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analiza problemei; 
gândirea la posibile variante de soluții;
stabilirea unui set de criterii pe care să le îndeplinească soluţia (prin prisma
consecințelor); 
identificarea unei soluţii potrivite – luarea deciziei; 
alcătuirea unui plan de acţiune.

Justificare și fundamentul teoretic al programului [1]:

Pentru reintegrarea lor socială, persoanele aflate în detenție au nevoie de cunoştinţe,
abilități, competenţe sociale și atitudini prosociale. S-a emis o ipoteză, conform căreia,
dezvoltând competenţele cognitive ale delincventului putem să-l împiedicăm să aibă
un comportament antisocial, oferindu-i abilităţi pentru a se adapta societăţii.

În domeniul asistenței sociale, despre rezolvarea problemei, a scris, pentru prima dată,
Helen Harris Perlman (Școala din Chicago), în lucrarea „Social Casework: A Problem-
Solving Process”(1957), în încercarea de a conferi practicii un caracter mai pragmatic.
Pentru H.H. Perlman rezolvarea problemei are semnificația unui proces și a unei
metode de acordare a ajutorului.

Rezolvarea problemelor este ceea ce trebuie să facă specialistul împreună cu
persoana asistată atunci când se află în fața unei/unor probleme. Dacă s-ar decide
asupra unei soluţii fără a fi investigată problema, se riscă să nu se rezolve, de fapt,
problema. 

Analizând mulţimea de exemple despre cum se procedează în general pentru
soluţionarea problemelor, constatăm că se conturează un anumit "model". Acest
model trebuie descris pas cu pas, deși, în practică, oamenii îl parcurg adesea în mod
iterativ – adică revin adesea la câte un pas dintre cei făcuți anterior și mai parcurg
procesul o dată. De exemplu, putem da peste mai multe soluţii de îndată ce ni se
iveşte o problemă. În timp ce investigăm problema, evaluăm şi soluţiile posibile, pentru
a vedea care este cea mai potrivită, ştiind deja cauzele. În sfârşit, după ce alegem cea
mai bună soluţie pentru acea problemă, putem descoperi că există implicaţii la care nu
ne-am gândit până atunci. Nu-i exclus să constatăm chiar că acea soluţie nu
funcţionează de fapt sau că are nevoie de schimbări semnificative ca să fie aplicabilă
[2]. 

Modelul rezolvării de probleme descrie etapele care trebuie parcurse la un moment
sau altul pentru a soluţiona o problemă. Aceste etape decurg astfel: 

[1] Revizuirea programului a vizat consolidarea modelului rezolutiv aflat la baza programului inițial, o mai bună structurare a conținutului
programului, dezvoltarea de aplicații pentru a facilita exersarea modelului de rezolvare de probleme, dezvoltarea unor noi sesiuni axate pe
rezolvarea de nevoi/probleme și invitarea instituțiilor din comunitate în sprijinul participanților.
[2] http://www.codecs.ro/cursuri/bzt629/files/Solutionarea%20problemelor%20si%20elaborarea%20deciziilor.pdf
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Concentrarea pe puncte forte, nu doar pe riscuri, aduce o abordare nouă în lucru
cu infractorii. Mare parte din activitatea cu infractorii se concentrează pe
identificarea şi aprofundarea factorilor de risc – factori care sporesc probabilitatea
recidivei. Se acordă mai puţină atenţie identificării şi consolidării punctelor forte.
Prin urmare, concentrarea pe puncte forte şi nu accentuarea riscurilor este,
probabil, o modalitate mai bună de a motiva pe cineva să se schimbe, de a ajuta pe
cineva să se desisteze. Personalul care are aşteptări mari de la participanți are
şanse mai mari să încurajeze încercările hotărâte în sensul schimbării
comportamentale (denumit şi „efectul Pygmalion”).

Planificarea/gestionarea finanțelor proprii nu este o abilitate complicată, doar că
lipsește exercițiul acesteia. Majoritatea dintre noi avem cheltuieli fixe, adică plăți
frecvente lună de lună. În cazul cheltuielilor fixe, cum ar fi rata la bancă,
întreținerea, abonamentul de telefonie mobilă, cablu, electricitate etc., acestea ar
trebui să fie prioritare pe lista de cheltuieli, mai ales dacă sunt lucruri absolut
necesare. Bugetul va fi mai ușor de controlat dacă îl organizăm mai atent, adică
punem pe hârtie toate aceste cheltuieli obligatorii și dacă încercăm să alocăm
suma de bani necesară lunar pentru a le achita. 

Trainingul vocațional ar trebui să fie parte importantă a tuturor programelor de
reintegrare a deținuților [3] pentru a determina o mai bună orientare pentru piața
locurilor de muncă, persoana privată de libertate având ocazia, în acest mod, de a-
și identifica și exersa abilitățile lucrative, pentru o viață independentă. Cum acestea
sunt parte integrantă a altor intervenții derulate pe perioada detenției și în etapa
pregătirii pentru liberare, prezentul program își propune ca laitmotiv - consolidarea
abilitaților de rezolvare a problemelor. În cadrul acestui program acest proces de
învăţare se petrece la modul general pe schema rezolvării de probleme, cât și în
particular pe o serie de probleme frecvente în cazul celor aflați în detenție,
probleme frecvent asociate cu săvârșirea de infracțiuni patrimoniale.

Programul revizuit este interactiv, fiecare sesiune conținând exerciții care
încurajează participanții la reflectare în sfera problemelor cu care se confruntă.
Întărirea abilităților prosociale se realizează și prin trimiterile la sesiunile anterioare
și dezvoltarea progresivă a abilităților de ”rezolvare de probleme” și a
mecanismelor de a sta departe de ”probleme” (fapte antisociale).
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să se consolideze capacitatea participanților la program de a conştientiza
problemele pentru a le putea face faţă;
să încurajeze participanții să definească clar problemele cu care se confruntă;
să înveţe să se gândească la consecinţele acțiunilor proprii;
să identifice soluţii prosociale alternative;
să aibă cunoștințe despre rezolvarea problemelor;
să exerseze abilitățile de rezolvare a problemelor, pentru a face față acestora în
penitenciar și după liberare;
să-și identifice motivele pentru care ar spune ”nu” provocărilor;
să exerseze mecanisme de a face față provocărilor, de a rezista presiunii grupului;
să își construiască un plan de prevenire a recidivei, centrat pe rezolvarea
constructivă a problemelor.

Scopul programului:

Scopul programului este învățarea de comportamente și abilități sociale specifice
rezolvării problemelor, abordându-le pe cele de natură financiară, dar și pe cele
corelative acestora.

De asemenea, centrarea pe dezvoltarea abilităților de rezolvare de probleme a
celor care au comis infracțiuni patrimoniale aduce specificitate aplicațiilor din
cadrul acestui program în raport cu natura infracțiunilor comise.

În cazul minorilor, abilitățile de rezolvare a problemelor sunt în formare, asemenea
altor abilități, intervenția din acest program venind în sprijinul formării corecte a
acestor abilități. Minorii care nu dispun de competențe de rezolvare a problemelor
pot evita să ia măsuri atunci când se confruntă cu o problemă. Mai curând decât să
își investească energia în rezolvarea problemei, ei vor investi timpul pentru a evita
problema, care astfel se poate acutiza. Sau minorii care nu dispun de competențe
de rezolvare a problemelor intră în acțiune fără să-și recunoască alegerile. Un
minor poate lovi un coleg care îi taie calea sau poate fura de la acesta ceva ce își
dorește mult pentru că nu știe ce altceva poate să facă, nu este conștient de
consecinte și că are alternative.

Familiarizarea, înțelegerea și exersarea modelului rezolutiv conduce la dezvoltarea
abilităților de a face față problemelor, în general, și a celor care au legătură cu
infracțiunile patrimoniale, în special.

Obiective specifice:

[2] Stemate C. C., Ulmeanu C. E., Conduitele adictive la copil şi adolescent/Additional conditions in child and teenager, Revista de practică
medicală, 2018
[3] idem
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deţinuţii ce au săvârşit infracţiuni patrimoniale, de ex: furt (inclusiv furt de mașini,
răpirea mijlocului de transport), jaf, tâlhărie, escrocherie, pungășie etc.;
prezintă interes/disponibilitate de a participa la program, admiterea în program
realizându-se în urma unui scurt interviu derulat în acest sens.

Organizarea și derularea programului se va realiza de către psihologii din instituţia
penitenciară, denumiți în continuare tutori de program;
Programul are 10 sesiuni, care se vor derula în cursul a trei luni înainte de data
liberării, cu o frecvență de câte o sesiune săptămânal, o sesiune de grup durează
între 60 - 90 minute;
Grupul de lucru va fi alcătuit din 8-12 persoane;
Programul poate fi aplicat atât majorilor, cât și minorilor, indiferent de gen;
Niciun deţinut nu trebuie să fie obligat să participe la acest program împotriva
voinţei sale. 

 Beneficiarii programului, criterii de eligibilitate:

 
Metodica organizării programului:

În derularea programului de grup se utilizează, alături de metodele expozitive
(descrierea, explicația), metode interactive de lucru, precum: brainstormingul, analiza
de caz, jocul de rol, problematizarea, provocarea de valori, dilema morală, fiind astfel
accesibile și minorilor.

Dacă nu există secții separate și programul este organizat în grupe mixte - minori
/majori, numărul din fiecare categorie să fie reprezentativ (nu un singur minor într-un
grup de majori, precum nu un singur major într-un grup de minori).
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SESIUNEA nr. 1 – INTRODUCERE PROGRAM

Să se familiarizeze cu noţiunea de grup de învăţare;
Să se analizeze felul în care participanţii la grup percep regula;
Să se îmbunătățească felul în care grupul se raportează la reguli.

cu numele şi prenumele;
fiecare participant este rugat să precizeze cum preferă să i se spună în grup;
o calitate care-l recomandă și care începe cu inițiala prenumelui (ex: Sunt
Cosmin cel curajos).

Obiective sesiune: 

1.1 Prezentarea participanților

Unul dintre tutorii de program deschide sesiunea prin a-i saluta pe toți cei prezenţi
şi a-i invita pe  participanți să se prezinte. 

Se vor face prezentările, pe rând, cum sunt aşezaţi participanții în cerc, în sensul
indicat de conducătorul de grup, şi începând cu persoana din grup care doreşte să
se prezinte prima. Dacă nu doreşte să se prezinte nici unul dintre participanți,
începe unul dintre tutorii de program şi se continuă spre dreapta sau spre stânga.
Prezentarea se face:

Prezentarea va fi încheiată de celălalt tutore de program, dacă a fost inițiată de
unul dintre tutori. 

1.2 Prezentarea programului. Scopul programului

Scopul programului este învăţarea de comportamente şi abilităţi sociale specifice
rezolvării de probleme, pe care deţinuţii să le folosească atât în detenție, cât și după
liberarea din penitenciar. Acest proces de învățare se petrece atât în acest grup, cât
și în afara lui, prin stabilirea de sarcini de rezolvat între întâlnirile de grup.

În acest scop, toți participanții trebuie să respecte un set de reguli şi să ia parte la
orele de grup care se desfășoară după un anumit orar.

1.3 Exercițiu pregătitor legat de reguli - Cuburile

Membrii grupului stau aşezaţi în cerc. Vom folosi cuburi sau mingi de două culori.
 

Variante: Cerem participanților să paseze cuburile sau mingile de la unii la alţii:
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Scaunele vor sta aşezate în cerc la fiecare  sesiune;
Această aşezare a scaunelor reflectă poziţii egale pentru toţi participanţii. Putem să
ne vedem cu toţii şi putem vorbi mai relaxat;
Faptul că în oră vom vorbi pe rând. Vom semnala faptul că avem ceva de spus, că
vrem să vorbim printr-un semnal convenit de comun acord cu toţi participanţii (de
ex.: ridicarea mâinii, folosirea unui obiect - cel care îl are poate vorbi etc.).

a) Cum vor ei (fără nicio regulă) - 5 min.
b) Cuburile/mingile de o culoare vor fi pasate spre dreapta, iar cele de cealaltă culoare
vor fi pasate spre stânga - 5 min.

a) Când lăsăm participanții să arunce mingea fără să stabilim nicio regulă, se implică și
tutorii și imprimă jocului un ritm rapid, încercând să dea o atmosferă de joc cu mingea.
În acest fel, stimulăm participanții să se poarte cât mai apropiat de comportamentul
lor obișnuit în timpul unui joc cu mingea. 

De multe ori ceea ce se întâmplă este:
 -  deţinuţii solicită să se formuleze o regulă a jocului;
 -  deţinuţii încep să se lovească cu mingile;
 -  grupul de deţinuţi automat aplică o regulă de joc.

Oricare ar fi reacţia grupului, ea este manifestarea unei atitudini faţă de ideea de regulă:
 -   simţim nevoia să existe regula;
 -   profităm de faptul că nu există regulă;
 -   aplicăm automat o regulă proprie.

b) Ce a fost diferit în a doua parte a exercițiului cu mingi?
-  a fost aplicată o regulă a jocului;
-  chiar dacă la început regula a fost aplicată cu ”stângăcie”, pe parcurs exersarea
regulii a dus la interiorizarea ei de către participanți.

Orice grup, la fel ca și societatea, are nevoie de reguli ca să funcţioneze.

1.4 Regulile grupului nostru

Dacă numărul participanților este de până la 8-12 persoane, regulile pot fi stabilite la nivelul
grupului, prin implicarea persoanelor participante. Regulile vor fi negociate la nivelul grupului
înainte de a fi trecute pe foaia de flipchart, fiind posibilă și stabilirea de ”sancțiuni” în cazul
încălcării: să împartă caietele participanților, să spună o zicătoare, glumă etc.).

Alte reguli la care vor face referire tutorii:

Foaia de flipchart cu regulile grupului va fi afişată pe perete până la sfârşitul întâlnirilor
de grup.
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Caietul participantului, pix sau creion;
Tablă şi cretă sau flip-chart şi markere;
Patru cuburi sau mingi de două culori (două de o culoare şi două de altă culoare). 

Tema de reflecție: solicitați participanților să se gândească până data viitoare  la o
regulă care ar avea utilitate pentru ei, pentru viața lor.

Încheiați oferind feedback pozitiv membrilor grupului pentru participare.

Colecția de materiale a sesiunii nr. 1:
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SESIUNEA nr. 2 - CE SUNT PROBLEMELE?

Să identifice semnele unei probleme, interne, externe, asupra lui și asupra celorlalți;
Să definească corect o problemă cu care se confruntă.

În penitenciar - reguli privind ieşirea la medic sau la administraţie – scurtă
discuţie despre proceduri şi reguli în Regulamentul de organizare internă a
penitenciarului; 
Afară – reguli privind participarea la evenimente sportive – scurtă discuție
despre astfel de reguli; importanța existenței acestor reguli și a respectării lor.

Existența unui obiectiv, a unei aspirații; 
Dificultate/obstacol în calea atingerii acestui obiectiv;
Stare afectivă negativă, nervozitate, tensiune, nemulțumire asociată.

Obiective sesiune: 

Verificarea temei de reflecție

Exemple de reguli: 

2.1 Ce îmi doresc să rezolv?

Tutorii solicită participanților să descrie sau să deseneze o situaţie dificilă sau o
problemă din viaţa lor, pe care ar dori să o rezolve.

Discutați apoi despre punctele comune ale acestor situații dificile/probleme, ca de
exemplu:

2.2 Ce este o problemă?
Solicitați participanților să descrie, folosind un singur cuvânt, ce este o problemă
pentru ei.

Scrieți pe flipchart răspunsurile participanților.
Încercați o definire a problemei, integrând cuvintele participanților. 
Definire posibilă: Chestiune care prezintă aspecte dificile, neclare, care necesită o
lămurire, dificultate care trebuie soluționată, rezolvată, o greutate, un impas etc.

Explicați participanților că oamenii îşi doresc să aibă diverse lucruri. Unii îşi doresc
automobile, alţii îşi doresc o casă, alții își doresc o familie, alții își doresc iubire, alţii
sănătate, alții alte lucruri… Unii le obţin mai repede, alţii mai greu, alții deloc…
Oamenii obțin unele dintre aceste lucruri, pe altele însă nu. Deci toți oamenii au
probleme, indiferent de categoria socială, sex, vârstă, profesie etc.
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De ce mi se întâmplă doar mie?
Mă enervez
Vorbesc urât
Mă agit
Refuz să mă mai gândesc la problemă
Plâng de ciudă

Prezentaţi trei probleme rezolvate cu succes şi trei probleme a căror rezolvare s-a
soldat cu un eşec – Fişa de lucru nr.1.
Discutați despre atingerea scopurilor şi dificultăţile întâmpinate

Caietul participantului, pix sau creion;
Tablă şi cretă sau flip-chart şi markere;
Fișa nr. 1 - trei probleme rezolvate cu succes şi trei probleme a căror rezolvare s-a
soldat cu un eşec.

2.3 Cum observăm/cum ne dăm seama că avem o problemă? 
Tutorii de program solicită participanților să exprime, prin poziția corpului, o idee, un
mesaj sau o stare. După un scurt exercițiu liber, de încălzire, care să implice
exprimarea unor diferite stări, tutorii solicită membrilor grupului să exprime prin
poziția corpului și mimică că au o problemă. 

Participanţii trebuie să răspundă apoi la următoarea întrebare: Cum te simți sau ce
gândeşti când ai o problemă? Răspunsurile vor fi listate pe flip chart.

Exemple de răspunsuri:   

Soluţiile propuse vor fi analizate pentru a scoate în evidenţă diversitatea reacţiilor unei
persoane în faţa problemelor, precum şi faptul că, toţi membrii grupului au probleme
pentru că toți oamenii au probleme. 

Diferă doar natura lor, intensitatea acestora, sensibilitatea oamenilor faţă de ele şi
modul de a reacţiona. Astfel, și cei din jur ne pot comunica ce observă, că ne preocupă
ceva, că ne comportăm diferit, ciudat, când avem o problemă.

2.4 Exemple de probleme personale

 

Se va acorda atenţie realizării sarcinilor acestui exerciţiu, întrucât va folosi ca bază de
plecare pentru alte aplicaţii din sesiunile următoare.

Colecția de materiale a sesiunii nr. 2:
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SESIUNEA nr. 3 - REZOLVAREA DE PROBLEME

Să definească corect problema;
Să-şi asume responsabilitatea pentru problema lui;
Să exploreze cât mai multe opțiuni de rezolvare.

Obiective sesiune: 

Recapitulare a sesiunii anterioare, a concluziei acesteia: recunoașterea semnelor
unei probleme și definirea ei corectă favorizează soluționarea problemei din timp.

3.1 Fii sigur în privința faptelor - Pasul I în rezolvarea de probleme
Brainstorming – “Lista afirmațiilor” – Fişa de lucru nr. 2
Membrii grupului trebuie să enumere o listă de afirmații pe care le consideră
adevărate, cu privire la pedeapsă, infracțiune, reintegrare socială, toate variantele
vor fi notate.

Ex.: “… nu mă angajează nimeni, am cazier“, “… toţi oamenii fură”, “…cei bogaţi sunt
necinstiţi”  etc.

Scrieţi această propoziţie pe tablă sau pe flipchart şi împărţiţi grupul în două
echipe, acordând 5 minute pentru o echipă să găsească cât mai multe argumente
împotriva acestei propoziţii, iar cealaltă - afirmaţii pro. Tutorii vor nota pe flipchart
afirmațiile pro/contra.

Exemple:

13

Pro Contra

Nimeni nu-i angajează pe cei care
au cazier, motiv pentru care mulți
recidivează. 
La toate locurile de munca se
solicită cazier.

Într-adevăr este greu să găsești un
loc de muncă, acest lucru fiind
influențat de mai mulți factori, nu
doar de cazier.
Contează calificarea, experiența
priceperea etc.
Există multe persoane condamnate
care s-au angajat sau care și-au
menținut locul de muncă chiar în
condițiile unei condamnări.
Cazierul nu este veșnic, există
reabilitarea.



Şeful meu mă enervează …

Soția/prietena nu mă înțelege că vreau să merg la meci cu băieții …

Părinții nu mă lasă la petrecerea prietenului meu … 

Se observă că suntem tentaţi să considerăm o serie de afirmații adevărate, doar
pentru că se vehiculează mult și că le auzim în jurul nostru, fără a analiza atent
situaţiile. 

Pericolul: putem lua decizii greşite care ne vor afecta în viitor. De exemplu, să nu facem
eforturi să  căutăm loc de muncă după liberare, considerând că oricum ”dacă am
cazier, nimeni nu mă angajează”. Sau la prima respingere, la un interviu de angajare să
renunț, întărindu-mi convingerea nesănătoasă. În luarea deciziilor trebuie să ne bazăm
pe fapte, pe ceea ce este dovedit și acceptat de majoritate, nu pe opinii.

3.2 Definește corect problema – Pasul II în rezolvarea de probleme

Pe baza informațiilor și faptelor definim problema. Tutorii explică că este important ca
o problemă să fie definită corect. 

Și subliniați că trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru problema noastră
spunând: Cum să fac eu să/Cum pot eu să/Ce trebuie să fac să rezolv problema?

Exemplu: 

Utilizând argumentele de mai sus şi presupunând că obiectivul persoanei este să își
mențină locul de muncă, o mai bună formulare a problemei ar fi: Ce trebuie să fac să-
mi îmbunătăţesc relaţia cu şeful?

O bună formulare a problemei ar fi: Cum pot să o fac pe soția/prietena mea să mă
asculte în această privință?

 O bună formulare a problemei ar fi: Cum să-mi conving părinții să mă lase la petrecere?
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Situația 2Situația 1 Exemplu:

Pro Contra

Toţi oamenii fură, motiv pentru
care infracţionalitatea e în
creştere.
Infracţionalitatea a atins toate
continentele.   

Dacă ar fi toți hoţi, obiectele din
jur ar dispărea în permanenţă.
Înseamnă că acesta ar fi un lucru
normal, nu o infracţiune.
Dacă toţi ar fi hoţi, nu ar mai
deranja pe nimeni acest lucru.



Sar imediat în apărarea persoanei atacate;
Chem pe cineva în ajutor;
Îi las în pace, au ei problemele lor;
Mă retrag pentru a nu se lega şi de mine;
Caut un telefon pentru a chema poliţia;
Am o bună condiţie fizică, intervin în ajutorul celui mai slab.

Vorbesc cu proprietarul să îi solicit o amânare a plății, eventual, stabilim și
dobândă pentru întârzierea plății;
Solicit un împrumut de la o persoană apropiată;
Împrumut sume mai mici, dar de la mai multe persoane;
Îi propun proprietarului o îmbunătățire în locuință drept contravaloare a chiriei;
Amanetez o bijuterie și plătesc chiria;
Vând un bun pe care îl am (de ex. bicicletă) să fac rost de banii de chirie;
Lucrez cu ziua până fac banii de chirie;
Mă angajez și solicit o amânare a plații chiriei până iau salariul; 
Mă angajez să fac o lucrare și solicit banii în avans etc.

Tutorii explică importanţa afirmaţiilor care încep cu „EU”, atunci când se defineşte o
problemă, deoarece obiectivul este al nostru, iar singurul tip de comportament pe
care-l poate schimba cu siguranţă este al nostru.

3.3 Problematizare: Ce opţiuni am?  - Pasul III în rezolvarea problemelor
Tutorele prezintă o situaţie  problematică în scris sau în imagine. 

Exemplu 1: Prezentați Fișa nr. 3: “Ţi se pare că vezi pe cineva care atacă o altă persoană.
Ce vei face?”.

Membrii grupului vor fi invitați să emită mai multe ipoteze timp de 3-5 minute.
Soluții/opțiuni: 

Răspunsurile participanților trebuie notate pe flipchart. Se analizează răspunsurile
membrilor grupului (de ce au perceput în felul acesta situaţia, analiza contextului, de
ce mai era nevoie pentru a interpreta realist situaţia etc.). 

Exemplul 2: ”A trecut data scadenței și proprietarul îți dă un ultimatum pentru plata chiriei.
Dacă nu plătești în 3 zile trebuie să părăsești locuința. Ce vei face?”

Precizați că soluțiile la această problemă nu implică obținerea de bani prin săvârșirea
de infracțiuni. Răspunsurile participanților trebuie notate pe flipchart.

Soluții/opțiuni:  
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Caietul participantului, pix sau creion;
Tablă şi cretă sau flip-chart şi markere;
Fișa nr. 2 – Lista faptelor; 
Fișa nr. 3 – Imagine situație problematică.

Scopul acestui exerciţiu este de a încuraja participantul în identificarea cât mai multor
posibilităţi pentru a o alege pe cea mai potrivită. Se insistă pe ideea că modul în care
evaluăm și interpretăm o situaţie ne determină să ne comportăm într-un anumit fel. 

3.4 Ce opţiuni am pentru problema mea?
Revenim la Fișa nr. 1 completată în Ședinţa 2, participanții selectează o problemă din
coloana ”Eşec” şi analizează lista opțiunilor după algoritmul de mai sus. Participanţii vor
fi ghidaţi să analizeze în profunzime problema şi să identifice cât mai multe alternative
de rezolvare.

Colecția de materiale a sesiunii nr. 3:
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SESIUNEA nr. 4 - ANALIZA CONSECINŢELOR ȘI

ALEGEREA SOLUȚIEI

Să încurajeze participanţii să identifice cât mai multe soluții la o problemă;
Să examineze consecinţele soluțiilor din diverse perspective în scopul rezolvării
problemelor cu succes.

Obiective sesiune: 

Recapitularea concluziei şedinţei precedente
Când definești și analizezi atent o situaţie, şansele de a lua o decizie corectă cresc.
 

4.1 Ce sunt consecinţele?
Participanţii sunt încurajaţi pe parcursul actualei şedinţe şi a următoarelor să
identifice şi să examineze consecinţele unor situaţii conflictuale. 

Pentru început se vor defini termenii: 
consecinţă    -  urmare/rezultatul unei acţiuni;
                      -  ele pot fi imediate sau pe termen lung; 
                      -  ele pot fi uşor de anticipat sau dimpotrivă greu de prevăzut;
                      -  pot fi negative şi pozitive;
Exemplu: 
bombă nucleară – consecințe negative;
pe termen scurt - distrugerea unei zone;
pe termen lung - afectarea climei și apariția unor anomalii etc.;

Pentru minori oferiți mai multe exemple:
arunci cu o piatră în direcția cuiva; consecințe: îl poți lovi, răni etc;
nu îți faci tema; consecințe: ești atenționat de profesor, poți lua o nota rea etc.

4.2 Examinarea/analizarea consecințelor – Pasul IV în rezolvarea problemelor

Exersarea analizei consecinţelor şi raportarea lor la o decizie. Când faci o anumită
alegere, consecinţele (negative/pozitive) se răsfrâng asupra ta şi a altor persoane.
Participanţii vor analiza o serie de situaţii după algoritmul din Fişa de lucru nr. 4:
Consecinţele asupra ta/asupra altora; 
Consecinţe pozitive/negative;
Consecinţe pe termen scurt/ lung.

Concluzia şedinţei: consecinţele unei fapte pot fi diverse, de multe ori cu efecte mai
greu de sesizat în momentele faptei. Ulterior, imaginea consecințelor este mai amplă.
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Caietul participantului, pix sau creion;
Tablă şi cretă sau flip-chart şi markere;
Fișa nr. 4 - Algoritm de analiză a consecințelor;
Fișa nr. 1 din Sesiunea nr. 2, Revenire.

 4.3 Alegerea unei soluții – Pasul V în rezolvarea de probleme

Revenim la Fișa nr. 1 din Sesiunea nr. 2 și la opțiunile completate în sesiunea
anterioară pct. 3.4). Participanţii vor fi ghidaţi să analizeze  consecințele opțiunilor
identificate și să aleagă o soluție în final.

Solicitați participanților o concluzie pentru sesiunea parcursă.

O problemă nu are numai o soluție! Gândește-te la mai multe soluții și ca să o alegi pe
cea mai bună analizează consecințele tuturor soluțiilor la care te-ai gândit.

Colecția de materiale a sesiunii nr. 4:
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SESIUNEA nr. 5 - REZUMATUL MODELULUI DE

REZOLVARE A PROBLEMELOR

Consolidarea prin exersare a algoritmului de rezolvare a problemelor.

Etape premergătoare: Identificarea problemei, a semnalelor acesteia (interne,
externe, asupra propriei persoane, semne văzute și comunicate de ceilalți din jur).
Etapele rezolvării:

Caietul participantului, pix sau creion;
Tablă şi cretă sau flip-chart şi markere;
Foaie flipchart cu etapele rezolvării problemelor;
Fișa nr. 1 din Sesiunea nr. 2, revenire.

Obiective sesiune: 

5.1 Etapele modelului de rezolvare a problemelor
Tutorii solicită participanților să–și amintească etapele rezolvării problemelor
discutate pe parcursul ultimelor 2 sesiuni. 

Notați pe flipchart ideile participanților, încurajând exprimarea lor. Încercați ulterior
să le ordonați astfel:

          Culege informaţii – fii sigur în privința faptelor;
          Definește problema;
          Gândește-te la opţiuni;
          Analizează consecințele acestor opțiuni;
          Ia o decizie.
 

Acest model va fi scris și pus într-un loc vizibil pentru grup.

5.2 Planul meu de rezolvare a problemei
Revenim la Fișa nr. 1 completată în Sesiunea nr. 2 (Exercițiul nr. 4) și invităm
participanții să selecteze o a doua problemă din coloana ”Eşec” şi să parcurgă un
plan complet de rezolvare a acesteia trecând prin etapele amintite mai sus, scrise
pe foaia de flipchart. 

Fiecare participant împărtășește grupului planul său de rezolvare a problemei. Se
discută pe marginea a trei-patru planuri prin raportare la modelul de rezolvare a
problemei scris pe flipchart, solicitând completarea etapelor cu ajutorul grupului.

Colecția de materiale a sesiunii nr. 5:
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SESIUNEA nr. 6 - SĂ ÎNVĂȚ SĂ GĂSESC SOLUȚII

Să încurajeze participanţii să–și abordeze constructiv și responsabil propriile
probleme;
Să examineze soluțiile și consecinţele acestora în scopul rezolvării problemelor
cu succes.

locuire/adăpost;
loc de muncă/școală;
venituri;
timp liber şi prieteni;
familie;
sănătate (consum alcool, droguri).

Obiective sesiune: 

6.1 Cercul nevoilor mele

Tutorele solicită participanților să completeze Fișa nr. 5 apreciind nivelul satisfacţiei
lor pentru fiecare dintre domeniile menționate, 10 însemnând complet satisfăcut,
iar 1 - complet nesatisfăcut. Solicitați unirea punctele marcate pentru fiecare arie,
rezultând o formă geometrică care ar putea fi cerc (dacă toate ariile ar fi evaluate
cu 10) sau o formă imprecisă, nedefinită, având în vedere că unele arii vor primi
punctaj mai mic. Ariile propuse a fi evaluate sunt:

Aria loc de muncă poate fi înlocuită cu școală în cazul minorilor, dacă situația
acestora o impune.

6.2 Lista problemelor mele (completare)
Reveniți la Fișa nr. 1 din Sesiunea nr. 2 și revedeți problemele menționate acolo. 
Întrebați participanții dacă mai sunt și alte probleme pe care vor să le rezolve și să
completeze cu acestea lista situațiilor problematice. 

Explicați că ariile care au obținut punctaj mic la exercițiul nr. 1 privind nivelul de
satisfacție se pot constitui în obiective de atins în sensul îmbunătățirii calității vieții.

Completați în final lista situațiilor problematice cu 3 dintre problemele existente în
domeniile vieții care au obținut punctajul cel mai mic la exercițiul anterior. 

Discutați în grup despre aceste situații problematice pentru ca participanții să
observe că acestea sunt oarecum asemănătoare și că fiecare are probleme.
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Caietul participantului, pix sau creion;
Tablă şi cretă sau flip-chart şi markere;
Fișa nr. 5 - Cercul nevoilor;
Fișa nr. 1 din Sesiunea nr. 2, revenire.

6.3 Legătura dintre problemele mele și infracțiune

Scenariu (la alegere major/minor):

1. Victor a rămas fără loc de muncă în urmă cu două  luni și a tot amânat să mai caute un
alt loc de muncă. Și-a luat o mică pauză, cum obișnuia el să spună. La scurt timp
scadențele și datoriile au început să-l streseze. Când un prieten a venit să-i ceară suma de
bani pe care i-o datora, Victor a sustras un casetofon din balconul vecinului său …

2. Robert face parte dintr-un grup de adolescenți care își petrec timpul distrându-se în mod
costisitor și ”cool”: ieșiri în cluburi, consum de alcool, închiriere de mașini, ieșiri la mare etc.
Fiecare membru al grupului propune, prin rotație, o modalitate de a petrece, organizând
distracția și suportând costurile acesteia. Când a venit rândul lui Robert de a pregăti
distracția grupului și-a dat seama că nu are banii necesari. Sumele acordate de părinți nu
erau suficiente pentru a satisface exigentele grupului, așa că a furat trei biciclete pe care le-a
comercializat pentru a face rost de banii doriți …

Întrebați participanții dacă pot identifica o problemă în situația lui Victor/Robert?
Explorați problema. Continuați să analizați dacă există vreo legătură între problema lui
Victor/Robert și infracțiunea comisă. Explorați ce soluții alternative ar fi avut
Victor/Robert pentru problema cu care se confrunta?

Discutați cu participanții despre propria infracțiune și subliniați cu care dintre nevoile
evaluate mai sus, la exercițiul 6.1, are legătură infracțiunea comisă. Completați cercul
nevoilor dacă participanții identifică o altă nevoie/alte nevoi în legătură cu infracțiunea.

Sugerați participanților să-și reamintească planul de rezolvare a problemei analizat în
exercițiul anterior sau în Sesiunea 4 (la exercițiul 4.3), ori în Sesiunea 5 (la exercițiul
5.2), dacă nevoia identificată are legătură cu aspectele problematice discutate la unul
din aceste exerciții.

Verificați împreună dacă planurile de rezolvare ale problemelor îi pot ține departe de
infracțiune. Dacă răspunsurile sunt afirmative, subliniați că în acest caz rezolvarea
acelor nevoi sau probleme vor crește șansele de a sta departe de infracțiune. Dacă a
fost identificată o nouă problemă, care nu a fost analizată în cadrul exercițiilor
anterioare, solicitați, prin brainstorming, în cadrul grupului, parcurgerea celor 5 pași
pentru rezolvarea ei.

Colecția de materiale a sesiunii nr. 6

21



SESIUNEA nr. 7 – CUM POT SPUNE STOP
PROVOCĂRILOR?

Să-și identifice motivele pentru care ar spune ”nu” provocărilor;
Să exerseze mecanisme de a face față provocărilor, de a rezista presiunii grupului.

De ce credeți că Alex a furat casetofonul?
Care este problema lui Alex?
De ce credeți că a decis Alex în acest fel?
Discutăm răspunsurile împreună cu participanții. Despre cum pot conștientiza tentația
și cum pot rezista tentațiilor? Care este balanța costuri/beneficii pentru Alex?
Alex a pus balanță ce a reușit să facă după ce s-a liberat (loc de muncă, locuință,
libertate) și ce costuri implică fapta comisă, prețul pe care trebuie să-l plătească
(pedeapsa, probabil una privativă de libertate, având în vedere recidiva).
Tu ai putea avea o problemă asemănătoare cu Alex? Cum crezi că o vei rezolva?

Obiective sesiune: 

7.1 Cum spunem stop provocărilor? (Fișa nr. 6)

Alex a fost liberat condiţionat din penitenciar după ce a executat 3 ani închisoare
pentru furt. A căutat un loc de muncă şi a găsit pe un șantier ca muncitor
necalificat. Tot acolo a găsit şi o cameră în care să locuiască. După 6 luni, a trecut
pe lângă o maşină luxoasă care avea geamul deschis şi a văzut un casetofon auto.
Imediat s-a aplecat prin geam şi a furat casetofonul. Ajuns la camera unde locuia şi
ceva din mintea lui nu i-a mai dat pace. S-a dus la poliţie şi a povestit ce a făcut. A
dus şi casetofonul pentru a-l înapoia proprietarului. A fost întrebat de judecător de
ce totuși a furat casetofonul şi a răspuns că atunci când a văzut mașina deschisă a
fost tentația prea mare şi nu s-a mai putut stăpâni. Proprietarul, primindu-și bunul
înapoi, nu a depus plângere la poliție.

Întrebări pentru participanți:

7.2 Cum rezistăm presiunii grupului
Tutorii introduc o nouă etapă în povestea lui Alex. Înainte de a merge la poliție, Alex
a avut o discuție cu prietenii săi, s-a consultat cu aceștia ce să facă. Aceștia l-au
sfătuit să păstreze casetofonul. 

Realizați un joc de rol despre o posibilă discuție între Alex, care încearcă să reziste
presiunii grupului, și unul dintre prietenii săi, care îl îndemnă să păstreze bunul
sustras, chiar să îl valorifice și ”să se distreze împreună”.
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invocarea unor motive (reale, inventate) pentru a se retrage la timp sau pentru a
nu răspunde solicitării;
reamintirea experienței pedepsei, a detenției, dacă au împărtășit-o în comun; 
introducerea amânării pentru a îndepărta momentul tentației;
propunerea de alternative de a rezolva acea situație; 

Trei lucruri pe care le-a făcut bine;
Trei situaţii în care a fost capabil să spună ”nu” când a fost pe cale/constrâns să
comită o infracţiune/sau a spus ”nu” presiunii grupului.

Caietul participantului, pix sau creion;
Tablă şi cretă sau flip-chart şi markere;
Fișa nr. 6 – Cum spun stop provocărilor?
Fișa nr. 7 – Punctele forte.

Insistați pe formularea explicită a unor formule de a rezista presiunii grupului:

7.3 Punctele mele forte
Exercițiul are ca obiectiv întărirea aspectelor pozitive ale fiecărui participant, după
principiul: “vezi că se poate…”.  Participanţii vor fi încurajați să vorbească despre ceea ce
pot să facă, despre situaţiile în care au fost mulţumiţi de ei.

Exerciţiul presupune identificarea de puncte forte (Fişa nr. 7), respectiv:

După completarea fișei, tutorii încurajează participanții să-și prezinte punctele forte,
calitățile, modalitatea de a gândi etc. care i-au ajutat în acele momente.

Încheiați sesiunea prin a da feedback participanților pentru implicare.

Colecția de materiale a sesiunii nr. 7:
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SESIUNEA nr. 8 – CUM SĂ EVIT INFRACȚIUNEA?

Să analizeze traseul unei infracțiuni;
Să conştientizeze gândurile dinainte şi de după comiterea infracţiunii; 
Să exerseze tehnici de a spune ”nu” infracțiunii.

Când credeți că s-a gândit George la infracţiune?
La ce credeți că s-a gândit George înainte de a comite infracţiunea?
A anticipat George consecințele?
Ce consecințe a avut fapta lui George?
Ce opţiune alternativă/de evitare a infracțiunii ar fi avut?

Când te-ai gândit la infracţiune?
La ce te-ai gândit înainte de a comite infracţiunea? 

Obiective sesiune: 

8.1 Conştientizarea gândurilor dinainte şi de după comiterea infracţiunii
Acest exerciţiu urmăreşte modul de luare a deciziei de comitere a infracţiunii şi
orientarea către modul de luare a deciziei de evitare în viitor, parcurgând o serie de
pași.

Etapele vor fi analizate pe marginea unui studiu de caz neutru care să încurajeze
examinarea atentă a pașilor propuși.

O femeie de 65 de ani se întoarce de la piaţă cu o sacoşă plină de cumpărături. Se
opreşte la chioșcul din colț pentru a cumpăra pâine. Scoate portmoneul în care tocmai
avea pensia. George, un tânăr de 17 ani, care nu avea ocupație și umbla fără un scop o
văzuse încă de la piață că umbla încărcată de cumpărături și cu portofelul la vedere.
Fără să stea pe gânduri, George trece în viteză, o îmbrânceşte, lovind-o dur și
răsturnându-i geanta cu cumpărături, reușind să îi sustragă portmoneul cu pensia pe
care tocmai o luase. Femeia strigă după ajutor și câțiva trecători fug după George. Fiind
o zonă aglomerată și mobilizarea trecătorilor destul de promptă, George este prins și
predat poliției.

Întrebări pentru participanți:

8.2 Analiza propriei infracţiuni pentru a-i spune stop
Invitați participanții să exerseze prin introducerea algoritmului de mai sus în
contextul propriei infracţiuni - Fișa nr. 8:
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Ce consecinţe ai anticipat atunci?
Ce ai fi putut să faci?
Ce consecințe ai descoperit acum?
Ce poţi să faci altfel în prezent şi în viitor?
Cum te poți recompensa față de cei lezați de fapta ta? (de ex: părinți, victimă, alte
persoane din comunitate).

Caietul participantului, pix sau creion;
Tablă şi cretă sau flip-chart şi markere;
Fișa nr. 8 – Cum spun stop propriei infracțiuni?

8.3 Cum și de ce pot spune ”stop” infracțiunii?
Tutorii încurajează participanții să revină la situațiile în care au spus ”nu”
provocărilor/infracțiunii discutate în sesiunea anterioară. Sunt importante de evidențiat
detaliile privind modul în care au făcut-o (ce au gândit, ce au spus) și motivul pentru care
au spus ”nu” în acel moment: au rezistat presiunii grupului, s-au răzgândit pentru a
rămâne alături de familie, și-au amintit de experiența detenției etc. 

Discutați în grup pentru a colecta cât mai multe motive de a spune ”nu”. Listați-le pe
foaia de flipchart.

Explicați, în încheiere, că acest comportament de a spune ”nu” provocărilor/ infracțiunii
trebuie exersat, pentru că așa vor reuși să stea departe de infracțiune.

Colecția de materiale a sesiunii nr. 8:
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SESIUNEA nr. 9 – CUM POT SĂ ÎMI GESTIONEZ
BUGETUL?

Să realizeze o evidență a cheltuielilor lunare;
Să conștientizeze nevoia unui echilibru între venituri și cheltuieli.

Obiective sesiune: 

Tutorii pot face legătura cu sesiunea anterioară, cu studiul de caz privind
infracțiunea lui George, unde motivele infracțiunii, respectiv la ce s-a gândit George
anterior faptei, au legătură cu lipsa sau insuficiența banilor/veniturilor. 

Tutorii pot începe prin a spune că majoritatea dintre noi avem nevoie de un plan
financiar (planificare) pentru bugetul personal. Cu cât bugetul este mai mic, cu atât
utilitatea unui astfel de plan este mai mare. Potrivit specialiștilor, faptul că nu
obișnuim să ținem evidența cheltuielilor noastre este o greșeală, mai ales dacă
suntem angajați în obligații de plată stricte (credite, ipoteci, pensii alimentare etc.).

Participanții sunt invitați să exerseze conceperea unui astfel de plan pentru a-și
gestiona veniturile. El poate fi făcut și anticipând cheltuielile, dacă există unele
cheltuieli deja angajate/fixate (credite, pensii alimentare etc.), dar exercițiul poate fi
corectat ulterior ținând evidența reală a cheltuielilor. 

În cazul minorilor/tinerilor care nu au un loc de muncă și, prin urmare, nu au
înregistrat venituri, exercițiul poate face referire la modalitatea de gestionare a
banilor ”de buzunar” primiți de la părinți/cei care îi întrețin și să gândească o listă
de cheltuieli și activități cu care să se încadreze în suma primită. Activitățile care
implică cheltuieli pot fi grupate, în cazul minorilor, pe săptămână. 

9.1 Lista de cheltuieli obligatorii
Majoritatea dintre noi avem cheltuieli fixe, adică plăți frecvente lună de lună.
Bugetul va fi mai ușor de controlat dacă punem pe hârtie toate aceste cheltuieli
obligatorii și dacă alocăm suma de bani necesară lunar pentru a le achita. 

Întrebați participanții: Ce cheltuieli obligatorii ai? Faceți o estimare pentru o lună
(rememorați cheltuielile unei luni anterioare arestului).

9.2 Cheltuielile necesare
Cheltuielile necesare sunt iarăși cheltuieli care necesită atenție, fiind vorba de
hrană, îmbrăcăminte/încălțăminte, abonament mijloace de transport,  țigări sau
sală de fitness.
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Caietul participantului, pix sau creion;
Tablă şi cretă sau flip-chart şi markere.

Dacă există diferențe semnificative între bugetul estimat și bugetul real de care ați avut
nevoie într-o lună, nu vă dezamăgiți, pot fi făcute ajustări. Ținem evidența cheltuielilor,
reevaluăm  bugetul pe hârtie și vedem care sunt estimările care nu sunt conforme cu
realitatea. Pentru asta trebuie să notăm sau să păstrăm evidența tuturor cheltuielilor
(de exemplu, păstrăm bonurile de la supermarket, bonurile de combustibil etc.). În
felul acesta, vei vedea foarte clar pe ce anume se duc banii și poți ajusta bugetul,
diminuând anumite cheltuieli. Achiziționarea unei perechi de pantofi pentru că vine
toamna și nu mai ai o pereche funcțională intră la cheltuieli necesare, dar dacă dorești
să ai o altă/alte perechi de pantofi pentru a le asorta, aceste cheltuieli le încadrăm la
categoria 3, suplimentare.

Întrebați participanții: Ce cheltuieli necesare ai? Faceți o estimare pentru o lună.
La fel în cazul banilor ”de buzunar” putem distinge între cheltuieli obligatorii și
necesare: pachetul/gustarea pentru școală, biletul de autobuz, de exemplu, altele
suplimentare.

9.3 Cheltuieli suplimentare
Tutorii explică că a-ți oferi, din când în când, mici plăceri, fără a te gândi la bani este
firesc. Să știi să îți gestionezi finanțele nu înseamnă să fii zgârcit. Așadar, ocazional, este
bine să cheltui din buget și așa cum îți dorești: să mergi cu prietenii în excursie, să îi
inviți la pizza, să mergi la un concert etc.

Care ar fi cheltuielile tale suplimentare? Faceți o estimare pentru o lună.
Urmăriți ca participanții să nu epateze în fața celorlalți și să fie cât mai realiști. 

Analizați bugetul necesar pentru o lună. S-ar încadra în venitul realizat la locul de
muncă vizat (în raport cu discuțiile din sesiunea anterioară)? Cineva care ar lucra ca
muncitor necalificat, bugetul estimat s-ar încadra în veniturile ce ar putea fi câștigate
ocupând acest post?

Ce soluții există la această problemă? Tutorii invită participanții să emită cât mai multe
soluții/posibilități (prin metoda brainstorming) și notează răspunsurile pe flipchart.
Analizați ulterior după completarea listei, dacă din prisma consecințelor soluțiile sunt
de reținut și dacă sunt realiste.

Faceți și alte discuții: Dacă bugetul înregistrează, lună de lună, la categoria a 3-a, cele
mai mari cheltuieli, înseamnă că nu se realizează o gestionare eficientă a bugetului și
veniturile trebuie redistribuite cu accent pe primele categorii de cheltuieli, de bază.

Colecția de materiale a sesiunii nr. 9:
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SESIUNEA nr. 10 – REZOLVAREA DE PROBLEME
CA PLAN DE VIAȚĂ 

Să își conceapă un plan de a face față problemelor;
Să anticipeze riscurile și să gândească strategii de a le face față.

Până când vrei să-l îndeplineşti?
Cum îl poţi îndeplini?
Cine te poate ajuta?
Cum te poate ajuta?

Care este cel mai important lucru de care trebuie să-mi amintesc de fiecare
dată, astfel încât să nu comită fapte ce contravin normelor morale şi sociale? 
Care ar fi momentul în care m-aș putea opri din comiterea unei fapte?
Ce sunt dispus să fac pentru a recupera prejudiciul comis prin fapta mea?

Obiective sesiune: 

10.1 Obiectivele mele  
Tutorii vor solicita participanților ca fiecărei situații problematice identificate în Fișa
nr. 1 din Sesiunea nr. 2 (completată în Sesiunea nr. 6)  să îi atașeze un obiectiv, după
formula: ”Ce pot eu să fac să îmi îmbunătățesc situația/starea respectivă?”
Tutorii subliniază faptul că problemele sunt privite, de regulă, ca ceva negativ, însă
ele sunt, de fapt, lucruri de făcut, obiective de rezolvat, pași de parcurs în
dezvoltarea noastră ca oameni. În final, tutorele solicită participanților să aleagă
unul dintre obiectivele pe care și le-a propus şi să-l reanalizeze prin prisma
următoarelor întrebări:

10.2 Cum să stai departe de necazuri?
Pentru a-şi schimba comportamentul, membrii grupului sunt gata să renunţe la
“avantajele” pe care le aduc infracţiunile. Vor trebui să întocmească o listă cu
faptele la care sunt dispuşi să renunţe şi o listă cu altele cu care să le înlocuiască
pe primele. Apoi, fiecare participant va stabili cinci reguli de aur care să-l ajute să
stea departe de necazuri. Toate variantele de răspunsuri vor fi trecute pe o foaie
pentru inventariere  - Fișa nr. 9 şi discutate din perspectiva avantajelor şi
dezavantajelor adoptării unei anumite reguli.

10.3 Întocmirea unui plan de acțiune pentru prevenirea recidivei
Ultima sesiune urmăreşte alcătuirea unui plan de acţiune personal care poate fi
intitulat Plan personal de acțiune pentru a evita recidiva - Fișa nr. 10. Iată câteva repere
pentru ceea ce ar putea să conțină un plan de acțiune pentru a evita recidiva:

28



Caietul participantului, pix sau creion;
Tablă şi cretă sau flip-chart şi markere;
Fișa nr. 9 – Regulile de aur;
Fișa nr. 10 – Plan personal de acțiune;
Fișa nr. 11 – Chestionar de evaluare a programului;
Diplomă/certificat de finalizare pentru participanți.

Planul poate fi completat cu angajamente de tipul:

Ca să nu comit acte antisociale trebuie să fiu capabil să: 
… mă gândesc înainte să acţionez;
… mă gândesc la consecinţele acţiunilor mele;
… spun “NU” celor care vor să mă influenţeze negativ;
… găsesc ceva cu care să-mi umplu timpul liber etc.

10.4 Încheierea programului
Solicitarea de feedback participanților despre program și acordarea de feedback
participanților pentru implicare. 

Acordarea de diplome/certificate participanților pentru a motiva și întări pozitiv
participarea. Pentru unii participanți este posibil ca aceste diplome/certificate de
finalizare a programelor să fie singurele din întreaga lor existență.

Completarea chestionarelor de evaluare a programului – Fișa nr. 11.

 Colecția de materiale a sesiunii nr. 10:
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ANEXE PROGRAM
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Probleme rezolvate cu succes Probleme soldate cu eşec

Fișa nr. 1. 

Enumerați trei probleme personale rezolvate cu succes şi trei probleme a căror
rezolvare s-a soldat cu un eşec:

Numele: ..............................
Data: ....................................

Fișa nr. 2. 

Enumeraţi o listă de afirmații pe care le consideraţi adevărate în legătură cu
infracțiunea, pedeapsa și reintegrarea socială:

1.
2.
3.

Numele: ..............................
Data: ....................................
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Fișa nr. 3.

Ţi se pare că vezi pe cineva care atacă o altă persoană. Ce vei face?

Numele: ..............................
Data: ....................................



32

Termen +/- Consecinţe asupra ta Consecinţe asupra altora

Termen scurt 
Pozitive

Negative

Termen lung 
Pozitive

Negative

Fișa nr. 4.

Citiți următoarele situații conflictuale și precizați consecințele acestora după modelul
din tabel:

1.Te-ai certat cu șeful și te hotărăști să renunți la locul de muncă.
2.Noaptea trecută ai fost atacat de cineva pe stradă și ai rămas fără bani. 
3.Un prieten te roagă să îl ajuți să ascundă niște bunuri sustrase.

Numele: ..............................
Data: ....................................



Fișa nr. 5.

Împărțiți fiecare axă în 10 unități de măsură, de la centru spre periferie. Pe această
scară de la 1 la 10, bifați nivelul dumneavoastră de satisfacție privind domeniul
respectiv al vieții dvs.

Numele: ..............................
Data: ....................................
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Fișa nr. 6 

Cum spunem stop provocărilor? 

Alex a fost liberat condiționat din penitenciar după ce a executat 3 ani închisoare
pentru furt. A căutat un loc de muncă şi a găsit pe un şantier ca muncitor necalificat.
Tot acolo a găsit şi o cameră în care să locuiască.

După 6 luni, a trecut pe lângă o maşină luxoasă care avea geamul deschis şi a văzut un
casetofon auto. Imediat s-a aplecat prin geam şi a furat casetofonul.

Ajuns la camera unde locuia şi ceva din mintea lui nu i-a mai dat pace. S-a dus la poliţie
şi a povestit ce a făcut. A dus şi casetofonul pentru a-l înapoia proprietarului. 

A fost întrebat de judecător de ce totuşi a furat casetofonul şi a răspuns că atunci când
a văzut maşina deschisă a fost tentaţia prea mare şi nu s-a mai putut stăpâni.
Proprietarul primindu-și bunul înapoi, nu a depus plângere la poliție.
 
De ce credeți că Alex a furat casetofonul?
 

Care este problema lui Alex?

De ce credeți că a decis Alex în acest fel?

Tu ai putea avea o problemă asemănătoare cu Alex? Cum crezi că o vei rezolva?

Numele: ..............................
Data: ....................................
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Fişa nr. 7.     

Numele: ..............................
Data: ....................................

Fișa nr. 8 - Cum spun NU infracțiunii?

Când te-ai gândit la infracțiune?

La ce te-ai gândit înainte de a comite infracţiunea? 

Ce consecinţe ai anticipat atunci?

Ce ai fi putut să faci?

Ce consecinţe ai descoperit acum?

Ce poţi să faci altfel în prezent şi în viitor? 

Numele: ..............................
Data: ....................................
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Trei lucruri pe care le-ai făcut bine

1.
2.
3.

Trei situaţii când ai fost capabil să spui ”nu”

1.
2.
3.



Care este cel mai important lucru de care trebuie să-mi amintesc de fiecare
dată, astfel încât să nu comit fapte ce contravin normelor morale şi sociale?
Care ar fi momentul în care m-aș putea opri din comiterea unei fapte?

Fișa nr. 9. Regulile de aur pentru a sta departe de probleme

Ce nu voi mai face pentru a mă feri pe viitor de necazuri?

Ce  lucruri noi ar trebui să fac pentru a mă feri pe viitor de necazuri (posibil să le
înlocuiască pe primele)?

Numele: ..............................
Data: ....................................

Fișa nr. 10. Planul personal de acțiune de evitare a recidivei

Bifați dacă apreciați că situațiile de mai jos pot implica decizii de care trebuie să
țineți seama pentru a evita recăderea:

Problemele pot fi rezolvate:

Problema pe care vreau să o rezolv prima data:

Etapele rezolvării acesteia:
1.
2.
3.
4.
5.

Cine mă poate ajuta cu rezolvarea ei?

Pe cine trebuie să evit (dacă este cazul)?
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Fișa nr. 11.  Chestionar de evaluare finală a aplicării programului

1. Ce ți-a plăcut mai mult la programul pe care tocmai l-ai finalizat? Motivează
răspunsul.
..................................................................................................................................................

2. Ce ți-a plăcut mai puțin la programul pe care tocmai l-ai finalizat? Motivează
răspunsul.
..................................................................................................................................................

3. Cum apreciezi sprijinul tutorilor pe durata programului?
..................................................................................................................................................

4. Puteți descrie o situație în care aspectele discutate în program ți-au fost utile?
..................................................................................................................................................

5. Cum ai aprecia participarea și implicarea ta în cadrul sesiunilor programului?

..................................................................................................................................................

Numele: ..............................
Data: ....................................

37



Roadmap for the Development of Prison-based Rehabilitation Programmes,
Criminal Justice Handbook Series, United Nations, Vienna, 2017;
Poledna, S., Manual de formare profesională privind lucrul cu persoanele
condamnate care urmează să se libereze din penitenciar, Lumina Lex, 
 București, 2009;
Maruna, S., Immarigeon R., After Crime and Punishment. Pathways to offender
reintegration, Willan Publishing, 2004;
Egan, G., The Skilled Helper. A Problem – Management Approach to Helping,
Brooks/Cole Publishing Company, 1998Stoica Constantin, A., Psihosociologia
rezolvării conflictelor, Polirom, Iași, 1998;
Perlman, H. H., Social Casework: A Problem Solving Case, The University of
Chicago Press, 1957. 

http://www.codecs.ro/cursuri/bzt629/files/Solutionarea%20problemelor%20si%
20elaborarea%20deciziilor.pdf
https://edict.ro/albert-bandura-teoria-sociala-a-invatarii/
https://books.google.ro/books?
id=LSeTDwAAQBAJ&pg=PT393&lpg=PT393&dq=lucru+cu+persoanele+care+au
+comis+infractiuni+patrimoniale&source=bl&ots=kN0o0GNlVH&sig=ACfU3U3i
pDk1oCsVVKetaBoJgeGEKTYyow&hl=ro&sa=X&ved=2ahUKEwja0JKz4rXyAhV0_r
sIHRslDWkQ6AF6BAgKEAM#v=onepage&q=lucru%20cu%20persoanele%20car
e%20au%20comis%20infractiuni%20patrimoniale&f=false
https://tikaboo.ro/activitati-si-atitudini-care-promoveaza-rezolvarea-
problemelor/
http://tdh-europe.org/upload/document/7272/Manual%20de%20Interventie%20RO.pdf

BIBLIOGRAFIE

Site-uri utilizate: 

38

http://tdh-europe.org/upload/document/7272/Manual%20de%20Interventie%20RO.pdf
http://tdh-europe.org/upload/document/7272/Manual%20de%20Interventie%20RO.pdf
http://tdh-europe.org/upload/document/7272/Manual%20de%20Interventie%20RO.pdf
http://tdh-europe.org/upload/document/7272/Manual%20de%20Interventie%20RO.pdf
http://tdh-europe.org/upload/document/7272/Manual%20de%20Interventie%20RO.pdf
http://tdh-europe.org/upload/document/7272/Manual%20de%20Interventie%20RO.pdf


NOTIȚE

39



NOTIȚE

40






