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Rezumat
Articolul urmărește descrierea trăsăturilor motivaționale şi afective de perso‐
nalitate ale adolescenților îngrijiți în centre de plasament. Analiza se bazează pe
compararea rezultatelor la testarea psihologică între adolescenți din centre de
plasament şi adolescenţi crescuţi în familiile de origine. Analiza datelor ne‐a
confirmat existenţa mai multor surse de influenţă. S‐au înregistrat diferenţieri
determinate atât de mediul urban sau rural, de sexul adolescenţilor, cât şi de
statutul de tânăr instituţionalizat sau crescut în familia de origine.
Cuvinte cheie: adolescent, centru de plasament,
personalitate, motivație, afectivitate.

Studiul nostru porneşte de la ipoteza existenţei unor diferenţe în
dezvoltarea personalităţii adolescenţilor din centrele de plasament în
comparaţie cu cei care trăiesc în cadrul familiilor de origine (Şoitu, 2004).
Sursele posibile ale acestor deosebiri se pot situa în evenimentul trauma‐
tizant care a determinat instituţionalizarea: pierderea părinţilor. Indife‐
rent că separarea s‐a produs prin deces, abandon, decădere din drepturi
a părinţilor, încredinţare temporară, pierderii în sine i se atribuie de
către psihologi numeroase efecte negative asupra dezvoltării psihice, cu
ecou pe termen mediu şi lung (Johnson, Alice; Edwards, Richard; Puwak,
Hildegard 1993; Institutul mamei şi copilului 1991; Stephenson, P.;
Anghelescu, C.; Stativa, E.; Pasti, S 1997; Burke, M.A. 1995).
O altă posibilă influenţă în dezvoltarea personalităţii poate fi repre‐
zentată de condiţiile de viaţă din instituţii (Chakrabarti, Mono; Hill
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Socială, Facultatea de Filosofie și Științe Social‐Politice, Universitatea Alexandru Ioan
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Malcolm 2000; Helsinki Watch, 1990; International Children’s Rights
Monitor 1993; Tolfree, David 2000; ). Acestea au cunoscut numeroase şi
radicale schimbări în bine pe parcursul ultimilor ani. Cu toate acestea,
atenţia şi îngrijirea sunt mai puţin personalizate, adaptate la specificul
copilului, decât în familie. În ciuda eforturilor de reproducere cât mai
fidelă a unui mediu familial, instituţia păstrează diferenţe marcante,
atât prin structură, mod de organizare cât şi prin rolurile şi respon‐
sabilităţile care revin personalului (comparativ cu părinţii) şi copilului.
Sexul copiilor poate induce şi el diferenţe, în special la vârsta ado‐
lescenţei (Rutter, M 1986; Block, J.H. 1983; Dweck, C.S.; Davidson, W.;
Nelson, S.; Enna, B. 1978). Decalajul de dezvoltare psihică şi fizică între
băieţi şi fete fiind în defavoarea celor dintâi.
Ultima variabilă independentă luată în calcul este reprezentată de
mediu. Diferenţele de dezvoltare economică şi culturală între mediul
urban şi rural din România pot produce influenţe în dezvoltare şi moti‐
vaţie atât copiilor din familii cât şi celor din centrele de plasament. În
cazul instituţiilor, distanţa faţă de o localitate urbană (în special faţă de
municipiul Iaşi, pentru studiul nostru) le face dezirabile sau indezirabile
pentru specialişti. Astfel se pot explica gradele diferite de ocupare a pos‐
turilor cu personal calificat. În cazul instituţiilor situate în municipiu,
posturile de psiholog, psihopedagog, logoped, medici, asistenţi sociali
sunt acoperite cu personal calificat iar o parte din poziţiile care necesită
studii medii sau post‐liceale beneficiază de specialişti cu o calificare
superioară cerinţelor. În opoziţie, în centrele de plasament din mediul
rural, numărul profesioniştilor calificaţi este inferior necesarului.

Subiecţii
Loturile studiate cuprind 282 de subiecţi şi sunt omogene din
punctul de vedere al vârstei. În momentul începerii testării, copiii aveau
între 13 ani şi 6 luni şi 14 ani şi jumătate.
Componenţa, în funcţie de apartenenţa la lotul experimental (ado‐
lescenţi din centrele de plasament) sau la lotul de control (adolescenţi
proveniţi din familii), sex şi mediu este următoarea:
Total: 282 adolescenţi, din care 113 din centre de plasament/169 din
familii; 142 urban/140 rural; 138 băieţi/144 fete.
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Lotul experimental: (total 113 adolescenţi)
‐ 63 băieţi şi 50 fete
‐ 54 urban şi 59 rural
‐ 30 băieţi urban
‐ 23 fete urban
‐ 33 băieţi rural
‐ 27 fete rural.
Cercetarea s‐a desfăşurat în 4 centre de plasament (« case de copii »
în momentul începerii studiului) din Judeţul Iaşi:
‐ Urban, 2 centre de plasament (30 băieţi şi 23 fete),
‐ Rural, 2 centre de plasament (33 băieţi şi 27 fete).
Lotul de control: (total 169 de adolescenţi)
‐ 75 băieţi şi 94 fete
‐ 88 urban şi 81 rural
‐ 45 băieţi urban
‐ 43 fete urban
‐ 30 băieţi rural
‐ 51 fete rural.
Centrele din mediul rural au fost considerate reprezentative, pentru
cele 6 existente în judeţ, în funcţie de următoarele criterii:
‐ existenţa unui număr important de copii la vârsta adolescenţei;
‐ distanţă faţă de oraşul reşedinţă de judeţ;
‐ numărul profesioniştilor cu studii de specialitate.
Adolescenţii din familii provin din şcolile din Hălăuceşti şi Popricani
(în cazul celor din mediul rural) şi Şcoala Generală nr. 43 din Iaşi. În
fiecare dintre aceste şcoli învăţau şi copii din centrele de plasament.

Instrumentele
Scara toleranţei faţă de alţii (STA) a fost adaptată după William Fey
care a pornit în realizarea instrumentului de la studiile lui Carl Rogers.
Autorul a observat că pentru majoritatea persoanelor există o relaţie
foarte strânsă între acceptarea de sine şi cea a altora: «este foarte
posibil ca o persoană cu o autentică acceptare de sine să‐i accepte şi pe
alţii, ceea ce‐i face pe aceştia să o accepte la rândul lor».

114

Vol. III • Nr. 4/2013

JOURNAL OF SOCIAL ECONOMY

Scara conţine 20 de afirmaţii cu referire la sentimente şi atitudini
faţă de alţii ce trebuie notate de la 1 (aproape întotdeauna adevărate) la
5 (foarte rar adevărate). Punctajele mici denotă intoleranţă faţă de
ceilalţi.
Inventarul de ostilitate (IO) reprezintă o prelucrare a instrumentului
conceput de psihologii americani Arnold Buss şi Ann Durkee. Măsoară,
prin 65 de afirmaţii ce se cer etichetate ca adevărate sau false, nu numai
ostilitatea generală dar şi alte 7 categorii. Conform autorilor variantei
originale, majoritatea persoanelor au rezultate sub 38 (din maxim 65,
ostilitatea fiind direct proporţională cu scorul) iar variabila sex nu
modifică punctajele.
Cele şapte categorii ale ostilităţii măsurabile cu ajutorul inventarului
sunt:
‐ negativismul (NE), văzut ca refuzul colaborării ca urmare a
impunerii unei forme de autoritate;
‐ resentimentul (RE), invidia (până la ura) faţă de ceilalţi, apariţia sau
exagerarea unui sentiment de nedreptăţire;
‐ ostilitatea indirectă (IN), se manifestă prin afirmaţii răutăcioase sau
glume/farse pe care destinatarul le receptează ca ostile dar rămâne
pasiv;
‐ atacul (AS) implică violenţa fizică reală şi dorinţa de a o folosi
împotriva celorlalţi;
‐ suspiciunea (SU), implică proiectarea ostilităţii asupra altora şi
poate varia de la prudenţă până la convingerea că toţi îi doresc răul;
‐ iritabilitatea (IR) se manifestă – la cea mai mică provocare ‐ prin
izbucniri temperamentale pripite, pline de indispoziţie şi violenţă;
‐ ostilitatea verbală (VE) presupune verbalizarea – prin conţinut şi
formă de manifestare – a sentimentelor negative faţă de alţii.
Inventarul de depresie Beck conţine 20 de grupuri de afirmaţii dintre
care subiectul trebuie să o aleagă pe cea care descrie cel mai bine starea
sa din momentul testării. Instrumentul are la origine activitatea clinică a
psihiatrului Aaron Beck. Punctajul este direct proporţional cu depresia.
Inventarul de personalitate Eysenck – versiunea septembrie 1997,
forma A – ne‐a permis măsurarea celor două dimensiuni generale: extro‐
versiune/introversiune (E) şi nevrozism/stabilitate emoţională (N).
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În accepţiunea autorului inventarului (Hans Eysenck), extrover‐
siunea – în opoziţie cu introversiunea desemnează tendinţele de exte‐
riorizare, de noninhibiţie, tendinţele impulsive şi sociale ale unui subiect,
iar nevrozismul reprezintă hiper‐reacţia emoţională generală, nervo‐
zitatea şi predispoziţia spre depresie sub efectul stresului.
Motive reale – test proiectiv conceput de Andrei Cosmovici (1972) –
constă (pentru fiecare din cele două variante: pentru băieţi şi pentru
fete) în prezentarea a 15 comportamente şi situaţii şi câte 6 până la 10
motive capabile a le explica. Alegerile subiecţilor pot fi grupate în 10
categorii ce au corespondent în tematica lui H. Thomae:
‐ Realizarea de sine – ce vizează obţinerea succesului, realizarea
aptitudinilor, aspiraţiilor în orice domeniu (ştiinţă, artă, sport etc.) cu o
motivaţie intrinsecă, a satisfacţiei procurate pe această cale şi fără un
substrat material. Scorurile mari pot indica şi tendinţă de faţadă.
‐ Ridicarea socială desemnează ambiţia, dorinţa « de a fi cel mai bun »
şi, astfel, de a fi respectat de ceilalţi.
‐ Afinitatea socială indică altruismul, acţiunile în folosul celorlalţi
explicate de admiraţia pentru acela, de dorinţa de a face bine, de a pro‐
duce bucurii sau de afecţiunea pentru persoana (persoanele) res‐
pectivă.
‐ Normativitatea reuneşte acţiunile ce au originea într‐o obligaţie,
datorie, în respectarea regulilor, acţiuni motivate prin « trebuie… »,
«este drept… », «este necesar… ». Uneori poate indica şi tendinţă de
faţadă.
‐ Erotismul – în relaţiile cu sexul opus, indică acţiuni ce fie au ca scop
atragerea atenţiei, preţuirii celui (celei) vizat(e), fie decurg din gelozie.
‐ Materialismul semnifică preocuparea pentru starea materială, bani,
pentru obţinerea unui câştig.
‐ Activarea existenţei este o caracteristică a celor înclinaţi spre
aventură, călătorii, distracţii, activităţi cât mai variate, cu scopul evitării
monotoniei şi al plictiselei.
‐ Compensaţia include acţiuni făcute pentru a uita necazuri, pentru a
evita singurătatea, gândurile negre sau sentimente de inferioritate. Este
prezentă la persoane susceptibile şi care trăiesc teama de fi descon‐
siderate.
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‐ Agresiunea indică atât tendinţa de a insulta, păgubi sau răni pe
cineva – din invidie, dorinţă de răzbunare sau alte motive – cât şi pre‐
ferinţa pentru spectacole violente.

Măsurarea
Testele au fost aplicate la grupuri de către trei‐cinci subiecţi cu
excepţia testului proiectiv, în cazul căruia testarea s‐a realizat indivi‐
dual. Ordinea de aplicare a fost constantă: Motive reale, Inventarul de
personalitate Eysenck, Scara toleranţei faţă de alţii, Inventarul de
ostilitate şi Inventarul de depresie Beck. Testarea s‐a realizat fără limită
de timp, în două reprize (primele două şi ultimele trei instrumente
aplicându‐se grupat) între care a existat o pauză de aproximativ două‐
trei ore. Durata fiecărei reprize a fost de aproximativ 75‐90 minute.
În cazul subiecţilor din centrele de plasament, testarea s‐a realizat la
sfârşit de săptămână, în cadrul « programului de curăţenie » din insti‐
tuţia rezidenţială, pentru adolescenţii din familii, întâlnirile s‐au des‐
făşurat în săptămâni premergătoare unei vacanţe. Prin această pro‐
gramare s‐a încercat evitarea suprapunerii testării peste activităţi
considerate ca fiind foarte importante sau plăcute, aşteptate.
A rezultat o schemă experimentală cu trei variabile independente
(sex, mediu şi lot – provenienţa din centru de plasament sau familie) şi
21 de variabile dependente (toleranţă faţă de alţii, depresie, extrover‐
siune/introversiune, nevrozism/stabilitate emoţională, ostilitate ge‐
nerală, negativism, resentiment, ostilitate indirectă, atac, suspiciune,
iritabilitate, ostilitate verbală, realizare de sine, ridicare socială, afini‐
tate socială, normativitate‐anxietate, erotism, materialism, activarea
existenţei, compensaţie şi agresiune).

Rezultate şi concluzii
Analiza datelor ne‐a confirmat existenţa mai multor surse de influen‐
ţă. S‐au înregistrat diferenţieri determinate atât de mediul urban sau
rural, de sexul adolescenţilor, cât şi de statutul de tânăr instituţionalizat
sau crescut în familia de origine.
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Adolescenţii din mediul instituţionalizat au demonstrat, indiferent de
sex sau apartenenţa la un centru de plasament din mediul urban ori
rural, câteva diferenţe constante. Una dintre acestea este reprezentată
de forma agresivă prin care îşi manifestă ostilitatea, agresivitate care
poate fi verbală –injurii, ameninţări – poate fi mascată de „nevinovate”
farse, păcăleli sau se manifestă în forma sa extremă: atacul fizic direct.
Atât pentru lotul complet, cât şi pentru selecţiile de subiecţi, agresi‐
vitatea adolescenţilor din centrele de plasament a fost de fiecare dată
semnificativ mai mare în comparaţie cu cea a tinerilor din lotul de
control. În rândurile adolescenţilor instituţionalizaţi există diferenţe ale
agresivităţii determinate de sex. Fetele din centrele de plasament au
scoruri mai mari la ostilitatea generală (obţinută prin însumarea
scorurilor parţiale ale diferitelor forme de ostilitate), dar ostilitatea
agresivă (în special atacul şi ostilitatea verbală) este specifică băieţilor.
Această tendinţă agresivă a adolescenţilor din centrele de plasament
pare să fie o formă de adaptare la condiţiile mai dure de mediu, la o
colectivitate de dimensiuni medii şi mari, în care pot fi considerate
deranjante, stânjenitoare, uneori chiar periculoase, nu doar normele
impuse de personalul instituţiei, cât, în special, solicitările care vin din
partea colegilor mai mari. Multă vreme s‐a perpetuat, ca o tradiţie –
care poate fi întâlnită şi în alte colectivităţi semi‐închise, precum unităţi
militare, internate – obligativitatea corvezilor pe care copiii trebuie să
le îndeplinească în folosul celor mai mari. Reacţiile agresive verbale sau
fizice au putut apărea şi ca urmare a experienţelor de acest tip. Prezenţa
ostilităţii şi agresivităţii la întregul grup îşi poate găsi explicaţia în
corelarea clasică dintre frustrare şi agresivitate, mediul şi experienţa de
viaţă a acestor copii fiind saturate de elemente generatoare de frustrare
şi stres.
În comparaţie cu adolescenţii crescuţi în familie, cei din centrele de
plasament şi‐au dezvoltat în mai mică măsură ostilitatea pasivă repre‐
zentată de suspiciune, invidie, resentiment. O parte din explicaţia acestui
fapt o putem găsi în eşecul personalului centrelor de plasament şi al
şcolii în a suplini familia pentru descurajarea manifestărilor agresive.
Copiii care au crescut împreună cu proprii părinţi au învăţat până la
această vârstă, printr‐un şir de condiţionări, că orice comportament
considerat „obraznic” de către părinţi va fi pedepsit de aceştia.
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Succesiunea de astfel de experienţe a putut determina, la ei, o inte‐
riorizare a agresivităţii, o sublimare a ei în formele nonagresive ale
resentimentului şi suspiciunii. Suspiciunea, neîncrederea în persoanele
necunoscute sau puţin cunoscute le‐a fost inculcată copiilor crescuţi în
preajma părinţilor lor şi ca o formă de protecţie faţă de pericolele
potenţiale pe care le poate reprezenta orice necunoscut. Pentru copiii din
centrele de plasament, necunoscutul, noul, reprezintă o experienţă nu
doar dezirabilă, ci şi căutată, o formă de evadare din monotonia unui
mediu cu relativ puţine schimbări.
O altă constantă diferenţiere între cele două loturi este reprezentată de
rezultatele la scala toleranţei faţă de alţii. Cu o singură excepţie – subiecţii
din mediul rural, caz în care diferența nu este semnificativă –
adolescenţii din centrele de plasament înregistrează scoruri semnificativ
mai mari la scala lui Fey. Autorul instrumentului afirma că există o
legătură directă între toleranţa faţă de alţii şi autoacceptare. Pentru
situaţia pe care o analizăm, considerăm că această legătură se manifestă
mai curând între toleranta faţă de alţii şi dorinţa de a fi acceptat de către
ceilalţi, alături de dorinţa copiilor institutionalizaţi de a se autoaccepta.
Toţi aceşti copii, din centrele de plasament, au trăit experienţa
traumatizantă a pierderii ‐ cel puţin temporare – a părinţilor: fie că
pierderea a survenit ca urmare a decesului (în extrem de puţine cazuri)
fie a abandonului (în majoritatea situaţiilor), fie ca soluţie „temporară” de
declinare a responsabilităţilor creşterii propriilor copii de către familii cu
surse insuficiente de trai.
Prin manifestarea tolerantă faţă de alţii, adolescenţii din centrele de
plasament ne indică o continuă căutare a unor (noi) parteneri de rela‐
ţionare socială a unor persoane a căror acceptare să le demonstreze că
pierderea părinţilor nu li se datorează. Frustrarea produsă de eveni‐
mentul care le‐a determinat statutul de copil instituţionalizat îmbracă
numeroase forme. Mulţi dintre adolescenţi au trecut, cel puţin o dată,
prin momente în care considerau că vina abandonului le aparţine: nu
sunt le fel de buni, de frumoşi, de deştepţi, dezirabili, în comparaţie cu alţi
copii.
Continua căutare a atenţiei şi a afecţiunii din partea celorlalţi, în
special a adulţilor, numită adesea şi „afectivitate nediscriminatorie”, re‐
prezintă tocmai o continuă încercare de a înlătura sentimentul de
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vinovăţie, de a‐şi demonstra lor înşile, dar şi celorlalţi – în special celor
aflaţi în situaţii similare – că nu sunt cu nimic mai prejos decât un copil
care şi‐a păstrat familia. În strânsă corelaţie cu datele obţinute la scala
tolerantei faţă de alţii, sunt şi cele rezultate la variabila dependentă
„afinitate socială”, măsurată prin testul motivelor reale. Şi în acest caz,
comportamentul prosocial apare ca specific pentru adolescenţii din
centrele de plasament. Motivaţiile individualiste, precum cele demonstra‐
te de variabila realizării de sine, se regăsesc în mai mare măsură,
semnificativă pentru mediul rural, între alegerile tinerilor crescuţi în
familii. Tot pentru tinerii din familii, de data aceasta doar în mediul
urban, este caracteristică invocarea motivelor materiale între principalele
aspiraţii.
Atât pentru loturile complete de subiecţi, cât şi pentru selecţiile care
analizează doar adolescenţii din mediul urban sau adolescentele de sex
feminin, există diferenţe semnificative în alegerea motivaţiilor cu
substrat erotic din testul proiectiv. În toate situaţiile, frecvenţa mai mare
a alegerilor de acest tip aparţine copiilor din centrele de plasament.
Explicaţia acestei situaţii poate fi complexă: pe de o parte, absenţa
obstacolelor reprezentate de supravegherea strictă din partea părinţilor
face posibile discuţii mai frecvente pe subiecte cu substrat sexual, cel
mai adesea vulgar sau vulgarizat şi chiar debutul activităţii sexuale încă
de la această vârstă. Mediul din instituţiile de ocrotire, caracterizat prin
grupuri medii şi mari de copii şi tineri de vârste diferite (de la 3‐4 până la
18 ani şi peste) şi de ambele sexe facilitează transmiterea de informaţii şi
deprinderi, experienţe, de la cei mai mari către cei mai mici.
Pentru mulţi dintre adolescenţi, în special pentru fete, erotismul poate
avea şi un alt substrat: ei, ele identifică ca una dintre cele mai sigure
modalităţi de împlinire a existenţei constituirea unui cuplu fericit.
Căsătoria este văzută ca soluţia majorităţii problemelor lor: suplineşte
vidul afectiv ‐ iniţial doar prin partener, ulterior prin copiii care vor
beneficia de o îngrijire şi o atenţie exemplare. Problemele materiale îşi
pot găsi şi ele rezolvarea prin întemeierea unei familii, chiar dacă etapele
şi modalităţile de realizare nu apar cu claritate.
Depresia este una dintre puţinele variabile pentru care înregistrăm
diferenţe semnificative, atât pentru loturile complete de subiecţi, cât şi
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pentru absolut toate selecţiile realizate. În toate situaţiile, valori mai mari
se înregistrează la adolescenţii din centrele de plasament.
Depresia şi anxietatea sunt crescute la fete în comparaţie cu băieţii
care au însă, şi ei, scoruri ridicate la aceste variabile. Motivul poate fi
găsit în diferitele forme de abuz pe care adolescenţii le‐au suferit:
neglijare emoţională (consecinţă aproape inevitabilă a abandonului ‐
sau decesului părinţilor, implică atât o latură «pasivă»: neîmplinirea
nevoilor de bază de afecţiune şi confort emoţional dar şi o componentă
« activă »: izolarea socială prin refuzul contactului cu un prieten sau o
rudă a copilului sau închiderea/sechestrarea acestuia în spaţii strâmte
şi întunecoase ), neglijare fizică (bugetele instituţiilor nu pot asigura în
totalitate nevoile de hrană, îmbrăcăminte, locuire, igienă şi îngrijire
medicală ale copiilor), putându‐se ajunge până la abuz fizic (acte de
violenţă deliberată din partea adulţilor sau a altor copii) sau abuz
sexual (de asemeni produs de adulţi sau de copii ceva mai mari). Faptul
că modelul cultural acceptă mai uşor exteriorizarea anxietăţii şi a
emoţiilor puternice la fete/femei decât la băieţi/bărbaţi poate constitui
încă o explicaţie a diferenţelor înregistrate.
Depresia (sub numele de « melancolie ») era considerată de Freud un
răspuns la o pierdere (reală: pierderea părinţilor, a familiei, a căminului
– în cazul nostru) sau simbolică (eşecul – de exemplu, în găsirea unei re‐
zolvări a situaţiei determinate de pierderile reale menţionate anterior).
Depresia este însoţită de simptome precum tulburări ale apetitului şi
somnului, modificări ale nivelului energetic (oboseală, moliciune, inac‐
tivitate, lipsă de concentrare, probleme ale memoriei sau, dimpotrivă,
explozii comportamentale caracterizate de un consum intens de ener‐
gie). Scăderea stimei de sine – concretizată în sentimente de neputinţă,
neajutorare, vinovăţie şi auto‐acuzare – este o altă caracteristică a
depresiei. La extrem, toate acestea pot conduce la sinucidere. Rezul‐
tatele par să confirme concluziile lucrării din 1974 a lui Maccoby şi
Jacklin (apud Lloyd Barbara 1998): fetele au un respect de sine mai
puţin accentuat, sunt mai sociabile decât băieţii, sunt mai influenţabile
şi mai puţin motivate de reuşită.
Comparaţiile între cele două grupuri formate după criteriul mediului
(urban/ rural) ne permit să observăm valori crescute în mediul urban
pentru variabile precum agresivitatea şi realizare de sine (motive
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reale), care pot indica o formă de egocentrism, dar şi valori crescute ale
extroversiunii, erotismului şi toleranţei faţă de alţii. În mediul rural
agresivitatea ia formele atacului, punerii sale în act – ca formă a ridicării
sociale (de asemeni cu valori ridicate). Preocuparea pentru câştigul
material, mai mare în rândurile adolescenţilor de la Hălăuceşti şi
Popricani se poate înscrie aceluiaşi demers de ridicare socială.
Diferenţele induse de mediu se pot explica ‐ în cazul adolescenţilor din
centrele de plasament ‐ în special prin calitatea diferită a îngrijirii
acordate în cele două situaţii: mai precară în cazul satelor, datorită
absenţei accesului la aceleaşi resurse – financiare (buget şi donaţii),
umane (personal specializat cu studii superioare şi medii), educaţionale
(un număr mai mic de şcoli şi specializări accesibile copiilor din centrele
rurale de plasament), culturale şi de loisir. Toate acestea – dar şi distanţa
crescută faţă de instituţiile de coordonare şi control – conduc la men‐
ţinerea diferenţelor între cele două categorii de adolescenţi institu‐
ţionalizaţi.
Analiza cazurilor ne sugerează că mediul instituţional poate influenţa
dezvoltarea personalităţii adolescentului şi prin schimbările periodice dar
adesea imprevizibile pe care le produce în cursul vieţii individului.
Trecerile frecvente dintr‐o instituţie în alta pot lăsa urme mai puternice
decât însăşi condiţiile de trai din instituţie. Această problemă îşi găseşte
în prezent rezolvarea prin renunţarea la centrele de plasament «spe‐
cializate » pe vârste. Subiecţii studiului nostru se afla însă în instituţii de
dinainte de producerea acestei schimbări şi – marea majoritate – au
parcurs traseul clasic: spital de obstretică/ginecologie, leagăn, casă de
copii preşcolari, casă de copii şcolari. Acest şir de schimbări a fost
resimţit pe numeroase planuri. Pentru copii a însemnat o periodică
readaptare la spaţii fizice noi şi necunoscute, învăţarea unor noi regu‐
lamente interioare şi – poate cel mai important – o periodică pierdere a
unor relaţii. Relaţii atât cu prieteni, colegi de aceiaşi vârstă cât şi cu adulţi
care puteau juca pentru el rolul de figuri specifice unei familii. Prin
suprapunere peste separarea iniţială, efectul pierderilor ulterioare nu
poate fi decât marcant.
Schimbările din ultimii ani produse în sistemul de ocrotire a copilului
pot conduce într‐un viitor relativ apropiat la dispariţia problemei
sociale reprezentate de copiii instituţionalizaţi din România. Cu toate
122
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acestea, chiar şi în cazul celui mai optimist scenariu, influenţele produse
asupra unui număr mare de persoane vor rămâne pentru câteva
decenii. Efectele asupra personalităţii celor care au cunoscut această
formă de îngrijire alternativă familiei îi vor marca în primul rând pe ei
dar şi pe toţi cei care le vor deveni apropiaţi şi – în final – întreaga
societate.
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