarea continuă profesională (40%).  

 

În Portugalia, asistenții sociali au semnalat nevoia de spații în care să se organizeze de dezbateri și 

analize, atât la nivel institutional cât și între colegii de muncă.  În acest sens, în cadrul focus grupului, 

datele cantitative au arătat că 39% din repondenți consideră importantă îmbunătățirea relațiilor cu 

colegii de muncă.  

 

În România, repondenții au indicat următoarele aspecte care trebuie îmbunătățite:  finanțarea formării 

profesionale continue (45%), siguranța în mediul de lucru (30%) și posibilitățile de evoluție în carieră 

(42%). Toate aceste au legătură în  cele din urmă cu condițiile de muncă.  

 

Rezultatele studiului s-au concentrat pe următoarele arii:  

✓ nevoia de instruire și permanentă actualizare a informațiilor din sfera profesională;  

✓ condițiile de muncă, inclusiv de dezvoltare a carierei  (element cheie și sursă de satisfacție la 

locul de muncă și în plan personal);  

✓ beneficiarii și rolul pe care asistenții sociali în alocarea de resurse necesare pentru asistarea 

acestora.  

 

Recomandări: 

 

✓ Realizarea unui program de formare profesională destinat asistenților sociali pentru 

dezvoltarea abilităților de viață și a inteligenței emoționale; 

✓ Cursurile de pregătire a asistenților sociali să conțină un modul despre dezvoltarea abilităților 

de comunicare. 

✓ O atenție sporită trebuie acordată: utilizării dinamicii non-formale pentru a îmbunătăți 

relațiile interpersonale;  valorificării; creșterea coeziunii echipei. 

✓ Dezvoltarea unor platforme prin care să se facă cunoscute inovațiile în practica asistenței 

sociale.  
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Pe parcursul proiectului s-au identificat o serie de aspecte care pot fi teme de cercetare sau subiecte 

ale unor proiecte viitoare: 

✓ Instrumentele folosite în studiul din acest proiect să fie utilizate pe eșantioane mai mari și în 

context culturale diferite (țările nordice, țările anglo-saxone) pentru a obține o imagine 

extinsă asupra realităților cu care se confruntă asistenții sociali;   

✓ Să se verifice dacă și asistenții sociali bărbați identifică problema managementul stresului  și 

dacă da, în ce măsură influențează echilibrul din viață;  

✓ Să se analizeze de ce abilitatea de a comunica eficient nu se regăsește pe lista abilităților 

importante care trebuie să fie îmbunătățite;  

✓ Să se identifice noi modalități de a îmbunătăți gândirea critică, abilitățile de rezolvare a 

problemelor, comunicare eficientă pentru a evita sindromul de epuizare; 

✓ Să se realizeze o cercetare în profunzime privind importanța abilităților de viață pentru 

beneficiarii serviciilor de asistență socială ținând cont de faptul că nu sunt suficiente referințe 

în literatura de specialitate.  

 

Sperăm că rezultatele cercetării din cadrul acestui proiect vor folosi asistenților sociali, formatorilor și 

celor responsabili de îmbunătățirea condițiilor de muncă a acestei categorii de profesioniști. 
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ANEXA 1 
Raport de revizuire a literaturii portugheze – metodă 

În prima etapă au fost căutate documente, disponibile în portugheză, engleză și spaniolă, în 

bazele de date electronice ale depozitelor universității și Bon, la nivel național, care acoperă 

regiuni de la nord la sudul țării; Timp de 3 luni, 187 de documente au fost selectate cu data 

publicării din ultimii 10 ani, în următoarea ordine preferențială: (1) Teza de doctorat; (2) Teza 

de master; (3) Articol. 

Termenii de căutare folosiți au inclus cuvinte cheie: 

Domeniul social Asistent social/ lucrător social 

• Abilități de viață • Abilități de viață 
• Abilități pentru viață                                                 • Abilități pentru viață                                                 
• Luarea deciziilor                                                         • Luarea deciziilor                                                         
• Rezolvarea problemelor                                            • Rezolvarea problemelor                                            
• Gândire creativă                                                         • Gândire creativă                                                         
• Gândire critică • Gândire critică 

• Comunicare efectivă                                                  • Comunicare efectivă                                                  
• Abilități de relație interpersonală                            • Abilități de relație interpersonală                            
• Conștiința de sine                                                       • Conștiința de sine                                                       
• Empatie         • Empatie         
• A face față stresului                                                   • A face față stresului                                                   
• A face față emoțiilor                                                  • A face față emoțiilor                                                  

 

În a doua etapă, au fost consultate cele 187 de documente, pe coduri (de exemplu, 1A; 5ED) 

definite de următorul tabel: 

1. Muncitori sociali        A. Vulnerabilitate 

2. Psihologi   B. Mama cu copilul 
3. Educatori sociali        C. Minori 

4. Manageri    D. Minori neînsoțiți 
5. Profesori    E. Refugiat 

6. Formatori    F. Calificări reduse 
7. Elevi      G. Victime ale violenței 
8. Stagiari     H. Centre de zi 

9. Voluntari     I. Azile 
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Odată cu atribuirea codurilor, 101 documente nu au îndeplinit criteriile de includere, nu au 

avut acces sau au fost repetate, deci au fost excluse.  

În a treia etapă, cele 86 de documente au fost luate în considerație/analizate pe baza criteriilor 

de includere și excludere: 

a) Evaluarea cuvintelor cheie 

                                                  
 Domeniul social Asistent social/ 

lucrător social 
Abilități de viață 0 0 
Abilități pentru viață                                                 0 0 
Luarea deciziilor                                                         0 0 
Rezolvarea problemelor                                            0 0 
Gândire creativă                                                         0 0 
Gândire critică 1 0 
Comunicare efectivă                                                  0 0 
Abilități de relație interpersonală                            0 0 
Conștiința de sine                                                       0 0 
Empatie         0 0 
A face față stresului                                                   0 0 
A face față emoțiilor                                                  0 0 

 

b) Evaluarea titlului 

                                                     
 Domeniul 

social 
Asistent social/ 
lucrător social 

Abilități de viață 0 0 
Abilități pentru viață                                                 0 0 
Luarea deciziilor                                                         0 0 
Rezolvarea problemelor                                            0 0 
Gândire creativă                                                         0 0 
Gândire critică 1 0 
Comunicare efectivă                                                  0 0 
Abilități de relație interpersonală                            0 0 
Conștiința de sine                                                       0 0 
Empatie         0 0 
A face față stresului                                                   0 1 
A face față emoțiilor                                                  0 0 

c) Evaluarea abstractă 
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 Domeniul 
social 

Asistent social/ 
lucrător social 

Abilități de viață 0 0 
Abilități pentru viață                                                 4 5 
Luarea deciziilor                                                         0 0 
Rezolvarea problemelor                                            0 0 
Gândire creativă                                                         0 0 
Gândire critică 0 1 
Comunicare efectivă                                                  0 0 
Abilități de relație interpersonală                            4 5 
Conștiința de sine                                                       0 0 
Empatie         0 0 
A face față stresului                                                   0 1 
A face față emoțiilor                                                  0 0 

d) Evaluarea concluziilor 

 Domeniul 
social 

Asistent social/ 
lucrător social 

Abilități de viață 0 0 
Abilități pentru viață                                                 7 8 
Luarea deciziilor                                                         4 4 
Rezolvarea problemelor                                            2 2 
Gândire creativă                                                         1 1 
Gândire critică 0 0 
Comunicare efectivă                                                  4 6 
Abilități de relație interpersonală                            11 12 
Conștiința de sine                                                       1 3 
Empatie         2 4 
A face față stresului                                                   2 5 
A face față emoțiilor                                                  0 0 

La a patra etapă, după evaluarea cuvintelor cheie, titlului, rezumat și concluzii, au fost excluse 58 de 

documente care nu conțineau cuvintele încrucișate ale cuvintelor de mai sus, lăsând 28 de documente 

pentru revizuirea literaturii. 

Constatări/Concluzie: 
Din cele 187 identificate inițial, 101 documente au fost retrase deoarece nu îndeplineau criteriile de 

includere, nu aveau acces sau erau repetate. Pornind de la o bază de 86 de documente care au fost 

supuse unor criterii de includere și excludere, acestea fiind, evaluarea pe cuvinte cheie, evaluarea pe 

titlu, evaluarea prin abstract și evaluarea prin concluzii. Ulterior, 58 de documente au fost excluse, 

lăsând 28 de documente pentru a realiza revizuirea literaturii. 
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ANEXA 2 
Ghiduri generale - MANUALUL GRUPULUI FOCUS 

Ce este un Focus Group? 

Focus Grupul este o metodă de cercetare calitativă bazată pe discuții de grup, care permite 

adunarea de opinii și evaluări pe un anumit subiect pe care doriți să le investigați în profunzime 

(Bloor și colab., 2002). 

Această cercetare nu oferă date numerice, supuse analizei statistice, ci permite analizarea 

evenimentelor din perspectiva celor care le trăiesc, facilitând și îmbogățind înțelegerea 

fenomenului studiat (Zammuner, 2003). 

Deci, focus grupul este o tehnică de cercetare al cărei scop este promovarea exprimării 

opiniilor și / sau a opiniilor despre un anumit subiect; este de asemenea un interviu de grup 

condus de un moderator care are sarcina de a formula întrebările pentru a stimula conversația 

și a favoriza comparația dintre participanți. Moderatorul pune întrebările în conformitate cu 

o schemă structurată, care include întrebări de la general la particular. 

Este important să nu uităm niciodată că participanții la focus grup sunt persoane foarte 

diferite, iar sarcina moderatorului este de a evidenția aceste diferențe pentru a obține 

răspunsuri / rezultate interesante și diferențiate despre subiect, subiectul focus grupului. 

Durata Focus grupului 

Focus grupul nu trebuie să dureze mai puțin de 90 de minute și, de asemenea, nu trebuie să 

depășească 120 de minute. (90min la 120min)  

Mod de desfășurare 

Focus grupul poate fi realizat de un moderator sau de două persoane: un moderator care 

conduce discuția și un observator care examinează dinamica relațiilor grupului. Vă 

recomandăm să înregistrați audio.  

Caracteristicile moderatorului / conducătorului focus grupului: 

- Abilitatea de a gestiona lideri și participanți; 

- Urmărește întrebările structurate enunțate anterior; 

-Pune întrebări suplimentare în cazul în care discuțiile de grup nu sunt precise (ex: ați putea 

explica mai bine? mi-ați putea da un exemplu concret?); 
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- Implicarea celor care nu se implică în discuții sau dezbateri / participare mai mică decât alții; 

-să fie imparțial în fața ideilor / soluțiilor / opiniilor propuse de participanți; 

- menținerea unui anumit climat de bunăvoie generală pentru a evita apariția de ostilități / 

discuții și dezbatere între participanți. 

Amintiți-vă întotdeauna că cine conduce focus grupuri nu trebuie să își facă griji pentru 

rezolvarea problemelor: nu este cazul și nici locul potrivit. Focus grupul își propune să lase 

grupul de participanți liber să descrie subiectul și să propună posibile soluții. 

Participanți 

Participanții la focus grup trebuie să fie cel puțin 6/7 și nu mai mult de 12/13 persoane 

(numărul optim este de 8 persoane), deoarece un număr mai mic ar putea afecta dinamica 

grupului, în timp ce un număr mai mare tinde adesea să divagheze discuțiile sau să reiasă opinii 

care nu sunt la obiect sau nu permit tuturor participanților să își exprime mai bine ideile. 

Întrebări structurate 

La început, vor fi elaborate / comunicate întrebări de stimulare/deschidere a discuțiilor care 

trebuie urmate pentru gestionarea focus grupului. 

Este de preferat ca pentru fiecare întrebare de stimulare să fie pregătite fișe de răspuns 

individuale (pentru fiecare întrebare) pentru a încuraja o mai mare reflecție individuală prin 

scris. Mai mult, informațiile rezultate în scris sunt necesare în timpul analizei datelor post-

focus. Participanții vor citi răspunsurile lor pe rând, iar răspunsurile vor deveni cuvinte - reper 

pentru gestionarea discuțiilor. 

Pregătire Focus Group 

- Identificarea scopului și pregătirea unei liste cu numele și contactele participanților; 

-Pregătirea întrebărilor care vor fi adresate grupului, pentru desfășurarea ședinței; 

- Pregătirea materialelor necesare pentru desfășurarea focus grupului: foi de răspuns, post-it-

uri, pixuri și markere, înregistrator audio; 

- Tablă pentru Brainstorming și pentru cuvinte cheie. 

Pregătirea evenimentului 

- Lista de prezență: se vor colecta semnăturile și adresele de e-mail pentru fiecare participant; 
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- Vă asigurați că sala este amenajată corespunzător înainte de sosirea grupului: așezați 

scaunele în jurul unei mese sau în cerc; 

- În ziua întâlnirii, verificați cu atenție sala și, în avans, asigurați-vă că totul este în regulă (tablă, 

pixuri, materiale). 

-Pregătiți totul pentru înregistrarea audio a focus grupului; 

-Pentru fiecare participant: pix, acte, fișe de lucru; 

-Verificare generală: de exemplu, deschideți prezentarea pe PowerPoint pentru a vedea dacă 

programul funcționează. 
 

ETAPELE DEZVOLTĂRII 

1. Start / IceBreaking - este cea mai delicată fază în care este determinat rezultatul grupului 

de focalizare, deoarece de multe ori conducătorul și eventualul observator sunt priviți cu 

indiferență, cum ar fi intrușii investigatori. Prin urmare, este mai bine să aveți o atmosferă cu 

o abordare prietenoasă; 

- Întâlnirea începe cu o prezentare generală și prezentare individuală, dar și prezentarea 

proiectului în general. 

- Introducere despre cum se va desfășura întâlnirea: explicarea motivului pentru care sunt aici, 

care va fi sarcina lor, timpii alocați pentru îndeplinirea sarcinilor. 

- Este bine să oferim o introducere care să explice scopul întâlnirii și subiectul discuției (fără a 

lua la cunoștință că toată lumea este familiarizată cu subiectul discuției). 

- Explicați că nu există răspunsuri corecte sau greșite: este o sesiune care vă permite să faceți 

schimb de idei. 

- Rugați participanții să se prezinte: să propună un joc de spargere a gheții, astfel încât să fie 

mai ușor pentru participanți să fie deschiși împărtășind ideile lor. 

- Începem apoi să structurăm comunicarea pe conținut, stimulând participanții prin așezarea 

la o masă rotundă sau folosind tehnica de brainstorming.  

Participanții sunt invitați să reflecte asupra temei generale a grupului de lucru care trebuie să 

fie specificat și investigat mai mult în direcția utilă în ceea ce privește scopurile propuse, 

urmând raționamentul și cuvintele participanților înșiși și realizând o analiză semantică și 

conținutul pentru a face să apară problemele critice. 
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2. Întrebări de motivație / dezbatere - această etapă constă în începerea întrebărilor despre 

problemele de interes. 

- Începeți cu întrebările care vă vor permite să efectuați studiul (distribuind fișele de lucru). 

- Începeți cu un brainstorming care activează participarea pe tema centrală, de exemplu: 

„definim conceptul de... climatic organizațional, abilități de viață, inteligență emoțională ...” 

- Colectați răspunsurile la rândul lor de către participanți și de la aceștia, începeți reflecția 

împreună și încurajați discuțiile dintre cei prezenți. 

- Dacă este cazul, moderatorul va scrie pe flipchart cuvintele cheie care au ieșit din 

răspunsurile participanților. 

- Moderatorul încurajează participanții să-și extindă răspunsurile, punând întrebări precum 

„Care crezi că este cauza?”, „Cine ar vedea altfel ?”, „Ce părere au alții?”, „Poți explica ce Vrei 

să spui cu această afirmație?„ ” O mai vede cineva așa? „,” Ceva de adăugat? „Etc. 

- Dacă subiectul este delicat, grupul este mare sau oamenii nu răspund, împărțiți participanții 

în grupuri mai mici. 

Lăsați participanții să discute între ei, apoi cereți fiecărui grup să prezinte celorlalți și să le 

explice concluziile. Celelalte grupuri vor putea adăuga opinii suplimentare la sfârșitul acestei 

intervenții. 

Ponturi pentru moderator: 

-Dacă o persoană domină conversația și nu îi lasă pe ceilalți să intervină, aruncă un obiect 

participanților (ca un joc de rol): numai cel care are acest obiect în mână poate vorbi. Când se 

termină, treceți la altul. 

- În acest moment, pot apărea cele mai resimțite probleme: prin urmare, este important, pe 

lângă lăsarea grupului să-și evidențieze propriile probleme critice, să încerce să calmeze 

participanții pentru ca conflictele să nu se producă, evitând, de asemenea, ca grupul să devină  

„producătorul de probleme”, fiind prea multe afirmații personale decât nevoile profesionale. 

3. Închidere - această etapă încheie activitatea cu un schimb de opinii despre pictograma și 

despre diversele opinii auzite etc ... 

Apoi: 

1. Recapitulează și reevaluează toate contribuțiile participanților; 

2. Explicați ce se va face cu opiniile lor; 
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3. Mulțumiți participanților și explicați de ce a fost atât de important să -și aducă contribuția 

pe această tematică. 

 

Câteva sfaturi: 

- Nu periclitați întrebările al căror răspuns nu poate fi asumat. 

-Evitați liderul informal care încearcă să trateze grupul cu aroganța sa vocală sau ascendentul 

său. 

-Nu lăsați întâlnirea să devină „problemă”, deci gestionați pe cei care fac intervenții prea lungi 

și nu au legătură cu obiectivele urmărite. 

- Încercați să măriți relația dintre conducător / observator și participanți. 

-Dați întotdeauna cuvântul oamenilor tăcuți și timizi, altfel riscați să pierdeți puncte de vedere 

importante. 

-Blocați acele întrebări de grup care se concentrează pe probleme personale. 

-Nu intrați niciodată în conflict cu participanții, chiar dacă acestea sunt contrare ideilor 

generale. 

- Nu vă exprimați niciodată părerea și nu faceți judecăți, ci încercați să echilibrați grupul. 

 

Focus Group Track 

Prezentare: 

Material: Recorder 

Timp: 10 Min 

Obiectiv: cunoașterea participanților și activarea grupului. 

- Prezentare succintă a dirijorilor, a proiectului Focus și a scopului Focus Group. 

- Continuați cu o prezentare individuală a participanților din grup. 

- Exemplu de spărgător de gheață: Toți trebuie să-și spună numele, rolul în organizație și 3 

adjective care „îl fac unic”. 

-Informați participanții că focus grupul este înregistrat audio, în scopul simplu de cercetare 

(pentru a facilita analiza ulterioară a discuției de grup). 

 

1. Stimulul întrebării: definirea și împărtășirea conceptului de abilități de viață. 

Material: înregistrator, foi albe pentru fiecare participant, pixuri, fișa 1. 

Timp: 10 Min 

Obiectiv: activarea participanților pe subiectul Abilități de viață. 

- Distribuie fișele fiecărui participant și solicitarea către fiecare să-și scrie propria idee, 

încurajând reflecția și specificând că nu există răspunsuri corecte sau greșite. 
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- Aplicație pentru grup: „Să încercăm să dăm o definiție a abilităților de viață. Care sunt 

abilitățile de viață pentru tine? „. 

- Citirea definițiilor individuale. 

- Citirea definiției generale a OMS (1994): 

- „Acest termen se referă la abilitățile emoționale, cognitive și sociale necesare 

comportamentelor pozitive și adaptative care ne permit să abordăm eficient întrebările și 

provocările vieții de zi cu zi”. 

- Reluați discursul specificând diviziunea abilităților de viață și clasificarea: „Documentul 

Organizației Mondiale a Sănătății identifică 10 abilități de viață, care vor fi utilizate ca bază 

pentru promovarea sănătății și bunăstării copiilor și adolescenților, dar și pentru adulți, mai 

ales în contextul RESURSE UMANE. 

 

Aceste competențe sunt împărțite în trei domenii mari: 

a) zona emoțională (conștientizarea de sine, management emoțional, managementul 

stresului); 

b) aria cognitivă (luarea deciziilor, rezolvarea problemelor, creativitate, sens critic); 

c) aria socială (empatie, comunicare eficientă, relații interpersonale eficiente).” 

- Distribuie fișa 1 cu cele 10 deprinderi. 

 

2. Stimularea întrebărilor: definirea și împărtășirea conceptului de inteligență 

emoțională 

Material: foi albe pentru fiecare participant, pixuri, foaia 2. 

Timp: 10 Min 

Obiectiv: implicarea participanților pe această temă. 

Aplicație pentru grup: „Încercați să dați definiția dvs. de inteligență emoțională” 

- Lăsați pe toți să își scrie ideile în mod liber, încurajând reflecția și specificând că nu există 

răspunsuri corecte sau greșite. 

- Reluați discursul dând o definiție a constructului: 

- „Inteligența nu este doar un set de abilități logice, capacitate de a găsi legături sau de a avea 

o memorie excelentă; există o componentă emoțională puternică chiar și în cele mai raționale 

funcții ale gândirii. Ex: De ce cei mai inteligenți oameni în sensul tradițional al cuvântului nu 

sunt întotdeauna cei cu care lucrăm mai bine sau cu care am putea fi prieteni? ” 

 

Definiția EQ: „Abilitatea de a recunoaște propriile emoții, cele ale altora, de a gestiona 

propriile și de a interacționa constructiv cu celelalte”. 
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Este un amestec de abilități, înnăscute, dar care ar putea fi parțial îmbunătățite și optimizate, 

ceea ce ne duce să ne cunoaștem și să ne controlăm pe noi înșine și să îi înțelegem și să îi 

implicăm pe ceilalți. 

Simplu, EQ-ul are două componente: 

-Prima componentă privește abilitățile personale, spre interior, gestionându-se bine pe sine. 

Deci, să vorbim despre „stăpânirea de sine”, conștientizarea de sine, capacitatea de a gestiona 

emoțiile confuze și neplăcute, de a rămâne concentrat pe obiective chiar în timpul crizelor și 

adaptabilitate. 

 

-A doua privește competențele sociale, spre exterior și include capacitatea de a „acorda” alte 

persoane, de a crea empatie cu ei, de a înțelege cum sunt, ce cred ei despre proiectul cu care 

vă confruntați, așteptările lor, de a rezolva conflictele, fă-i să-și perceapă interesul față de ei. 

Aceasta ne permite să înțelegem cum să comunicăm, să influențăm, să ghidăm, să implicăm 

cel mai bun, obținând astfel maximă din relația cu celălalt. 

 

- Distribuie fișa 2 cu modelul general Goleman. 

- Încheiați reflecția subliniind capacitatea de schimb a celor două construcții: 

-„Abilitățile de viață și inteligența emoțională sunt două concepte care se leagă și se suprapun, 

nu trebuie considerate separate sau opuse. Ambele sunt abilități individuale și sociale, care 

pot fi instruite și dezvoltate și care garantează cele mai bune rezultate în gestionarea vieții 

private, relaționale și de muncă a unuia ”. 

 

3. Stimulul întrebării: 

Material: discuție gratuită / fișele 1 și 2 

Timp: 20 Min 

Obiectiv: aprofundarea aplicării construcțiilor la locul de muncă. 

„Cunoașteți cele două construcții ...” 

Aplicație pentru grup: „Care sunt cele 3 abilități care credeți că sunt importante pentru a vă 

pregăti pentru locul de muncă? De ce?" 

- Dacă este posibil, încurajați grupul să raporteze exemple de posibile aplicări practice ale 

abilităților de viață asupra muncii lor. 

- Lăsați pe toți să își spună ideea în mod liber, încurajând discuțiile. 

 

4. Stimulul întrebării: 

Material: discuție gratuită 

Timp: 20 Min 
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Obiectiv: aprofundarea aplicării construcțiilor la locul de muncă: colaborarea cu utilizatorii. 

- „Și mergând din ce în ce mai precis ...” 

Aplicație pentru grup: „Printre abilitățile de viață care sunt cele care credeți că sunt cele mai 

utile pentru utilizatorii dvs. și de ce?” 

- Cereți exemple și experiențe practice. 

- Lăsați pe toți să își spună ideea în mod liber, încurajând discuțiile. 

 

5. Stimulul întrebării: 

Material: discuție gratuită 

Timp: 20 Min 

Obiectiv: Colectarea de opinii cu privire la dezvoltarea abilităților la locul de muncă. 

- Aplicație pentru grup: „Cum am putea dezvolta inteligența emoțională în rândul 

operatorilor? Ce acțiuni ar fi necesare și utile?„ 

- Lăsați pe toți să își spună ideea în mod liber, încurajând discuțiile. 

 

6. Stimularea întrebărilor: 

Material: discuție gratuită 

Timp: 20 Min 

Obiectiv: Colectarea de opinii despre posibilele puncte slabe ale organizației care afectează 

climatul de muncă. 

- Cerere pentru grup: „Care sunt elementele negative (excluzând întârzierile la plăți) care 

afectează sau pot afecta mediul de muncă”? 

 

7. Stimulul întrebării: 

Material: discuție gratuită, fișa 3. 

Timp: 20 Min 

Obiectiv: Colectarea de opinii despre dezvoltarea necesară a competențelor la locul de muncă 

- Distribuie fiecărui participant fișa 3, necesară pentru a răspunde la întrebare. 

- Aplicație pentru grup: „Care sunt cele trei lucruri care îmbunătățesc sau pot îmbunătăți 

mediul obișnuit? 

De ce? Cum?" 

 

8. Stimularea întrebărilor: 

Material: discuție gratuită 

Timp: 10 Min 

Obiectiv: Punctele forte ale activității dvs. și cererea de închidere. 
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-„Pentru a încheia, repede ...” 

- Cerere pentru grup: „Care este aspectul activității tale care te mulțumește mai mult decât 

oricare altul?” 

 

Concluzie: - Mulțumiri și felicitări 
 

 

FIȘA 1 
 

Definițiile celor 10 abilități de viață (OMS, 1994) 

 

1. Luarea deciziilor (capacitatea de a lua decizii): competență care ajută la abordarea 

constructivă a deciziilor în diferitele momente ale vieții. Capacitatea de a elabora activ 

procesul de decizie, evaluând diferitele opțiuni și consecințele alegerilor posibile, poate avea 

efecte pozitive asupra planului de sănătate, înțeles în sensul cel mai larg. 

 

2. Rezolvarea problemelor (abilitatea de a rezolva problemele): această abilitate permite 

înfruntarea problemelor vieții într-un mod constructiv. 

 

3. Gândire creatoare: acționând într-un mod sinergic în raport cu cele două abilități 

menționate mai sus, permițându-le să exploreze alternativele posibile și consecințele care 

decurg din realizarea și neexecutarea anumitor acțiuni. Ajută la privirea dincolo de 

experiențele directe, poate contribui la regăsirea într-un mod adaptativ și flexibil la situațiile 

din viața de zi cu zi. 

 

4. Gândirea critică: este abilitatea de a analiza informațiile și experiențele în mod obiectiv. 

Poate contribui la promovarea sănătății, ajutând la recunoașterea și evaluarea factorilor care 

influențează atitudinile și comportamentul. 

 

5. Comunicare eficientă: să știi să te exprimi, atât la nivel verbal, cât și nonverbal, cu metode 

adecvate în ceea ce privește cultura și situațiile. Aceasta înseamnă să poți exprima opinii și 

dorințe, nevoi și temeri, să poți, în caz de necesitate, să ceară sfaturi și ajutor. 

 

6. Abilități de relații interpersonale: ajută la relaționarea și interacțiunea cu ceilalți într-un mod 

pozitiv, la crearea și menținerea relațiilor de prietenie care pot avea un impact puternic asupra 
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bunăstării mintale și sociale. Această abilitate poate fi exprimată în raporturi cu membrii 

familiei, favorizând menținerea unei surse importante de sprijin social; poate însemna, de 

asemenea, posibilitatea de a pune capăt relațiilor constructiv. 

 

7. Conștiința de sine: adică recunoașterea de sine, caracterul propriu, propriile puncte forte și 

punctele slabe, propriile dorințe și propria intoleranță. Dezvoltarea conștiinței de sine vă 

poate ajuta să recunoașteți când sunteți stresat sau când sunteți sub presiune. Este o condiție 

prealabilă pentru o comunicare eficientă, pentru stabilirea relațiilor interpersonale, pentru 

dezvoltarea empatiei față de ceilalți. 

 

8. Empatie: este abilitatea de a-ți imagina cum poate fi viața pentru o altă persoană chiar și în 

situații cu care nu ești familiar. Încercarea empatiei poate ajuta la înțelegerea și acceptarea 

„diferitelor”; acest lucru poate îmbunătăți interacțiunile sociale pentru ex. în situații de 

diferențe culturale sau etnice. Capacitatea empatică poate fi, de asemenea, un ajutor sensibil 

pentru a oferi sprijin persoanelor care au nevoie de îngrijire și asistență sau toleranță. 

 

9. Managementul emoțiilor: implică recunoașterea emoțiilor în noi înșine și în ceilalți; 

conștientizarea modului în care emoțiile afectează comportamentul și capacitatea de a 

răspunde la fel. 

 

10. Managementul stresului: constă în recunoașterea surselor de stres din viața de zi cu zi, în 

a sublinia modul în care acestea ne „ating” și în a acționa pentru a controla diferitele niveluri 

de stres. 
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FIȘA 2 
Inteligenta emoțională 

 

Potrivit lui Goleman (1995), Mayer și Salovey (1997) inteligența emoțională include cinci 

domenii: 

- cunoaște-ți emoțiile: conștientizarea de sine; 

- gestionează-ți emoțiile: autogestionarea; 

- motivați-vă; 

- recunoaște emoțiile altora: conștientizare socială; 

- utilizați abilitățile sociale în interacțiunea cu ceilalți: managementul relațiilor. 

 

1. Aptitudini personale: 

- Conștiința de sine (conștientizarea emoțională de sine, încrederea în sine și stima de 

sine, evaluarea de sine exactă). A fi conștient înseamnă a fi capabil să identifici reacțiile 

emoționale ale unuia, să recunoști cine / ce le dezlănțuie, efectul pe care aceste emoții îl pot 

avea asupra comportamentului unuia. Oamenii conștienți sunt capabili să recunoască relația 

dintre ceea ce simt și modul în care se comportă (de ex. Luigi mi-a trădat încrederea, mă simt 

supărat și plâng împotriva lui). Mai mult, Goleman sugerează că oamenii cu această abilitate 

au și un bun simț al umorului, cred în ei înșiși și în abilitățile lor și sunt conștienți de felul în 

care ceilalți îi percep. 

 

- Autogestionare (autocontrol emoțional, fiabilitate, adaptabilitate, inovație și 

conștiinciozitate, optimism). Aceasta implică capacitatea de a regla și gestiona emoțiile unuia. 

Autocontrolul este capacitatea de a rezista „furtunilor emoționale” care pot apărea în noi și 

este unul dintre cele mai eficiente instrumente pe care le putem avea. Cei care au un bun 

autocontrol tind să fie flexibili, adaptându-se bine la schimbări și este, de asemenea, capabil 

să gestioneze conflictele și să diminueze tensiunile. Oamenii care se pot controla eficient pe 

ei înșiși rareori atacă verbal pe alții sau iau decizii pripite sau emoționale. În plus, a putea 

gestiona propriile emoții înseamnă, de asemenea, dezvoltarea unei abordări mai pozitive 

asupra vieții. 

 

- Motivarea în sine poate fi văzută ca apăsarea pe care individul o va folosi pentru a 

atinge un anumit obiectiv. Emoțiile creează o experiență optimă în atingerea obiectivului: 

emoțiile sunt pozitive și sunt sentimente prezente de armonie și bucurie. Acest nivel de emoție 

duce la succes, deoarece individul nu se concentrează pe acțiune, ci mai degrabă pe plăcerea 

actului. 
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2. Aptitudini sociale: 

- Conștientizarea socială (empatie, aprecierea celorlalți, înțelegerea celorlalți, 

promovarea diversității, conștientizarea politicilor organizaționale ...), una dintre cele mai 

importante abilități sociale, care crește abilitățile empatice și alte abilități sociale. Empatia 

este abilitatea de a citi emoții în ceilalți și de a ști cum să se pună „în pantofii lor”. Empatia 

include și tipul de răspuns pe care îl oferim acestor informații (de exemplu, dacă observăm că 

cineva este bolnav sau trist, putem schimba modul în care ne folosim comunicarea, să o tratăm 

cu mai multă grijă și atenție). A fi empatic permite oamenilor să înțeleagă dinamica puterii 

care influențează adesea relațiile sociale, în special la locul de muncă. Cine este competent în 

acest domeniu poate înțelege cine deține putere în relații și interpretează corect diferitele 

situații care depind de aceste dinamici. 

 

- Managementul relațiilor (influență, comunicare și persuasiune, managementul 

conflictelor, mediere / negociere, leadership inspirator, catalizator pentru schimbare / 

management pozitiv al schimbării, colaborare / cooperare / muncă în grup, lucru în echipă, 

construirea de obligațiuni / gestionarea profitabilă a relațiilor interpersonale). La locul de 

muncă, a ști să construiți relații de calitate cu colegii este important atât pentru a lucra bine 

în echipa de lucru, cât și pentru conducere pentru a influența și inspira pe ceilalți. Persoanele 

inteligente emoțional au securitate naturală, aduc tot ce este mai bun din partea celorlalți 

oameni și îi pot face pe ceilalți să se simtă confortabil în prezența lor, îngrijindu-le și 

acordându-le atenție deplină. În situații dificile, nu intră în panică și rămân concentrați pe 

soluții, au întotdeauna o imagine generală pozitivă care ajută să conștientizeze că lucrurile se 

pot stabili. 
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FIȘA 3 
Care sunt, în opinia dumneavoastră, lucrurile care trebuie îmbunătățite în organizația dvs. 

(maxim 3 răspunsuri) 
 

Confortul mediului de lucru (structura, resursele ...)  

Siguranța mediului de lucru  

Circulația informației și claritatea ei  

Relațiile dintre colegi  

Relațiile cu superiorii  

IT și suport tehnologic  

Flexibilitatea programului de lucru  

Claritatea obiectivelor și a sarcinilor  

Grija față de personal (de ex. recunoașterea lucrului bine făcut)  

Formarea continuă a personalului  

Sistemul de recompense  

Relațiile cu beneficiarii  

Posibilitățile de dezvoltare a carierei  

Alocarea resurselor  
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ANEXA 2 

Chestionar 

Acest chestionar scurt se adresează participanților la proiectul FOCUS pentru identificarea unor 

aspecte tipice ale vieții la locul de muncă și a stării lor generale de sănătate. Vă rugăm să răspundeți la 

toate întrebările cu sinceritate și atenție. Nu există răspunsuri corecte sau greșite; suntem interesați 

doar de opinia dvs. personală. Pentru a răspunde la chestionar, va trebui pur și simplu să puneți un X 

pe numărul care reflectă cel mai bine opinia dumneavoastră. Răspunsurile lui ne vor ajuta să strângem 

o serie de informații pentru a ne îndruma mai bine activitatea. Nu trebuie să specificați numele dvs. pe 

nicio coală. Datele vor fi analizate în mod agregat și anonim. Vă cerem doar să scrieți un cod de 

recunoaștere, deoarece dorim să comparăm răspunsurile înainte și după intervenție. 

_____________________________________________________________________________ 

Date personale 

Vă rugăm să răspundeți acestei fișe înainte de a răspunde întrebărilor. 

 

Sex   M ☐  F ☐; Vârstă:…………; Naționalitate: …………; Vechime în muncă: …………; 

 

COD (codul este personal, garantează anonimatul, dar și permite compararea datelor cu 

răspunsurile din chestionarul de la finalul proiectului). 

    

Luna datei 

nașterii 

Ultima literă din prenumele 

tatălui 

Prima literă din prenumele 

mamei 

 

De exemplu: 

0 2 O E 

Luna datei 

nașterii 

Ultima literă din prenumele 

tatălui 

Prima literă din prenumele 

mamei 
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În ultimele săptămâni, (v-)ați simțit ... 

Mai mult ca 

de obicei 
  

Mai puțin 

ca de 

obicei 

1 
... capabil să vă concentrați asupra a ceea ce 

făceați? 
0 1 2 3 

2 r 
… nu vă odihniți noaptea și vă îngrijorează acest 

lucru? 
0 1 2 3 

3 
… să fiți productiv (făcând multe lucruri) în 

majoritatea activităților? 
0 1 2 3 

4 … capabil să luați decizii în majoritatea cazurilor? 0 1 2 3 

5 r … în mod constant sub presiune? 0 1 2 3 

6 r … incapabil de a depăși dificultățile? 0 1 2 3 

7 
… capabil să renunțați fără probleme la timpul liber 

pentru a munci? 
0 1 2 3 

8 … capabil să vă rezolvați problemele?? 0 1 2 3 

9 r … nefericit sau deprimat? 0 1 2 3 

10r … ca și cum v-ați fi pierdut încrederea în dvs.? 0 1 2 3 

11r … ca și cum ați avea mai puțină stimă de sine? 0 1 2 3 

12 …fericit (ă) ca stare generală? 0 1 2 3 
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Nicio 

dată 
     

Întot 

deauna 

1 Îi ajut pe cei care au mult de lucru să facă 0 1 2 3 4 5 6 

2 Îmi fac treaba fără să fiu nevoie de cereri constante din 

partea șefilor 
0 1 2 3 4 5 6 

3 Cred că este corect să-mi câștig salariul în mod cinstit 

muncind din greu în fiecare zi 
0 1 2 3 4 5 6 

4 Nu pierd timpul să mă plâng de lucruri banale 0 1 2 3 4 5 6 

5 Încerc să nu creez probleme colegilor mei 0 1 2 3 4 5 6 

6 Mă pastrez la curent cu schimbările care au loc în cadrul 

companiei 
0 1 2 3 4 5 6 

7 Tind să exagerez problemele 0 1 2 3 4 5 6 

8 Nu mă interesează consecințele pe care acțiunile mele 

le au asupra colegilor mei 
0 1 2 3 4 5 6 

9 
Particip la întâlniri care nu sunt obligatorii, dar care sunt 

considerate importante 
0 1 2 3 4 5 6 

10 Sunt întotdeauna gata să-i ajut pe cei din jurul meu 0 1 2 3 4 5 6 

11 
Particip la activități care nu sunt necesare, dar care sunt 

importante pentru imaginea corporativă 
0 1 2 3 4 5 6 

12 Am citit comunicările organizaționale pentru a ține 

pasul cu știrile 
0 1 2 3 4 5 6 

13 Ajutor care a lipsit de la locul de muncă 0 1 2 3 4 5 6 

14 Respect drepturile persoanelor care lucrează cu mine 0 1 2 3 4 5 6 

15 Pot ajuta în mod spontan pe cei cu probleme de muncă 0 1 2 3 4 5 6 

16 
Întotdeauna iau partea pozitivă a lucrurilor, mai 

degrabă decât partea negativă 
0 1 2 3 4 5 6 

17 Mă angajez să evit conflictele cu colegii mei 0 1 2 3 4 5 6 

18 Stau să lucrez peste program 0 1 2 3 4 5 6 

19 Întotdeauna găsesc defecte în ceea ce face organizația 0 1 2 3 4 5 6 
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20 
Sunt conștient de faptul că comportamentul meu 

afectează munca altora 
0 1 2 3 4 5 6 

21 Nu iau pauze în afara celor admise 0 1 2 3 4 5 6 

22 
Respect regulile organizației chiar și atunci când nimeni 

nu le respectă 
0 1 2 3 4 5 6 

23 
Îi ajut pe cei noi să se orienteze chiar dacă nu mi se cere 

de către organizație 
0 1 2 3 4 5 6 

24 Sunt unul dintre cei mai scrupuloși angajați 0 1 2 3 4 5 6 

 

 

  

Nicio 

dată  
    

 

   Întot 

deauna 

 

1 Știu cum se simt alții doar privindu-i 0 1 2 3 4 5 6 

2 Caut activități care mă fac fericit(ă) 0 1 2 3 4 5 6 

3 Când simt o emoție pozitivă, știu cum să o fac să dureze 0 1 2 3 4 5 6 

4 Îmi place să-mi împărtășesc emoțiile cu ceilalți 0 1 2 3 4 5 6 

5 
Emoțiile sunt unul din lucrurile pentru care merită să 

trăiesc. 
0 1 2 3 4 5 6 

6 Sunt conștient de emoțiile mele pe măsură ce le trăiesc 0 1 2 3 4 5 6 

7 

Când o altă persoană îmi spune despre un eveniment 

important din viața lui, empatizez ca și cum eu aș fi trăit acel 

eveniment 

0 1 2 3 4 5 6 

8 Știu de ce emoțiile mele se schimbă 0 1 2 3 4 5 6 

9 Îi ajut pe ceilalți să se simtă mai bine când sunt deprimați 0 1 2 3 4 5 6 

10 Recunosc dispoziția oamenilor din tonul vocii lor 0 1 2 3 4 5 6 
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Nicio 

dată  
 

 

 
   

Întot 

deauna  

1 
Nu ascult tot ceea ce spune o persoană, deoarece între 

timp mă gândesc la ceea ce voi avea de spus. 
0 1 2 3 4 5 6 

2 Când vorbesc cu cineva îl privesc în ochi. 0 1 2 3 4 5 6 

3 
Întrerup oamenii care vorbesc pentru că vreau să 

vorbesc înainte de a uita ce am de spus. 
0 1 2 3 4 5 6 

4 Mă înfurii imediat. 0 1 2 3 4 5 6 

5 Mă cert cu ușurință cu ceilalți. 0 1 2 3 4 5 6 

6 Când sunt supărat(ă), acționez impulsiv. 0 1 2 3 4 5 6 

7 Plâng când văd un film trist. 0 1 2 3 4 5 6 

8 Mă supăr atunci când văd un prieten tratat prost. 0 1 2 3 4 5 6 

9 Îmi fac griji când văd un prieten trist. 0 1 2 3 4 5 6 

10 Eu iau o decizie gândindu-mă la toate alternativele. 0 1 2 3 4 5 6 

11 
Mă gândesc la alegerile din trecut când sunt în fața 

unor noi decizii. 
0 1 2 3 4 5 6 

12 Vorbesc cu colegii înainte de a lua o decizie. 0 1 2 3 4 5 6 

13 Pot lucra într-un grup cu colegii mei de lucru. 0 1 2 3 4 5 6 

14 La lucru ne ajutăm reciproc. 0 1 2 3 4 5 6 

15 
La lucru știm cum să găsim cădem de acord pentru a 

rezolva o problemă. 
0 1 2 3 4 5 6 

16 Cred că nu sunt deloc bun. 0 1 2 3 4 5 6 

17 În general, sunt mulțumit de mine. 0 1 2 3 4 5 6 

18 Simt că nu prea am de ce să fiu mândru. 0 1 2 3 4 5 6 

19 
Când rezolv o problemă, fac primul lucru care îmi vine 

în minte. 
0 1 2 3 4 5 6 
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20 
Când o soluție nu funcționează, încerc să înțeleg ce 

este greșit. 
0 1 2 3 4 5 6 

21 Compar toate soluțiile pentru a o găsi pe cea mai bună. 0 1 2 3 4 5 6 

22 Pot să îmi explic (susțin) părerile. 0 1 2 3 4 5 6 

23 Îmi dau seama dacă am făcut ceva bine sau rău. 0 1 2 3 4 5 6 

24 Îmi dau seama imediat când am dreptate. 0 1 2 3 4 5 6 

25 Dezvolt idei pe baza informațiilor culese. 0 1 2 3 4 5 6 

26 
Înainte de a acționa, mă gândesc la posibilele 

consecințe. 
0 1 2 3 4 5 6 

27 
Înainte de a acționa, mă gândesc la experiențele din 

trecut. 
0 1 2 3 4 5 6 

28 Mă gândesc la soluții noi. 0 1 2 3 4 5 6 

29 Pot gândi neconformist. 0 1 2 3 4 5 6 

30 Am idei creative. 0 1 2 3 4 5 6 

 

 

 

  

Nicio 

dată  
     

Întot 

deauna  

1 Mă simt epuizat(ă) emoțional de munca mea. 0 1 2 3 4 5 6 

2 Mă simt epuizat(ă) la sfârșitul zilei. 0 1 2 3 4 5 6 

3 
Mă simt oboist(ă) când mă trezesc dimineața și 

trebuie să mă confrunt cu o altă zi la lucru. 0 1 2 3 4 5 6 

4 
Pot înțelege cu ușurință modul în care beneficiarii 

gândesc. 0 1 2 3 4 5 6 

5 Pare că tratez beneficiarii ca pe niște obiecte. 0 1 2 3 4 5 6 

6 Mi se pare că lucrez toată ziua cu oamenii. 0 1 2 3 4 5 6 

7 Eu mă ocup de problemele beneficiarilor. 0 1 2 3 4 5 6 
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8 Mă simt obosit de munca mea. 0 1 2 3 4 5 6 

9 
Cred că influențez pozitiv viața altor oameni prin 

munca mea. 0 1 2 3 4 5 6 

10 
De când am început să lucrez aici, am devenit mai 

insensibil cu oamenii. 0 1 2 3 4 5 6 

11 Mi-e teamă că munca mă va împovăra emoțional. 0 1 2 3 4 5 6 

12 Mă simt plin(ă) de energie. 0 1 2 3 4 5 6 

13 Sunt frustrat(ă) de slujba mea. 0 1 2 3 4 5 6 

14 Cred că muncesc prea mult. 0 1 2 3 4 5 6 

15 Nu îmi pasă cu adevărat de beneficiari. 0 1 2 3 4 5 6 

16 
Lucrul direct cu oamenii îmi provoacă prea multă 

tensiune. 0 1 2 3 4 5 6 

17 Pot să îi fac pe beneficiari să se simtă confortabil. 0 1 2 3 4 5 6 

18 Mă simt fericit lucrând cu beneficiarii. 0 1 2 3 4 5 6 

19 Am făcut multe lucruri de valoare în munca mea. 0 1 2 3 4 5 6 

20 Simt că nu mai pot.. 0 1 2 3 4 5 6 

21 
Gestionez cu calm problemele emoționale ce apar în 

munca mea.  0 1 2 3 4 5 6 

22 
Am impresia că beneficiarii mă învinuiesc pentru 

problemele lor. 0 1 2 3 4 5 6 
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Care sunt, în opinia dvs., lucrurile care ar trebui înbunătățite în 

organizația dvs.? (maxim 3 răspunsuri) 
 

Confortul mediului de lucru (structura, resursele ...)   

Siguranța mediului de lucru   

Circulația informației și claritatea ei   

Relations between colleagues   

Relațiile cu superiorii   

IT și suport tehnologic   

Flexibilitatea programului de lucru   

Claritatea obiectivelor și a sarcinilor   

Grija față de personal (de ex.recunoașterea lucrului bine făcut) 
 

Formarea continuă a personalului   

Sistemul de recompense   

Relațiile cu beneficiarii   

Posibilitățile de dezvoltare a carierei   

Alocarea resurselor   

 

 

 

Alegeți din următoarele abilități (Abilități de viață) care, în opinia dvs., 

sunt esențiale pentru munca dvs. și pe care le considerați importante 

pentru a vă dezvolta pentru a vă îmbunătăți profesional (maxim 3 

răspunsuri)  
Abilitatea de a rezolva problemele   

Abilitatea de a lua decizii   

Creativitatea   

Simțul critic   
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Conștiința de sine - stima de sine   

Abilități de relaționare interpersonală   

Comunicare eficientă   

Managementul stresului   

Gestionarea emoțiilor   

Empatia   

 

Scrieți o scurtă motivare a alegerilor făcute: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________ 

 
  Deloc      

 

Foarte 

mult 

Cât de mult vă simțiți informat despre scopul 

proiectului? 0 1 2 3 4 5 6 

Credeți că participarea în activitățile proiectului vă 

va fi utilă în formarea dvs.? 0 1 2 3 4 5 6 

Credeți că participarea în activitățile proiectului va 

fi utilă în mulca organizației dvs.? 0 1 2 3 4 5 6 

Considerați utilă formarea pentru abilități de viață 

și inteligență emoțională pe care o are în vedere 

proiectul? 0  1 2 3 4 5 6 

Cum apreciați impactul tipului acesta de formare în 

viața profesională? 0 1 2 3 4 5 6 

Cum apreciați impactul tipului acesta de formare în 

viața personală? 0 1 2 3 4 5 6 

 


