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1. Context 
 

Vizita de studiu în Danemarca a fost organizată în cadrul proiectului „Politici publice alternative în domeniul 

sănătăţii”, SIPOCA / My SMIS: 245/111413, proiect cofinanţat de Fondul Social European (FSE) prin POCA 

2014-2020 şi implementat de Federaţia Filantropia în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii. Organizarea vizitei 

de studiu în ceea ce priveşte stabilirea vizitelor la instituţiile relevante, prezentarea principalelor subiecte şi 

desfăşurarea dezbaterilor în Danemarca au fost conduse de VIA University College. Obiectivul a fost acela de 

a realiza un transfer de cunoştinţe şi cele mai bune practici în iniţierea şi implementarea Politicilor Publice în 

domeniul socio-medical prin asigurarea transferului de know-how în cadrul unui atelier organizat pentru un 

grup de 10 (zece) persoane timp de 5 (cinci) zile, între 26.11.2018 şi 30.11.2018. 

VIA University College, cel mai mare colegiu de ştiinţe aplicate - www.via.dk - dezvoltă şi oferă o serie de 

programe acreditate în domeniile administraţiei afacerilor şi studiilor sociale. Cu peste 18.000 de studenţi, 

programele de studiu în patru domenii principale de studiu sunt organizate în patru facultăţi: 

• VIA Educaţie şi Ştiinţe Sociale 

• VIA Ştiinţe medicale  

• VIA Afaceri  

• VIA Educaţie Continuă 

VIA creează programe educaţionale în strânsă colaborare cu angajatorii - companii, primării, instituţii 

regionale, naţionale şi internaţionale. Există o legătură între mediul de cercetare şi mediul de învăţare prin 

înţelegerea provocărilor şi oportunităţilor din mediul practic. 20 de centre de cercetare VIA susţin ambiţia de 

a fi un colegiu bazat pe cercetare.  

Vizita de studiu a fost structurată pe două componente: 

- Componenta 1 - transferul de cunoştinţe în cadrul unor sesiuni interactive desfăşurate la universitate, unde 

experţii şi specialiştii universitari au prezentat teme de interes pentru grupul de participanţi; 

- Componenta 2 - schimb de experienţă şi cele mai bune practici prin vizite la centre / ONG-uri care activează 

în domeniile proiectului (politici publice, servicii medicale, consiliere, lobby, dialog social, etc.). 

Personalul implicat include experţi şi profesori universitari în domeniul administraţiei publice, cu experienţă 

practică aplicată şi teoretică în procesul de iniţiere, formulare şi adoptare, dialog social, implicare civică şi 

evaluarea şi monitorizarea jandarmilor publici. Rolul lor a fost acela de a facilita transferul de cunoştinţe şi 
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schimbul celor mai bune practici pentru a se efectua analiza comparativă dintre România şi o ţară nordică, 

pentru a se dezbate practicile de bună cooperare între partenerii sociali şi autorităţile centrale, pentru a se 

prezenta instrumente de evaluare şi monitorizare, pentru a se dezvolta o reţea de cooperare la nivel 

internaţional. 

2. Programul Vizitei de studiu  
Locul: Danemarca, VIA University College, Aarhus C, Ceresbyen 24 

Data: 26-30 noiembrie 2018 

Program: 

- 4 vizite la instituţiile relevante marcate cu portocaliu 

- 10 prezentări marcate cu albastru 
- 4 sesiuni de dezbateri marcate cu verde 
 

26 noiembrie 27 noiembrie 28 noiembrie 29 noiembrie 30 noiembrie 

 8.30 Sesiunea de 
întâmpinare 

8.45- 10.30 

Prezentare Malene 
Leerberg, Creare în 
colaborare - atunci 
când organizaţiile 
publice şi 
comunităţile locale 
colaborează. Două 
sesiuni privind 1) 
politica publică şi 2) 
implicarea 
comunităţii şi 
dialogul social 

10.45-12.30  

Prezentare Lena 
Kjeldsen, 

9.00 – 10.30 

Prezentare Steen 

Juul Hansen, 

Implementarea şi 

evaluarea 

metodelor de 

mentalizare în 

locuinţe pentru 

copii şi tineri cu 

dificultăţi de 

comportament. 

Două sesiuni 

privind 

monitorizarea şi 

evaluarea 

politicilor publice. 

 

 9.00 Plecare din 
Ceresbyen 

10.00 Vizită la 
Egmonthøjskolen  

9.00 -12.00 
Prezentarea 
strategiei de 
dezvoltare 
universitară în 
domeniul inovării 
sociale şi al 
internaţionalizării. 
Reţea europeană 
(Carmen Rotaru) 
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Incluziunea digitală 
în societate pentru 
persoanele cu nevoi 
speciale şi 
dizabilităţi. Două 
sesiuni privind 1) 
iniţierea politicilor 
publice şi 2) reţeaua 
de cooperare 

11.00- 12.00 
Vizită la preotul 
străzii din Århus.  

 

Sesiune de 
dezbateri 

 12.45 Prânz 12.30 Prânz Prânz 12.30 la 
Egmonthøjskolen  

 

13.20 Sosire în 
Billund  

 

13.30-15.00 Vizită 
la 
Muskelsvindfonden. 

14.00 – 16.00 

Vizită la 
Ungdomscenteret  

14.15 – 16.15  

Prezentare Finn 

Amby, Politici 

legate de 

handicap. Două 

sesiuni privind 1) 

politicile publice 

şi conceptele 

dizabilităţii şi 2) 

procesele de 

adaptare şi 

dialogul social la 

nivel local.  

 

14.00 Plecare din 
Billund  

15.0 Prezentare 
Carmen Rotaru: 
Strategia VIA şi 

15.00 Sesiune de 
dezbateri 

16.00 Sesiune de 
dezbateri 

16.15 Sesiune de 
dezbateri 
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strategie 
internaţională - 
programe de studiu, 
centre de cercetare, 
parteneriat public-
privat 

 

Instituţiile vizitate: 

1. Muskelsvindfonden - o asociaţie de pacienţi având ca scop îmbunătăţirea condiţiilor oferite 

persoanelor cu distrofie musculară. Asociaţia a fost înfiinţată în 1971 de Evald Krog, care are 

el însuşi distrofie musculară şi care este preşedintele asociaţiei. Muskelsvindfonden 

organizează în fiecare an o serie de activităţi de strângere de fonduri. Aceasta a organizat din 

1983 Concertele Verzi în colaborare cu Tuborg - o fabrică autohtonă de bere, pentru a face 

ca persoanele cu dizabilităţi să fie mai vizibile şi să devină parte din societate. Asociaţia 

încearcă să creeze, în colaborare, o societate în care să existe loc pentru diferenţe. 

Muskelsvindfonden conduce un centru de reabilitare fondat în 1985. Ea reprezintă un 

partener social în stabilirea politicilor publice în domeniul social-medical. 

 

2. Preotul străzii din Århus este un serviciu de asistenţă socială de pe lângă Biserică, ce are grijă 

de persoane pe care nimeni altcineva nu le îngrijeşte. Serviciul Preotul străzii este disponibil 

24 de ore pe zi. Acesta trebuie să fie disponibil atunci când persoanele vulnerabile din punct 

de vedere social au nevoie să vorbească cu cineva. Preotul străzii are un birou în centrul 
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comunităţii din parohie, unde poate vorbi cu oamenii. Contactele şi discuţiile nu au loc 

neapărat în stradă.  

3. Ungdomscenteret este condus de municipalitatea Århus. Aici se lucrează cu tineri de 14 - 17 

(23) de ani, a căror viaţă este plină de provocări. Tinerii pot avea dificultăţi în a rămâne în 

şcoală sau în a-şi păstra locurile de muncă sau dificultăţi legate de părinţi şi de familie. Este 

posibil ca aceştia să fi fost neglijaţi în copilărie şi adolescenţă, să fi fost victime ale abuzului - 

sexual şi de altă natură. Problemele de care se ocupă Ungdomscenteret sunt multiple şi se 

folosesc foarte multe metode diferite în activitate. 

4. Egmont Højskolen este o şcoală populară daneză cu o responsabilitate specială pentru 

persoanele cu dizabilităţi. Şcoala are 200 de elevi şi 80 de angajaţi. Şcoala a fost înfiinţată în 

1956 de către Societatea Daneză pentru Persoane cu Dizabilităţi. Conceptul de educaţie non-

formală a adulţilor este asociat cu N.F.S. Grundtvig, filosof, poet, gânditor educaţional şi 

cleric danez, dar şi cu gândirea sa privind oportunităţile educaţionale gratuite. Conceptul a 

apărut pentru prima dată în secolul al XIX-lea şi reprezintă una dintre trăsăturile speciale ale 

sistemului educaţional danez. Activităţile de învăţare non-formală se bazează frecvent pe 

iniţiativele private ale organizaţiilor neguvernamentale (ONG-uri). Educaţia non-formală a 

adulţilor cuprinde: 

• Activitate educaţională non-formală şi independentă: cursuri la seral şi activităţi de 

voluntariat în asociaţii 

•Cursuri extinse la nivel universitar 

• Licee folclorice cu studii de zi  

• Şcoli private independente cu internat (licee folclorice, şcoli de studii economice naţionale, 

şcoli de arte şi meşteşuguri şi şcoli postliceale) 

Având ca punct de pornire cursurile şi activităţile, obiectivul educaţiei non-formale a 

adulţilor este acela de a creşte participarea şi abilităţile generale şi academice ale persoanei 

şi de a spori capacitatea şi dorinţa de a-şi asuma responsabilitatea pentru propria viaţă, 

precum şi de a deveni o persoană activă şi implicată a societăţii. Educaţia non-formală a 

adulţilor cuprinde activităţi de predare, cercuri de studiu, prelegeri, activităţi care creează 

dezbateri şi activităţi organizate flexibil, şi se percep taxe pentru participare. Predarea are 

loc, de obicei, în şcoli pentru seral care, în cadrul stabilit în şi conform legii, creează chiar ele 

cadrul pentru alegerea materiilor şi a activităţii. Subvenţia totală pentru o activitate 

educativă liberală non-formală nu poate depăşi 1/3 din ştatul de plată total al asociaţiilor. 

 

În legătură cu prezentările, experţii implicaţi au stabilit 10 teme: 

- Strategia VIA şi strategia internaţională - programe de studiu, centre de cercetare, parteneriat 

public-privat. Prezentarea strategiei de dezvoltare universitară în domeniul inovării sociale şi al 

internaţionalizării 

- Reţea europeană 
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- Creare în colaborare - atunci când organizaţiile publice şi comunităţile locale colaborează. Două 

sesiuni privind 1) politica publică şi 2) implicarea comunităţii şi dialogul social 

- Incluziunea digitală în societate pentru persoanele cu nevoi speciale şi dizabilităţi. Două sesiuni 

privind 1) iniţierea politicilor publice şi 2) reţeaua de cooperare. 

- Politici legate de handicap. Două sesiuni privind 1) politicile publice şi conceptele dizabilităţii şi 2) 

procesele de adaptare şi dialogul social la nivel local. 

- Implementarea şi evaluarea metodelor de mentalizare în centre de asistenţă pentru copii şi 

tineri cu dificultăţi de comportament. Două sesiuni privind monitorizarea şi evaluarea politicilor 

publice. 

 
Mai exact, atelierul de 5 zile (vizită de studiu / transfer de cunoştinţe) a fost structurat pe următoarele teme: 

• - Politici publice: procesul de iniţiere, dezvoltare şi adoptare din Danemarca 

• - Implicarea comunităţii şi dialogul social 

• - Monitorizarea şi evaluarea politicilor publice 

• - Reţeaua de cooperare 

În următoarele capitole va fi descris fiecare dintre aceste domenii-cheie astfel încât să se asigure o înţelegere 

clară a transferului celor mai bune practici şi a rezultatelor dorite. 

În timp ce informaţiile au fost prezentate în timpul discuţiilor şi dezbaterilor din cadrul sesiunilor vizitei de 

studiu, accentul a fost pus pe abordarea practică - exemple de modul în care politicile aspectelor sociale au 

fost gestionate de la iniţiere şi implementare până la monitorizare şi evaluare. 

La sfârşitul fiecărei zile a avut loc o sesiune de dezbatere pentru sintetizarea şi centralizarea feedback-ului de 

la participanţi pe baza unor instrumente specifice. 

3. Politici publice: procesul de iniţiere, dezvoltare şi aprobare din 

Danemarca 
Această parte conţine patru secţiuni. Prima secţiune include o descriere generală a sectorului public din 

Danemarca. A doua secţiune descrie procesele implicării comunităţii şi dialogul social. Ultimele două secţiuni 

descriu monitorizarea şi evaluarea politicilor publice şi ale reţelelor de cooperare. 

3.1 Noţiuni generale despre sectorul public 

3.1.1 Organizarea sectorului public din Danemarca 

 
Sectorul public din Danemarca este organizat pe trei niveluri: 
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1) Nivelul central - ministerele şi diferitele agenţii. Poliţie, apărare, politica privind străinii, 

infrastructură, etc. 

2) Nivelul regional - consiliile regionale. Aici sunt incluse în primul rând serviciile medicale furnizate de 

spitale. 

3) Nivelul local - municipalităţile. Acesta include toate serviciile care sunt aproape de cetăţenii 

implicaţi.  

Cele mai multe dintre serviciile publice oferite cetăţenilor sunt furnizate de nivelul local şi, prin urmare, 

municipalităţile joacă un rol major în sectorul public din Danemarca. Municipalităţile au o influenţă 

semnificativă asupra modului în care sunt formulate, proiectate, adaptate şi implementate, livrate şi, în cele 

din urmă, evaluate politicile publice.  

 

3.1.2 Organizarea sistemului medical  

 

În sistemul medical, statul deţine funcţii generale de reglementare şi supraveghere în domeniul sănătăţii şi al 

îngrijirii vârstnicilor. Cele cinci regiuni sunt în principal responsabile pentru spitale, medicii de familie (MdF) 

şi asistenţa psihiatrică. Cele 98 de municipalităţi sunt responsabile pentru o serie de servicii medicale 

primare, precum şi pentru îngrijirea vârstnicilor. 

 

Ministerul Sănătăţii 

Ministerul Sănătăţii este responsabil de stabilirea cadrului general pentru furnizarea de servicii medicale şi 

de îngrijire a persoanelor în vârstă. Acesta include legislaţia privind organizarea şi furnizarea serviciilor 



 
 

 

                                                                                 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin  

Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
www.poca.ro 

 

 

11 

medicale şi de îngrijire a persoanelor în vârstă, drepturile pacienţilor, specialiştii din domeniul medical, 

spitalele şi farmaciile, produsele medicamentoase, vaccinările, serviciile din maternitate şi asistenţa medicală 

pentru copii. Legislaţia acoperă sarcinile regiunilor, municipalităţilor şi ale altor autorităţi din domeniul 

sănătăţii. 

 

Autoritatea Daneză pentru Sănătate 

Autoritatea Daneză pentru Sănătate este responsabilă pentru consilierea şi susţinerea Ministerului Sănătăţii, 

a regiunilor şi a municipalităţilor privind problemele medicale în general. Prin 47 de ghiduri clinice naţionale, 

Autoritatea asigură servicii uniforme de asistenţă medicală de o înaltă calitate profesională în întreaga ţară, 

inclusiv managementul eficient al urgenţelor din domeniul medical. Autoritatea pentru Sănătate difuzează 

cunoştinţe către populaţie şi autorităţile publice privind starea de sănătate a populaţiei şi factorii de risc, 

cum ar fi un stil de viaţă nesănătos, şi elaborează programe şi intervenţii adecvate de prevenire pentru a 

sprijini alegerile sănătoase. Aici sunt incluse, de asemenea, reabilitarea, prevenirea şi sprijinirea persoanelor 

în vârstă, concentrându-se în special pe asigurarea unor eforturi coerente în sectorul medical şi cel social. 

Autoritatea pentru Sănătate răspunde de planificarea distribuţiei specialităţilor medicale în spitale şi de 

gestionarea administrării şi a dezvoltării calitative a programelor specializate de instruire şi de educare a 

medicilor şi a altor cadre medicale. Alte sarcini includ combaterea şi gestionarea bolilor infecţioase şi a 

programelor de imunizare, stabilirea de îndrumări pentru utilizarea raţională şi adecvată a medicamentelor, 

întocmirea de planuri naţionale în domenii precum cancerul, bolile cardiovasculare, diabetul şi bolile cronice 

şi stabilirea măsurilor de protecţie împotriva efectelor dăunătoare ale radiaţiilor ionizante. 

 

Agenţia Daneză pentru Medicamente 

Agenţia Daneză pentru Medicamente autorizează şi inspectează companiile farmaceutice şi acordă licenţe 

pentru medicamente pe piaţa daneză. Agenţia monitorizează efectele negative ale medicamentelor; 

autorizează studiile clinice; monitorizează dispozitivele medicale disponibile în Danemarca şi supraveghează 

evenimentele adverse care implică dispozitive medicale; numeşte farmacişti cu drept de proprietate, 

organizează structura farmaceutică şi supraveghează farmaciile şi comercianţii cu amănuntul. Agenţia 
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contribuie la dezvoltarea politicilor şi reglementarea domeniului farmaceutic atât în Danemarca, cât şi la 

nivel european. 

 

Autoritatea Daneză pentru Siguranţa Pacienţilor  

Autoritatea Daneză pentru Siguranţa Pacienţilor are o serie de sarcini menite să consolideze siguranţa 

pentru toţi pacienţii. Acestea includ supravegherea cadrelor medicale autorizate şi a instituţiilor medicale, 

eliberarea şi eventuala retragere a autorizaţiilor de la personalul medical şi rezolvarea plângerilor privind 

încălcarea drepturilor pacienţilor şi a plângerilor privind tratamentul şi îngrijirea în cadrul sistemului medical. 

Agenţia răspunde, de asemenea, de administrarea sistemului de raportare a evenimentelor adverse şi de 

asigurarea faptului că toate informaţiile provenite din analiza evenimentelor adverse, din plângerile 

pacienţilor şi din cererile de despăgubire sunt distribuite tuturor instituţiilor medicale şi cadrelor medicale ca 

bază pentru viitoarele eforturi de prevenire. 

 

Autoritatea Daneză pentru Informaţii Medicale  

Sarcina Autorităţii Daneze pentru Informaţii Medicale este aceea de a genera date medicale coerente şi 

soluţii digitale de care să beneficieze pacienţii şi cadrele medicale şi care pot sprijini, de asemenea, 

cercetarea şi care deservesc scopurilor administrative. Autoritatea este responsabilă pentru o serie de baze 

de date, registre şi servicii care implică informaţii privind tratamentele, sănătatea populaţiei şi consumul de 

medicamente. Autoritatea Daneză pentru Informaţii Medicale oferă cadrelor medicale, administratorilor din 

regiuni şi municipalităţi, cetăţenilor şi altor părţi interesate acces la informaţii medicale referitoare la 

activitate, economie şi calitate. Stabilirea standardelor naţionale pentru digitalizare şi sporirea securităţii 

datelor, Autoritatea Daneză pentru Informaţii Medicale sprijină procesul general de digitalizare şi 

promovează o arhitectură coerentă de date şi IT în sistemul medical şi asigură date medicale adecvate, 

complexe şi valabile care pot oferi beneficii pentru tratamentul pacienţilor, dar şi pentru cercetare. 

 

Institutul Statens Serum (SSI) 

SSI este responsabil pentru supravegherea, prevenirea şi combaterea bolilor infecţioase, tulburărilor 

congenitale şi ameninţărilor biologice. Alte sarcini includ funcţionarea laboratoarelor de referinţă pentru boli 

infecţioase, autoimune, congenitale şi genetice; asigurarea vaccinurilor, a altor produse biologice şi servicii 

de diagnosticare prin producţie şi achiziţii publice; asigurarea pregătirii împotriva terorismului biologic şi 

derularea de activităţi de cercetare şi dezvoltare în domeniile de activitate ale SSI, inclusiv administrarea 

biobăncii naţionale. 

 

Consiliul Danez de Etică 
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Consiliul Danez de Etică oferă consultanţă parlamentului şi autorităţilor publice cu privire la aspectele etice 

legate de ingineria genetică şi biotehnologie, care afectează viaţa oamenilor, natura, mediul şi alimentaţia 

noastră, precum şi alte aspecte legate de asistenţa medicală. Acesta urmăreşte noile evoluţii şi iniţiază 

proiecte care au ca scop clarificarea problemelor etice care apar odată cu implementarea de noi tehnici. 

Consiliul Danez de Etică este un consiliu independent şi autonom care nu poate primi instrucţiuni şi nu poate 

fi controlat de miniştri, parlament sau alte părţi în ce priveşte problemele discutate în consiliu sau în legătură 

cu declaraţii, recomandări, dezbateri publice sau alte activităţi ale Consiliului. 

 

Comitetul Naţional de Etică a Cercetării Medicale  

În conformitate cu Legea Comitetului, responsabilitatea sistemului de etică a cercetării medicale din cadrul 

Comitetului este aceea de a se asigura că proiectele de cercetare medicală se desfăşoară într-o manieră etică 

şi că drepturile, siguranţa şi bunăstarea subiecţilor studiului sunt protejate, în timp ce se creează posibilităţi 

pentru dezvoltarea de cunoştinţe noi şi valoroase. Sarcinile deosebite ale Comitetului Naţional de Etică a 

Cercetării Medicale includ coordonarea activităţilor în cadrul comitetelor regionale, stabilirea de îndrumări, 

emiterea de opinii cu privire la aspectele fundamentale, funcţionarea ca şi instanţă de apel în legătură cu 

constatările din comisiile regionale, monitorizarea dezvoltării cercetării în domeniul sănătăţii şi promovarea 

înţelegerii problemelor etice în ceea ce priveşte serviciile medicale şi mediile de cercetare biomedicală şi 

luarea în considerare a recomandărilor adresate Ministrului Sănătăţii. 

 

Regiunile 

Cele cinci regiuni sunt guvernate de consilii regionale, fiecare fiind compus din 41 de membri. Membrii sunt 

aleşi în alegerile regionale la fiecare 4 ani. Regiunile sunt responsabile pentru asistenţa medicală din spitale, 

inclusiv asistenţa de urgenţă, psihiatrică şi pentru serviciile medicale furnizate de medicii de familie şi de 

specialiştii din practica privată. Regiunile organizează serviciile medicale pentru cetăţenii lor în funcţie de 

nevoile regionale, iar fiecare regiune în parte îşi poate ajusta serviciile în cadrul normativ financiar şi 

naţional, ceea ce le permite să asigure capacitatea corespunzătoare. În plus, regiunile pot trimite pacienţii la 

tratament în străinătate. În unele cazuri, trimiterea este supusă aprobării de către Autoritatea Daneză 

pentru Sănătate. 

 

Municipalităţile 

Cele 98 de municipalităţi sunt organisme administrative locale guvernate de consiliile municipale. Membrii 

consiliului sunt aleşi în alegerile municipale la fiecare 4 ani. Municipalităţile sunt responsabile pentru o serie 

de servicii medicale şi sociale. Serviciile locale medicale şi de îngrijire a persoanelor în vârstă includ 

prevenirea bolilor şi promovarea sănătăţii, reabilitarea în afara spitalului, îngrijirea la domiciliu, serviciile 

medicale în şcoli, tratamentul stomatologic al copiilor, îngrijirea copilului, fizioterapie, abuzul de alcool şi 



 
 

 

                                                                                 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin  

Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
www.poca.ro 

 

 

14 

droguri, tratamentul, serviciile de îngrijire la domiciliu, azilurile şi alte servicii oferite persoanelor în vârstă. În 

plus, municipalităţile cofinanţează serviciile regionale de reabilitare şi facilităţile de instruire. 

3.1.3 Organizarea sistemului de asistenţă socială 

 

Danemarca şi-a împărţit sarcinile de asistenţă socială între diferitele ministere:  

- Ministerul Afacerilor şi Integrării Sociale, 

- Ministerul Sănătăţii 

- Ministerul Muncii 

- Ministerul Copiilor şi Educaţiei.  

 

Domeniul problemelor sociale este reglementat pe scară largă prin intermediul legislaţiei, însă ţine de 

autorităţile locale să evalueze nevoia de servicii sociale şi, în acest fel, să asigure organizarea cât mai 

eficientă posibil a serviciilor publice de asistenţă socială din punct de vedere al respectării circumstanţelor şi 

nevoilor specifice ale cetăţeanului şi în interesul condiţiilor locale, prin intermediul serviciilor publice şi 

private deopotrivă. În Danemarca, autorităţile locale sunt principalele responsabile de serviciile sociale şi au 

principala responsabilitate pentru promovarea sănătăţii cetăţenilor şi prevenirea bolilor acestora. 

Autorităţile locale răspund de planificarea şi furnizarea unei game largi de servicii sociale, inclusiv asistenţă 

pentru persoanele vârstnice dependente, facilităţi de îngrijire a copiilor, reabilitarea şi activarea şomerilor. În 

plus, autorităţile locale pun în aplicare scheme de asigurări sociale, inclusiv pensii pentru limită de vârstă, 

precum şi decizii de acordare a pensiei anticipate, a ajutoarelor de boală şi a alocaţiilor pentru copii. 

Valoarea acestor ajutoare în numerar se stabileşte prin lege. În cele din urmă, autorităţile locale plătesc 

ajutoare în numerar în cadrul sistemului de asistenţă socială. Cuantumul acestor ajutoare este, de 

asemenea, stabilit prin lege. Contextul sistemului extins de autoguvernare locală este dorinţa de a dezvolta 

servicii sociale cât mai apropiate de cetăţean. Autoguvernarea locală a fost inclusă de foarte mult timp în 

politica daneză de mobilizare şi implicare a tuturor celor implicaţi şi a cetăţenilor în societate. Un element 

cheie al legislaţiei daneze în domeniul social îl reprezintă posibilitatea cetăţenilor de a avea influenţă asupra 

modului în care autorităţile le definesc viaţa şi statutul. Conform legislaţiei, trebuie înfiinţate consilii de 

consultanţă şi consiliere a utilizatorilor pentru a reprezenta interesele cetăţenilor faţă de autorităţile locale. 

În plus, au fost create câteva consilii independente care soluţionează reclamaţiile, ce includ reprezentanţi ai 

pieţei muncii şi ai diferitelor grupuri de interese. Prin urmare, cetăţeanul este, de asemenea, relativ aproape 

de politicienii responsabili aleşi în alegerile locale. Deoarece autorităţile locale stabilesc şi percep taxele 

locale, ele au la dispoziţie diferite opţiuni pentru a ajusta serviciile sociale la condiţiile locale. În acelaşi timp, 

autoritatea locală stabileşte priorităţile politice atunci când compară cota de impozitare şi nivelul serviciilor. 

Acest lucru explică diferenţele dintre nivelurile serviciilor de la o autoritate locală la alta şi cotele de 

impozitare variabile - cea mai ridicată cotă locală de impozitare fiind de aproximativ 28%, iar cea mai scăzută 

- aproximativ 23% în 2011. 
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3.1.4 Istoricul procesului de dezvoltare a administraţiei publice din Danemarca 
 

La fel ca multe alte ţări, până la sfârşitul anilor 1970, Danemarca pleda cu tărie pentru planificarea centrală. 

Administraţia Publică Daneză a acordat o importanţă majoră normelor formale, structurilor administrative şi 

atribuţiilor stricte ale instituţiilor publice şi ONG-urilor şi ale altor forme de iniţiative comunitare. Abordarea 

a fost sistemică, iar corespondenţa sa în politica publică a fost preponderent o abordare de sus în jos şi o 

administraţie publică birocratică caracterizată prin regularitate (Greve, 2012; Andersen şi colab., 2017).  

În anii 1970, sectorul public din Danemarca a trecut printr-o serie de reforme structurale. S-a modificat un 

proces continuu de descentralizare de la nivelul central către judeţe şi municipalităţi. Procesul de 

descentralizare a constat atât în gestionarea sarcinilor publice, cât şi a proceselor de planificare. 

Responsabilitatea pentru procesele de planificare a fost transferată de la nivel central la nivel municipal (în 

anii 1970), urmată de o descentralizare ulterioară către nivelul instituţional. Iar responsabilitatea pentru 

sarcinile publice a fost transferată de la nivel central la nivel local. Această responsabilitate a inclus atât 

responsabilitatea financiară, cât şi responsabilitatea de a lua decizii la nivel local cu privire la dimensiunea şi 

calitatea serviciilor publice realizate. 

În anii 1990 şi 2000, abordarea guvernamentală a fost inspirată de Noul Management Public (Hood, 1991). 

Sectorul public trebuie să îşi desfăşoare activitatea ca o cooperativă privată. Această abordare a guvernului a 

inclus privatizările, licitaţiile, managementul prin obiective, concurenţa dintre producătorii privaţi şi cei 

publici şi concentrarea asupra managementului strategic. Au fost dezbătute rezultatele Noului Management 

Public (Hood & Dixon, 2015). 

Politica pieţei forţei de muncă a fost transformată în aceeaşi perioadă de la asistenţă socială la muncă 

(Jensen, 2016). O consecinţă a acestei transformări a politicii a însemnat o concentrare pe câştigarea 

ocupării forţei de muncă ca o primă prioritate imediată, în loc să existe accent pe o investiţie pe termen lung, 

de exemplu asistenţă socială pentru înscrierea în continuarea studiilor. În 2007, Danemarca a trecut printr-o 

altă reformă structurală majoră, unde responsabilitatea sarcinii publice a fost transferată de la nivel central 

asupra municipalităţilor. În acelaşi timp, numărul municipalităţilor a fost redus foarte mult, de la aproximativ 

275 la 98. Municipalităţile au crescut şi au pierdut un pic de contact local. Astfel, reforma din 2007 se referea 

atât la descentralizare, cât şi la centralizare. 

La sfârşitul anilor 2000 şi 2010, abordarea guvernamentală a fost inspirată de aşa-numitul Noul Guvern 

Public (Osborne, 2006). Aceasta este o abordare guvernamentală în care reţelele locale şi crearea în 

colaborare sunt importante instrumente guvernamentale. 

Prin urmare, între anii 1970 şi 2010 s-a înregistrat o schimbare a abordării guvernamentale, de la 

management ierarhic al comenzilor şi controlului până la mecanisme de direcţie bazate pe rezultate şi reţele, 

ceea ce a creat posibilităţi pentru ca municipalităţile să structureze, în mod diferit, abordarea planificării 
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politicilor publice la nivel local. Cu toate acestea, nu greşim dacă susţinem că toate cele trei forme de 

guvernare există şi astăzi, generând uneori moduri de guvernare contradictorii. 

Diferitele abordări ale reglementării guvernamentale pot fi ilustrate prin intermediul triunghiului de 

asistenţă socială, aşa cum este ilustrat în figura 1 (Pestoff, 1998). Triunghiul de asistenţă socială ilustrează 

faptul că asigurarea asistenţei sociale dintr-o societate provine fie de la stat, fie de la piaţă, fie de la 

societatea civilă. Fiecare participant la asistenţă socială funcţionează într-un mod special şi este conectat la 

trei regimuri de asistenţă socială diferite. Cele trei modele diferite sunt modelul liberal, modelul conservator 

şi modelul social democratic sau nordic de asistenţă socială (Jensen, 2016). 

Modelul liberal este dominat de angajatori şi de o piaţă capitalistă. Fiecare persoană este responsabilă 

pentru propria fericire şi bunăstare. Modelul conservator este dominat de angajatori şi de biserica catolică, 

unde familia ocupă o poziţie centrală în asigurarea asistenţei sociale. Modelul social-democrat este dominat 

de angajaţi şi de stat. Statul garantează cetăţenilor protecţie socială, iar costurile sunt finanţate prin 

impozite. O consecinţă este că, din punct de vedere economic, sectorul public reprezintă o mare parte a 

economiei totale a ţării. Toţi cetăţenii au drepturi şi obligaţii egale. Funcţionarii publici nu pot interfera în 

viaţa privată a cetăţenilor fără o autorizaţie legală. Regimul de asistenţă socială din Danemarca este un 

model social-democrat. 

Cele trei modele ilustrează trei abordări diferite privind reglementarea guvernamentală. Modelul liberal este 

legat de Noul Management Public, modelul conservator este legat de Noul Guvern Public, iar modelul social-

democrat este conectat la modalitatea birocratică de reglementare şi la utilizarea profesioniştilor pe post de 

funcţionari publici. Deci, atunci când vorbim de creare prin colaborare şi cooperarea dintre sectorul privat şi 

cel public, acestea pot fi ilustrate prin cel de-al treilea sector din figura 1. Este un sector în care afacerile 

private, actorii din sectorul public şi actorii din comunitatea locală colaborează pentru a crea un nivel mai 

ridicat de asistenţă socială pentru mai puţini bani. Reglementarea din Danemarca şi-a schimbat caracterul 

din anii 1970 până în 2010, de la reguli şi birocraţie la o reglementare inspirată de piaţă şi de comunitate. În 

consecinţă, regimul de asistenţă socială s-a schimbat de la un statut clasic de asistenţă socială la un statut de 

muncă, unde statul se bazează din ce în ce mai mult pe comunitatea locală şi pe piaţă pentru a produce 

asistenţa socială din Danemarca.     

Figura 1: Triunghiul asistenţei sociale 
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În plus, în anii 1990, Danemarca a aderat la Cochrane Collaboration (pentru politicile medicale) şi la 

Campbell Collaboration (pentru servicii sociale, asistenţă socială, justiţie socială şi educaţie), care sunt 

binecunoscute pentru stabilirea unei abordări de elaborare a politicii în funcţie de dovezi, adică elaborarea 

politicii folosind date ştiinţifice în domeniile menţionate mai sus. 

 

3.2 Sistemul de politică socială din Danemarca 
 

Politica Socială din Danemarca este condusă de convingerea că trebuie depuse eforturi pentru a se realiza o 

societate cu bunăstare pentru toată lumea, atât în prezent, cât şi în viitor. Fiecare cetăţean ar trebui să aibă 

aceleaşi posibilităţi pentru a avea o viaţă bună în conformitate cu standardele normale din Danemarca. 

Poziţia actuală pe care o deţine Danemarca ca una dintre cele mai bogate şi mai sigure ţări, dar şi ca cea mai 

responsabilă faţă de cetăţenii săi derivă dintr-un sector public bine dezvoltat, o platformă financiară 

durabilă, rate ridicate de ocupare a forţei de muncă şi o piaţă a muncii care funcţionează bine. Principiul 

egalităţii de şanse este esenţial pentru menţinerea unei societăţi cu bunăstare coerentă din punct de vedere 

social. Cetăţenii din Danemarca au mare încredere în autorităţi şi funcţionarii publici. 

Cadrul general al politicii sociale din Danemarca este caracterizat prin mai multe principii, printre altele: 
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 - universalism: Toţi cetăţenii cu nevoi au dreptul să beneficieze de ajutoare sociale şi servicii sociale - 

indiferent de afilierea lor la piaţa muncii 

-  finanţare fiscală: Ajutoarele sociale şi serviciile sociale sunt, în principal, finanţate din impozitarea generală 

- responsabilitate publică: Sectorul public este responsabil pentru furnizarea ajutoarelor sociale şi a 

serviciilor sociale 

- interconectarea vieţii de familie cu viaţa profesională pentru o viaţă echilibrată şi un nivel ridicat de 

bunăstare  

- măsuri sociale active: Măsurile de protecţie socială trebuie să fie active - mai degrabă decât simplu sprijin 

şi întreţinere pasive 

- abordarea comunităţii locale: Sectorul social este organizat cu un grad înalt de descentralizare a 

responsabilităţilor sociale faţă de administraţia locală. 

- sfera de aplicabilitate locală a acţiunilor: Autorităţile locale şi regiunile au autonomie mare la 

implementarea diferitelor scheme de protecţie socială. 

- influenţa utilizatorului: Cetăţenii şi solicitanţii trebuie să fie implicaţi în organizarea unui program de 

protecţie socială 

- viziune globală generală: Problemele sociale ale cetăţenilor şi situaţia acestora trebuie privite într-un 

context mai larg 

- cooperare între partenerii sociali şi sectorul public: Sectorul public cooperează cu companiile private şi 

organizaţiile sociale voluntare pentru a promova bunăstarea socială. 

În câteva cuvinte, politica socială are ca scop alăturarea tuturor părţilor interesate şi conştientizarea rolului 

lor în crearea şi menţinerea unei societăţi de bunăstare pentru toţi (Jensen, 2016). 

Prin urmare, există responsabilităţi comune în ceea ce priveşte funcţiile extinse de îngrijire şi servicii (de 

exemplu îngrijirea persoanelor dependente), iniţiative care vizează anumite grupuri (de exemplu, dizabilităţi 

mintale, dependenţi de alcool şi droguri, etc.) şi transferul de plăţi (de exemplu pensie de vârstă, pensie 

anticipată, ajutoare medicale, indemnizaţii pentru creşterea copilului, asistenţă în numerar şi alte ajutoare 

speciale). 

Actorii cheie în politica socială sunt: 

- guvernul central, în special ministerele din domenii precum problemele sociale, sănătatea, educaţia, 

ocuparea forţei de muncă, etc. - rolul lor fiind acela de a asigura cadrul legislativ şi de a supraveghea 

implementarea politicilor 
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- autorităţile locale / autorităţile regionale - rolul lor este foarte important, deoarece ele evaluează nevoia de 

servicii sociale, mobilizează şi cheltuiesc fondurile şi promovează sănătatea şi bunăstarea cetăţenilor 

- alte părţi interesate - comunităţile locale, ONG-urile, etc. - acestea creează conştientizarea cu privire la 

problemele locale şi uneori chiar găsesc soluţii locale la acestea şi le implementează. 

 

După cum s-a menţionat mai sus, reformele din anii 1970 şi 2007 au avut ca scop plasarea responsabilităţii 

pentru producerea şi finanţarea serviciului public cât mai aproape posibil de cetăţeni. Prin urmare, 

municipalităţile sunt cei mai mari producători de asistenţă socială publică comparativ cu statul şi autorităţile 

regionale (Hansen, 2016). 

Legislaţia referitoare la procesul de planificare a politicilor menţionează că, în fapt, consiliile de consultanţă 

şi consiliere trebuie create pentru a reprezenta interesul superior al cetăţenilor. Publicul se aşteaptă ca 

politicienii să găsească soluţii la problemele pe care le semnalează (Christensen şi Mortensen, 2016). 

Promotorii politicilor sunt, în principal, guvernele locale care stabilesc procesul de elaborare a politicilor şi 

mobilizează toate resursele necesare, toţi actorii şi cetăţenii vizaţi de fiecare politică. 

În câteva cuvinte, procesul de iniţiere, dezvoltare şi aprobare poate fi rezumat astfel: 

 

- guvernele locale / instituţiile / localităţile identifică nevoile, le evaluează şi găsesc soluţii la nivel local 

- soluţiile sunt transmise la nivel local / regional şi sunt analizate de instituţiile politice centrale relevante 
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- soluţiile sunt reglementate şi transformate în propuneri de politică publică / propuneri legislative, care 

sunt apoi supuse consultării publice 

- părţile interesate publice şi private, partenerii sociali, ONG-urile, grupurile de cetăţeni şi reţelele oferă 

consultare cu privire la noile politici / legislaţii propuse 

- pe baza contribuţiilor integrate ale tuturor părţilor interesate şi a altor date colectate din alte surse (cum 

ar fi rapoarte, analize de impact, evaluarea colegilor, experienţă anterioară, etc.), politica este aprobată 

de autorităţile politice importante şi devine regulă. 

 

Procesul poate fi descris prin „Lanţul parlamentar de guvernare” din figura 2 (Hansen, 2016). Modelul poate 

fi folosit pentru a ilustra procesele politice atât la nivel central, cât şi la nivel local.  

Figura 2: Lanţul parlamentar de guvernare 

 

Conform figurii 2, cetăţenii aleg politicienii care vor aproba o politică care să corespundă nevoilor lor. 

Parlamentul controlează guvernul şi se asigură că guvernul realizează o politică care corespunde majorităţii 

politicienilor din parlament. Administraţia publică include funcţionari publici loiali care îndeplinesc politica 

prin scrisoare. Dacă cetăţenii nu sunt mulţumiţi de politică, ei trebuie să aleagă un nou parlament. În acest 

proces o presă liberă este importantă şi este, de asemenea, important ca cetăţenii să aibă libertatea de a 

vorbi şi de a se organiza în funcţie de interesele lor. Figura 2 oferă o imagine idealizată a modului în care 

funcţionează procesul politic. 

În cadrul vizitei de studiu, organizaţia noastră a elaborat şi a difuzat câteva studii de caz care au oferit, 

printre altele, informaţii despre politicile sociale pentru tinerii aflaţi în situaţii de risc şi pentru persoanele cu 

dizabilităţi, printre altele. Am oferit, de asemenea, un exemplu de politică publică în domeniul digitalizării, 

care a permis ca mai mult de 90% dintre cetăţenii danezi să menţină un contact permanent cu autorităţile 
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pentru probleme sociale şi administrative, în special pentru persoanele cu dizabilităţi, refugiaţi, persoane în 

vârstă şi tineri expuşi riscurilor sau având nevoi speciale. 

 

4. Implicarea comunităţii şi dialog social 
 

În Danemarca, există o tradiţie îndelungată de a lucra ca voluntar în diferite asociaţii. Un drept constituţional 

este acela de a forma orice asociaţie dorită, iar acest drept este folosit de când a fost adoptată constituţia în 

1848. Scopul asociaţiilor variază foarte mult. Poate fi o asociaţie pentru cercetaşi, un club de fotbal, o 

asociaţie care să protejeze natura din Danemarca sau poate avea scopuri sociale şi medicale. Multe asociaţii 

religioase au scop social şi strâng bani prin vânzarea de obiecte la mâna a doua (folosite) sau prin colectarea 

de bani în stradă. 

O caracteristică specială a vieţii politice din Danemarca este că asociaţiile de voluntari au o mare influenţă 

asupra proceselor de formulare a politicilor. Influenţa nu se realizează numai prin intermediul presei publice, 

ci uneori sunt invitate la nivel oficial să participe la procesul de formulare a politicilor. Şi, destul de des, 

asociaţiile de voluntari au influenţă asupra politicii atunci când propunerile politice sunt trimise spre audieri 

publice. În Danemarca, procesul de formulare a politicilor nu este un proces închis. Este, de obicei, un proces 

deschis. Procesul deschis de formulare a politicilor garantează că politicile adoptate beneficiază de 

legitimitate şi sprijin public şi pot fi implementate în practică, cu rezultate bune. Uneori, asociaţiile de 

voluntari participă şi la implementarea politicii. Procesul este ilustrat în figura 3.  

Figura 3: Model integrat de implementare 

 

Kilde: Winter & Nielsen, 2008 

Feedback 
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Modelul integrat de implementare este o elaborare a Lanţului parlamentar de guvernare din figura 2. 

Modelul integrat de implementare evidenţiază faptul că politica publică nu are întotdeauna succes şi că nu 

produce întotdeauna rezultatele dorite. Există mai multe motive pentru acest lucru. Motivul general este că 

formularea, proiectarea şi implementarea politicii publice este politică nu numai în faza de formulare a 

politicii, ci şi în faza de elaborare a politicii - şi faza de implementare. Agenda politică este activă în toate 

etapele procesului de implementare, iar funcţionarii publici pot avea propriile interese de care să aibă grijă 

(Winter şi Nielsen, 2008).   

În cadrul vizitei de studiu am vizitat Egmonthøjskolen, Muskelsvindfonden şi Finn Amby, despre asociaţiile 

care sunt active în formularea şi implementarea politicilor privind handicapurile, atât la nivel central, cât şi la 

nivel local în municipalităţi. Acestea sunt implicate în procesele de adaptare şi dialogul social la nivel local. 

Asociaţiile sunt exemple bune şi reprezentative pentru modul în care asociaţiile private sunt active în 

procesul politic de formulare şi de implementare a deciziilor politice prin presiunea politică a dialogului 

social. 

În Danemarca, implicarea comunităţii începe de la o vârstă fragedă, prin voluntariat, participarea la proiecte 

care vizează crearea conştientizării pe probleme medicale (cum ar fi bolile netransmisibile - diabet, boli 

cardiovasculare, cancer şi afecţiuni respiratorii cronice – o provocare cu public larg şi în creştere în ţări cu 

nivel ridicat de resurse şi, tot mai mult, în ţări cu nivel scăzut de resurse), aspecte sociale (cum ar fi măsurile 

pentru tinerii expuşi la riscuri, măsurile active de pe piaţa muncii, etc.). Copiii se implică în evaluarea 

nevoilor, lobby şi apărare. 

Un exemplu relevant în ceea ce priveşte implicarea copiilor este o revizuire a modelului Cochrane 

Collaboration numit „Intervenţii pentru prevenirea obezităţii la copii“, care a luat în considerare următoarele 

elemente principale promiţătoare pentru intervenţii eficiente în şcoli: intervenţii care vizează programa 

şcolară, sesiuni de activitate fizică în toate zilele de şcoală şi aprovizionarea şcolilor cu alimente sănătoase. În 

plus, mediile şi practicile culturale ar trebui să sprijine şi să încurajeze copiii şi tinerii să mănânce alimente 

mai sănătoase şi, de asemenea, să îi sprijine pentru a fi activi absolut în fiecare zi. Activităţile de consolidare 

a capacităţilor pentru cadrele didactice şi alte persoane, precum şi implicarea părinţilor au fost, de 

asemenea, importante. O analiză sistematică a studiilor privind eficacitatea eforturilor de promovare a 

sănătăţii în şcoli a concluzionat că programele care ţin cont de factorii contextuali şi subliniază abordările 

multidimensionale au şanse mai mari să fie eficiente din punct de vedere al rezultatelor în materie de 

sănătate. 

Comunitatea se implică şi în reabilitarea infractorilor prin programe speciale în care sunt plasaţi sub 

probaţiune sau muncă în folosul comunităţii, în loc să fie închişi, separaţi de publicul larg şi, în general, 

stigmatizaţi de condiţia lor. 

Alte forme de implicare a comunităţii includ proiecte care reunesc comunitatea în general şi persoanele cu 

dizabilităţi, tinerii expuşi riscurilor, persoanele în vârstă, etc. 
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Implicarea comunităţii şi dialogul social în domeniul politicii publice au o tradiţie îndelungată în Danemarca, 

iar importanţa asociaţiilor şi ONG-urilor în formularea şi implementarea politicii publice este 

instituţionalizată şi este integrată în funcţionarea sectorului public. Dialogul social şi implicarea comunităţii 

în sectorul public se bazează pe acceptarea politică a societăţii civile şi a comunităţii ca partener egal în 

producţia de asistenţă socială, aşa cum este descris în figura 1. Fundamentul implicării comunităţii şi al 

dialogului social îl reprezintă acceptarea reciprocă şi colaborarea dintre politicieni, comunitate şi 

întreprinderile private. 

În cadrul vizitei de studiu, am prezentat cazul MUSKELSVINDFONDEN, o organizaţie cu membrii din întreaga 

ţară, care activează în domeniul dizabilităţilor, o organizaţie de caritate cu o armată de voluntari, care 

gestionează un Centru de Reabilitare pentru Distrofie Musculară, centru de petrecere a timpului liber, sport 

şi conferinţe, care oferă muncă politică, spaţiu pentru dezbateri şi luptă împotriva prejudecăţilor. Grupurile 

ţintă sunt persoanele cu distrofie musculară care beneficiază de serviciile menţionate mai sus. 

 

5. Monitorizarea şi evaluarea politicilor publice 
 

În calitate de cetăţean şi beneficiar al serviciilor publice, aveţi întotdeauna posibilitatea de a face reclamaţii 

cu privire la serviciul pe care îl primiţi. Este un drept legal, iar administraţia publică are responsabilitatea de a 

vă îndruma şi de a vă informa cum să depuneţi o reclamaţie dacă nu sunteţi mulţumit(ă) de serviciul pe care 

îl primiţi. Danemarca are o lege privind drepturile cetăţenilor şi o lege cu privire la modul de realizare a unei 

administraţii publice adecvate. 

Procesul de supraveghere a politicilor publice în domeniul social din Danemarca ar putea arăta că 

reclamaţiile ar putea proveni de la cetăţeni nemulţumiţi - acestea sunt soluţionate de Comitetul Naţional 

pentru Apeluri Sociale, care decide dacă contestaţia se referă la o lege sau dacă este o chestiune de 

importanţă publică generală. Comitetul Naţional pentru Apeluri Sociale este o agenţie independentă din 

cadrul ministerului copiilor şi problemelor sociale. Agenţia decide cu privire la aproximativ 20.000 de cazuri 

în fiecare an. Comitetul Naţional pentru Apeluri Sociale a fost înfiinţat în 1973. 

Administraţiile de stat supraveghează, de asemenea, Autorităţile Municipale în implementarea, de către 

acestea, a politicilor, iar supravegherea individuală poate fi stabilită în cazul reclamaţiilor individuale. 

Ombudsmanul Parlamentar este instituţia care poate evalua dacă autorităţile de asistenţă socială acţionează 

în conformitate cu legea în vigoare sau prin încălcarea acesteia, dacă se fac vinovate de erori, de 

administrare defectuoasă sau de neglijenţă, dar nu pot să le pedepsească. Ombudsmanul poate să prezinte 

un raport cu privire la erori, dovezi de administrare defectuoasă sau neglijenţă în faţa Comisiei pentru 

Probleme Juridice din cadrul Parlamentului Danez, a Ministerului responsabil şi a consiliului local sau 

regional pentru ca aceştia să ia măsurile necesare. 
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Legea supravegherii sociale a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2014 şi are ca scop susţinerea unui 

control al calităţii atât pentru ofertele publice, cât şi pentru ofertele private făcute cetăţenilor vulnerabili şi 

cu handicap, conform legii privind serviciile sociale. În Danemarca, există o agenţie de supraveghere socială 

în fiecare regiune. Supravegherea socială are responsabilitatea de a aproba şi supraveghea toate ofertele 

sociale din regiune. Agenţia socială supraveghează şi verifică activităţile celor cinci centre de supraveghere 

pentru a se asigura că activităţile lor sunt conforme cu legea. Agenţia socială este un departament plasat în 

ministerul copiilor şi problemelor sociale (Hansen, 2019). 

Prezentarea lui Steen Juul Hansen cu privire la implementarea şi evaluarea metodelor de mentalizare în 

centrele de asistenţă pentru copii şi tineri cu dificultăţi de comportament ilustrează modul în care agenţia 

socială lucrează cu strategii de îmbunătăţire a eforturilor sociale. Această strategie vizează monitorizarea şi 

evaluarea costurilor şi a efectelor politicilor publice pentru îmbunătăţirea calităţii asistenţei sociale în cazul 

copiilor cu dificultăţi de comportament. 

În secţiunea 3.1 s-a menţionat că Noul Management Public joacă un rol major ca şi concept de management 

în Danemarca. Prin urmare, administraţia publică este foarte preocupată de cuantificarea şi gestionarea 

efectelor prin obiective. Acest lucru înseamnă că evaluarea şi colaborarea pentru îmbunătăţirea calităţii 

serviciilor oferite reprezintă o parte integrantă la toate nivelurile administraţiei publice. În acest context, 

puteţi discuta dacă aranjamentele de control din sectorul public au depăşit şi au devenit contraproductive în 

sensul că profesioniştii petrec prea mult timp pentru activităţile de control. 

Administraţia publică ca întreg este preocupată de monitorizarea şi evaluarea politicilor publice. Ea este 

inclusă în sectorul public prin lege şi prin obiceiuri. În plus, sectorul public din Danemarca este dominat de un 

regim de management (NPM) care pune accentul pe monitorizare şi evaluare. Astfel, atât sectorul public în 

sine, cât şi diferiţii participanţi în şi din zona sectorului public au o responsabilitate şi un rol de jucat în 

monitorizarea şi evaluarea sectorului public. 

Se poate menţiona faptul că fiecare funcţionar public din sectorul public are datoria de a raporta orice 

abatere privind serviciile publice oferite copiilor şi tinerilor sub vârsta de 18 ani. 

Supravegherea şi monitorizarea sunt realizate, de asemenea, prin procese de evaluare care variază de la 

evaluarea individuală a serviciilor primite de la furnizorii de servicii sociale până la studiile şi analizele 

elaborate de instituţii specializate, fie din proprie iniţiativă (cum e cazul Cochrane Collaboration şi Campbell 

Collaboration), fie în numele guvernelor centrale / regionale / locale (studii de impact). 

În cadrul vizitei de studiu, am oferit participanţilor informaţii despre aplicarea uneia dintre cele mai 

răspândite politici în domeniul tineretului (studiul de caz asupra Centrului de Tineret din Comuna Aarhus), 

precum şi în domeniul dizabilităţii (prezentarea lui Finn Amby, Profesor Asociat la VIA University College). 

Am arătat că toate intervenţiile au o istorie, începând cu descrierea problemei (cine a fost afectat, care au 

fost principalele probleme, cum au fost ele abordate), definiţia conceptelor utilizate, reformele care au fost 
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realizate şi, în cele din urmă, principalele obiective şi modul în care reforma administrativă (descentralizarea) 

a influenţat aplicarea politicilor. 

Datele obţinute şi prezentate în studiile de caz pregătite pentru participanţii români provin din studiile 

efectuate de furnizorii de servicii sociale şi din studii şi recenzii efectuate de specialiştii noştri. O atenţie 

deosebită se pune pe aspectele cantitative ale analizei, precum şi pe descrierea măsurilor aplicate pentru 

implicarea şi menţinerea grupurilor ţintă ale politicilor. 

 

6. Reţele de cooperare 
 

Reţelele de politică includ actori guvernamentali şi societari ale căror interacţiuni reciproce dau naştere unor 

politici. Punctul central al acestor reţele îl reprezintă conexiunea informală, în locul formalităţii structurilor / 

instituţiilor administrative. În mod obişnuit, acestea operează prin relaţii interdependente în vederea 

încercării de a-şi asigura obiectivele individuale prin colaborare reciprocă. 

După cum s-a menţionat în secţiunea 3.2, Danemarca are o tradiţie îndelungată în a permite asociaţiilor şi 

reţelelor să aibă influenţă asupra formării şi implementării politicii publice. Colaborarea a devenit un obicei. 

După cum s-a menţionat în secţiunea 3.1, Noul Management Public este înlocuit într-o oarecare măsură de 

Noua Guvernare Publică ca şi concept de management în sectorul public şi mai ales la nivel local în 

municipalităţi. Prin urmare, comunitatea joacă un rol din ce în ce mai important în producţia asistenţei 

sociale, aşa cum este ilustrat în figura 1. Politicile publice sunt formulate pentru a implica comunitatea şi 

asociaţiile locale în producţia asistenţei sociale. 

O veche politică valabilă în îngrijirea vârstnicilor este aceea de a implica familiile şi asociaţiile locale în 

îngrijire. Noua reformă a şcolilor publice menţionează, în mod specific, că şcolile publice vor coopera cu 

asociaţiile locale şi cu companiile locale. 

În materialele noastre prezentate participanţilor români în cursul vizitei de studiu, am pus accentul pe 

politica de digitalizare, care face parte din conceptul de reţea, implicând diferiţi membri ai comunităţii, 

precum şi ONG-urile şi alţi parteneri în procesele de politică publică. 

 

7. Exemple de bune practici din Danemarca 
În următoarele secţiuni sunt descrise trei exemple de bune practici din Danemarca şi sunt discutate 

posibilităţile de transpunere a activităţilor într-un context românesc. Cele trei exemple ilustrează 

următoarele teme:  
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1. Iniţierea politicilor publice 

2. Reţele de cooperare. 

3. Dialogul social la nivel local. 

4. Procesele de adaptare a politicilor publice. 

5. Monitorizarea şi evaluarea politicilor publice. 

 

7.1 Exemplul 1: Digitalizare publică sub formă de reţele de cooperare: incluziunea 

digitală a tinerilor cu probleme fizice şi psihice 
 

1. Introducere 

Danemarca este lider global şi european în materie de digitalizare a sectorului public (DESI 2018). Acest lucru 

se datorează în mare parte celor aproape două decenii de planificare strategică, după cum se arată în figura 

de mai jos. 

 

Strategii naţionale pentru digitalizarea publică 2001-2020 (Agenţia Guvernamentală pentru Digitalizare 2018) 

Scopul digitalizării publice în Danemarca are cel puţin trei niveluri: 

6. Digitalizarea este considerată a fi eficientă din punct de vedere al costurilor prin raţionalizarea serviciilor 

şi a proceselor. Danemarca a înregistrat o creştere a cheltuielilor publice în ultimii ani şi cu o populaţie în 

curs de îmbătrânire, şi nu ne aşteptăm ca această tendinţă să se oprească. În plus, Danemarca nu a fost 
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imună la criza fiscală care a cuprins întreaga lume în 2008 şi în anii care au urmat, făcând-o să caute 

modalităţi de reducere a cheltuielilor publice. 

7. Digitalizarea este privită ca un transfer de la serviciile publice fragmentate (ca urmare a Noului 

Management Public) către o reintegrare care creează o experienţă mai cuprinzătoare de utilizare pentru 

cetăţeni şi o calitate mai bună a serviciilor publice. 

8. Digitalizarea include multe posibilităţi tehnologice, de exemplu date mari, care pot duce la o planificare 

mai inteligentă şi, prin urmare, pot contribui la îndeplinirea principalelor scopuri. 

În cea mai recentă strategie de digitalizare publică 2016-2020, Agenţia Guvernamentală de Digitalizare o 

descrie astfel: „Digitalizarea publică creează valoare, creştere şi raţionalizare şi menţine încrederea danezilor 

în societatea digitală.” (Agenţia Guvernamentală de Digitalizare 2018). 

Un element central al strategiilor publice de digitalizare din figura de mai sus a fost introducerea, la 

începutul anului 2011, a serviciului autonom digital obligatoriu pentru persoane fizice şi juridice. Această 

lege a fost posibilă datorită introducerii Easy ID (denumit „NemID” în limba daneză) în 2007, care, în multe 

privinţe, seamănă cu Sistemul de Identificare Electronică (eID) din România, aflat în curs de dezvoltare. 

Scopul autonomiei digitale obligatorii pentru persoane fizice şi juridice a fost ca 80% din toată comunicarea 

dintre cetăţeni şi autorităţile publice să fie digitală până în 2015. În mod proporţional cu reducerea 

cheltuielilor publice, s-a estimat că ar fi posibilă reducerea cheltuielilor cu 1 miliard DKK pe an (aproximativ 

134 milioane Euro). Strategia a inclus acceptarea faptului că anumite grupuri de cetăţeni, cum ar fi 

persoanele în vârstă, bolnavii sau grupurile marginalizate, cum ar fi persoanele fără adăpost, nu ar putea să 

utilizeze serviciile digitalizate. Pentru a se asigura includerea tuturor cetăţenilor din societatea daneză, este 

posibil să existe o scutire de la această lege. Cu toate acestea, guvernul a alocat fonduri publice pentru a 

ajuta specialiştii din domeniul asistenţei sociale şi ONG-urile să instruiască aceste grupuri pentru a asigura 

includerea şi cunoaşterea tehnologiilor digitale. Exemplul din această analiză este un exemplu de bună 

practică din domeniul socio-medical al reţelelor de cooperare pentru incluziunea digitală a tinerilor cu 

deficienţe fizice şi psihice. 

În 2018, Agenţia Guvernamentală de Digitalizare a publicat o evaluare a serviciului autonom digital 

obligatoriu pentru persoane fizice şi juridice. În concluzie, până în 2018, 91% dintre cetăţeni primesc (şi 

trimit) poştă digitală de la (şi către) autorităţile publice. Doar 9% sunt scutiţi, de exemplu ca urmare a unui 

handicap, a analfabetismului digital şi a lipsei unei locuinţe. 

Nu există un raport naţional cu privire la măsura în care legea a redus cheltuielile publice, însă Oficiul 

Naţional de Audit din Danemarca concluzionează că, pe baza dezvoltării nivelului poştei digitale, este foarte 

probabil să fi fost realizată o reducere semnificativă a cheltuielilor publice (Oficiul Naţional de Audit (2018). 

O descoperire stranie a evaluării este că generaţia tânără (cu vârste cuprinse între 15 şi 20 de ani) întâmpină 

dificultăţi în ceea ce priveşte serviciul autonom obligatoriu la acelaşi nivel cu vârstnicii (cu vârste cuprinse 

între 60 şi 65 de ani) (Statistică Danemarca 2018). Dilema este că persoanele în vârstă se confruntă cu 
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dificultăţi în înţelegerea modului în care funcţionează calculatorul - tinerii se confruntă cu dificultăţi în 

înţelegerea modului în care funcţionează sistemul public. Având în vedere acest lucru, pare chiar mai necesar 

să se investească în reţele de cooperare pentru incluziunea digitală a tinerilor cu deficienţe fizice şi psihice. 

2. Descrierea proiectului 

Proiectul „DigiSafe” (tradus lejer prin siguranţă digitală) este finanţat din fonduri publice (în limba daneză 

este denumit SATS-puljen). Scopul proiectului este: 

• Să ofere tinerilor cu nevoi speciale accesul la „lumea digitală” pe picior de egalitate cu alţi cetăţeni prin 

dezvoltarea conceptelor de comunicare, învăţare şi orientare. 

• Să comunice cu autorităţile publice şi cu întreprinderile private, de exemplu e-banking. 

• Să facă cumpărături online. 

• Să înţeleagă etica şi protecţia confidenţialităţii pe platformele sociale. 

(http://digisafe.dk/)  

Finanţarea proiectului s-a făcut pentru un proiect de 4 ani în care partenerii din reţea, cu ajutorul unui App 

Creator privat, au realizat o aplicaţie cu jocuri educaţionale pentru tinerii cu nevoi speciale, cum ar fi 

deficienţe fizice şi psihice. Jocurile vor simula procesul ce trebuie parcurs atunci când schimbaţi mesaje 

electronice cu autorităţile publice, aşa cum arată ecranul din joc. 

 

 

http://digisafe.dk/webview/  

 

O serie de organizaţii publice şi private participă la reţeaua de cooperare: 

http://digisafe.dk/
http://digisafe.dk/webview/
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Organizaţii private şi ONG-uri: 

• Foreningsfællesskabet Ligeværd (ONG care reprezintă tineri cu dizabilităţi) 

• Kanda (Creatori de aplicaţii) 

 

Organizaţii publice: 

• Municipalitatea Aarhus 

• Evaluatori externi (Centrul de Cercetare pentru Incluziune şi Excluziune, Colegiul Universitar din Iutlanda 

de Sud) 

Instituţii autonome: 

• STU (Şcoli specializate în educarea tinerilor cu dizabilităţi) 

• VIA University College  

 

Lecţii privind reţelele de cooperare din proiectul dintr-un spaţiu din Danemarca 

Deoarece serviciul autonom digital obligatoriu pentru persoane fizice şi juridice reprezintă o nouă politică 

fără preferinţe în Danemarca sau în restul lumii, proiectul este un proiect de dezvoltare. Prin urmare, au fost 

învăţate lecţii importante în timpul proiectului.  

• Reţele de cooperare şi incluziunea grupului ţintă în dezvoltarea aplicaţiei au contribuit la obţinerea unui 

produs mai bun. Obţineţi cunoştinţe valoroase prin diferitele perspective prezentate de autorităţile 

publice (în acest caz o municipalitate), grupul ţintă care include profesorii şi cercetătorii cu cunoştinţe de 

specialitate despre grupul ţintă şi despre digitalizare. 

• Schimbările din componenţa grupului de dezvoltare pot genera frustrări printre participanţi deoarece 

trebuie să începeţi să vă formaţi relaţii personale de fiecare dată când se schimbă o persoană sau 

organizaţie. 

• Este necesar să ieşiţi în teren şi să prezentaţi aplicaţia grupului ţintă, deoarece aceştia nu vor înţelege 

automat o nouă tehnologie. Acest lucru oferă, de asemenea, un feedback valoros pentru procesul de 

dezvoltare. 

• Este necesar să fii agil în implementare, deoarece pot apărea evenimente neaşteptate. În acest caz, 

proiectul conţinea un serviciu de îndrumare în care utilizatorii aplicaţiei puteau pune întrebări 

consilierilor studenţi de la VIA University College. S-a dovedit, totuşi, că nimeni nu a apelat la serviciu şi 

astfel îndrumarea s-a transformat în tutoriale online în care studenţii demonstrau funcţionarea 

aplicaţiei. 
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• Există un mare potenţial de utilizare a aplicaţiei pentru alte grupuri vulnerabile, cum ar fi refugiaţii sau 

persoanele în vârstă, datorită transformării procedurii pentru NemID într-un joc. 

Evaluarea finală a proiectului nu este încă finalizată, deoarece proiectul nu se încheiase la data acestei 

analize. 

 

3. Posibilităţi de transfer într-un context din România 

Atunci când analizăm posibilităţile de transferare a acestui exemplu într-un context din România, există doi 

factori importanţi ce trebuie luaţi în considerare. Un factor se referă la digitalizare şi diferenţele în ce 

priveşte nivelul de maturitate (atât în sectorul public, cât şi în cadrul populaţiei din România). Un alt factor se 

referă la diferenţele dintre sistemele de asistenţă socială în general şi tradiţia dialogului social şi a reţelelor 

publice / private de cooperare în special. Ne ocupăm de aceşti factori individual. 

 

Nivelul maturităţii digitale  

După cum am menţionat, nivelul de digitalizare din Danemarca este foarte ridicat - printre cele mai ridicate 

din lume. În context european, UE raportează anual despre digitalizare, ceea ce face posibilă compararea 

Danemarcei şi României în ceea ce priveşte posibilităţile de transfer. Putem evidenţia elemente în care 

digitalizarea din România se dezvoltă şi elemente care necesită atenţie dacă există dorinţa de a continua 

procesul de digitalizare în România. 

Elemente care necesită atenţie: 

• Tot mai există nevoie de a se asigura un acces mai bun la serviciile de bandă largă în România (în special 

în zonele rurale). 

• Numai 61% dintre români folosesc internetul în mod regulat, comparativ cu media UE de 81%. În 

Danemarca acest nivel este la 95%. 

• Există o lipsă a abilităţilor de bază în lucrul pe internet deoarece numai 29% dintre români au aptitudini 

de bază în lucrul pe internet. Media UE este de două ori mai mare, iar Danemarca este la nivelul de 71%. 

• Există o utilizare scăzută, de exemplu, pentru E-banking şi E-commerce din cauza lipsei de încredere a 

publicului 

• Există o lipsă de strategie politică pentru digitalizarea afacerilor şi a industriei 

 

Elemente cu dezvoltare ridicată: 

• În România există un nivel înalt de utilizatori ai guvernării electronice. 
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• Nivelul datelor deschise şi al serviciilor electronice în sănătate este ridicat – chiar mai mare decât în 

Danemarca. 

 

Elementele sunt ilustrate în figurile de mai jos: 
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Sistemele de asistenţă socială şi reţelele de cooperare 

Conform teoriei lui Esping-Andersen (1990), Danemarca face parte dintr-un grup de ţări nordice, fiind adesea 

denumit stat dezvoltat universal sau social-democrat, cu un sector public mare, nivel ridicat de impozitare şi 

redistribuire globală bazată pe principii universale ce asigură tuturor cetăţenilor un venit (cunoscut şi sub 

denumirea de demercantilizare). România, pe de altă parte, face parte dintr-un grup de foste ţări socialiste 

cu un tip distinct de stat de bunăstare, spre deosebire de statele deja existente în Europa, fiind denumit 

Modelul est-european (Sensage.eu). Există, de asemenea, un nivel ridicat de redistribuire a veniturilor, nivel 

ridicat de implicare şi sprijin din partea familiei, cu toate acestea un buget de stat scăzut care se reflectă 

negativ asupra cheltuielilor cu protecţia socială şi o reducere a ajutoarelor (Sensage.eu). 

În ciuda faptului că are un stat mare şi cuprinzător, Danemarca are o istorie cu numeroase ONG-uri - mai ales 

în ceea ce priveşte cultura şi sportul şi în timp şi problemele sociale. O condiţie prealabilă pentru ca reţelele 

de cooperare să se dezvolte foarte mult este să existe un nivel ridicat de încredere în instituţiile publice şi în 

alte persoane în general. În acest sens, Danemarca se situează printre primele ţări din lume şi cu mult peste 

nivelul mediu din Uniunea Europeană (OCDE 2015). Un nivel ridicat de încredere contribuie la un nivel 

corespunzător ridicat al capitalului social, ceea ce înseamnă o bază bună pentru parteneriatele de succes 

între organizaţiile publice şi cele private. Dacă România va importa noţiunea de reţele de cooperare şi dialog 

social, este important să se examineze nivelul capitalului social, inclusiv încrederea între parteneri.  

 

7.2 Exemplul 2: O strategie pentru dezvoltarea eforturilor sociale  

1. Introducere 
Prezentarea mea în cadrul vizitei la Aarhus a vizat efortul ministerului copiilor şi problemelor sociale de a 

dezvolta calitatea asistenţei sociale în municipalităţile din Danemarca. Este o problemă pentru că nu ştim ce 

funcţionează în asistenţa socială în general şi mai ales când lucrăm cu copii şi tineri cu probleme. Motto-ul 

ministerului este următorul: „Cunoştinţe care funcţionează”. Ei doresc să dezvolte metodele pe care le 

folosim în asistenţa socială pentru a se asigura că metodele au un efect pozitiv. În special, ei doresc să 

dezvolte metodele folosite în lucrul cu copiii şi tinerii cu probleme. În acest scop, ministerul a elaborat o 

strategie pentru dezvoltarea metodelor care funcţionează. Strategia este descrisă în următoarea parte. 

2. Descrierea proiectului: Strategie de dezvoltare a metodelor în activitatea de 

asistenţă socială 
Scopul strategiei de dezvoltare a metodelor în asistenţa socială este acela de a lucra în mod sistematic 

pentru a îmbunătăţi metodele utilizate în asistenţa socială. Strategia are trei etape, a se vedea figura 1: 

1. Maturizarea practicilor promiţătoare  

2. Testarea practicilor promiţătoare dezvoltate  
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3. Distribuirea metodelor testate 

 

Figura 1: Noua strategie 

 

Scopul strategiei este acela de a maturiza, testa şi distribui metodele utile în asistenţa socială. Strategia este 

o încercare de a lucra în mod sistematic pentru îmbunătăţirea practicii de asistenţă socială. Strategia poate fi 

folosită şi într-un context valabil în România. Voi descrie mai jos, pe scurt, cele trei faze. 

Faza 1: Maturizarea practicilor promiţătoare  

După analizarea unei practici promiţătoare, practica promiţătoare este maturizată şi dezvoltată într-o 

metodă bine descrisă. Descrierea conţine o evaluare temporară a eficienţei metodei.   

Faza 2: Testarea metodei dezvoltate 

Când aţi maturizat şi dezvoltat o practică ce oferă speranţe într-o metodă, trebuie să testaţi metoda. 

Testarea metodei conţine următoarele şase sarcini:  

1. Profesionistul selectat este informat cu privire la metodă.  
2. Profesioniştii beneficiază de sprijin pentru implementare 
3. Utilizarea, de către profesionişti, a metodei implementate este evaluată, adică are loc măsurarea 

fidelităţii.  
4. Se estimează efectul metodei  
5. Se estimează costul utilizării metodei  
6. Prezentarea rezultatelor metodei testate, la finalizarea proiectului   

 
Ca exemplu pentru activităţile din faza 2, pot menţiona că VIA University College şi VIVE - Centrul Naţional de 

Cercetare şi Analiză - realizează în colaborare proiectul „Consolidarea capacităţii copiilor şi tinerilor de a-şi 

metaliza energia şi abilităţile sociale”. Scopul proiectului este acela de a testa două metode - o metodă de 

rezistenţă şi o metodă de mentalizare – la 14 centre de asistenţă pentru copii şi tineri cu dificultăţi de 

comportament. Durata proiectului este de 3 ani, între 2018 şi 2020. Proiectul este finanţat de Ministerul 

Copiilor şi Problemelor Sociale, Agenţia Socială. 
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Conţinutul proiectului este:  

1. Sprijin pentru implementare 
2. Evaluarea implementării – fidelitate 
3. Evaluarea efectelor 
4. Estimarea costurilor 
5. Misiuni de prezentare, când proiectul s-a încheiat   

 

Faza 3: Diseminarea metodelor testate 

În această fază, metoda testată este distribuită utilizatorilor relevanţi.  

3. Transfer într-un context din România  
Evaluarea noastră stabileşte dacă strategia de mai sus pentru dezvoltarea metodelor în domeniul asistenţei 

sociale poate fi utilizată în România. Strategia poate fi adaptată contextului în care trebuie utilizată. 

Utilizarea strategiei poate solicita mai multe sau mai puţine resurse. Aspectul important este să se lucreze în 

mod sistematic pentru îmbunătăţirea metodelor utilizate în asistenţa socială şi pentru a se împărtăşi 

cunoştinţele pe care le obţineţi cu privire la metodele care funcţionează.  

 

7.3 Exemplul 3: Preotul străzii  

1. Introducere  
În marile oraşe din Danemarca, biserica foloseşte, în ultimii ani, ceea ce numim preotul străzii. Preotul străzii 

nu lucrează în biserică, ci pe stradă, printre oamenii care sunt vulnerabili într-un fel sau altul. Preotul străzii 

colaborează cu alte autorităţi publice - poliţia şi autorităţile sociale. Cooperarea este informală şi depinde de 

relaţiile personale.   

2. Descrierea proiectului  
 

Conceptul de Preot al străzii sau Pastor al străzii este relativ nou şi se bazează pe un model implementat 

iniţial în Regatul Unit, care a stârnit un interes extins la nivel internaţional. Pastorii străzii sunt adulţi creştini, 

cu un interes serios şi preocupare pentru comunitatea lor, care patrulează voluntar pe străzile oraşelor 

noaptea şi care ajută şi îngrijesc în moduri foarte practice oamenii care au nevoie. 

Uniforma lor constă în îmbrăcăminte albastră, cu denumirea Street Pastor (Pastor al străzii) scrisă vizibil cu 

alb. Ei au legături strânse cu autorităţile locale, poliţia şi consiliile locale, dar îşi menţin independenţa 

operaţională, ceea ce le permite să beneficieze de încrederea şi respectul celor pe care îi ajută. Ei sunt 

obligaţi să respecte confidenţialitatea în limitele legii şi nu au nicio putere poliţienească sau să facă vreo 

arestare. Ei nu predică şi nu oferă citate din Evanghelie, ci sunt pur şi simplu acolo pentru a oferi o prezenţă 
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neutră şi liniştitoare în comunităţile locale şi uneori acţionează mai mult ca un asistent social decât ca un 

preot. 

Ascension Trust, o organizaţie de caritate înregistrată, înfiinţată în 1993, este principalul promotor al 

conceptului, iar Danemarca a fost printre primele ţări care au adoptat această practică. 

Pastorii străzii s-au ocupat iniţial de probleme locale, inclusiv comportamente anti-sociale şi alcoolism. Unele 

dintre serviciile oferite de Pastorii Străzii din Marea Britanie au constat în: oferirea de pături şi încălţăminte 

confortabilă şi îmbrăcăminte persoanelor nevoiaşe, distribuirea de apă şi hrană energizantă (cum ar fi 

ciocolata), informarea cu privire la orarul autobuzelor, asigurarea siguranţei persoanelor vulnerabile, 

confiscarea sticlelor şi altor arme posibile pentru a reduce violenţa şi vandalismul, oferirea de saci de dormit 

depozitaţi în biserică celor care au nevoie, etc. Unii spun că ocazional salvează vieţi, fie prin prevenirea 

atacurilor sau a accidentelor, fie prin prevenirea sinuciderilor. 

Biserica Luterană din Danemarca are peste 2.400 de pastori care lucrează în aproximativ 2.300 de biserici 

parohiale ale Bisericii Evanghelice Luterane din Danemarca. În afară de aceştia, Biserica are şi alte tipuri de 

pastori care servesc în ţară sau în afara ţării, de exemplu pastori nocturni la biserici, pastori pentru tineri, 

pastori ai străzii, capelani din spitale, capelani din închisori, capelani pentru armată, capelani pentru marină, 

capelani şi pastori la universităţi, cu responsabilitate specifică pentru imigranţi, persoane cu deficienţe 

auditive sau persoane cu dizabilităţi. Aceşti pastori oferă servicii locale cum ar fi: 

• Activităţi şi evenimente specifice 

• Asistenţă socială - implicarea locală vizează diferite tipuri de grupuri ţintă, cu accent pe persoanele în 

vârstă, persoanele cu dizabilităţi şi tineri expuşi unor riscuri  

• Asistenţă pentru tineri şi studenţi 

• Relaţii interconfesionale 

• Conceptul de „cineva cu care se poate vorbi” 

Finanţarea diferitelor servicii oferite este realizată prin donaţii şi subvenţii, precum şi prin contribuţii din 

partea autorităţilor locale şi prin granturi, dacă este cazul. Cele mai multe dintre servicii sunt oferite cu 

ajutorul specialiştilor, unii plătiţi, dar cei mai mulţi voluntari. 

Primul preot al străzii din Danemarca a apărut în 1993 în Copenhaga. Preotul străzii din Aarhus a apărut în 

2002. În 2015 existau cinci preoţi ai străzii în Danemarca. Preotul străzii nu este un preot obişnuit, ci un preot 

cu funcţii speciale. Preoţii străzii nu sunt preoţi dintr-un grup omogen şi nu au o fişă a postului oficială. Unii 

dintre preoţii străzii sunt orientaţi spre tineri, în timp ce alţii sunt orientaţi spre cei vulnerabili din punct de 

vedere social. În Aarhus, preotul străzii lucrează cu cei vulnerabili din punct de vedere social. Preoţii străzii îşi 

dezvoltă activitatea în mod individual şi în colaborare cu protopopul sau episcopul din protopopiat. 
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Multe dintre persoanele care apelează la serviciile oferite de preotul străzii din Aarhus sunt pierdute în 

sistemul de asistenţă socială obişnuit din Danemarca şi apoi intră în contact cu preotul străzii. Astfel, ei se 

descriu ca fiind „gunoiul” societăţii. Preoţii străzii se ocupă de persoanele pe care nimeni altcineva nu le 

îngrijeşte. Preotul străzii este disponibil 24 de ore pe zi. Ei trebuie să fie disponibili atunci când persoanele 

vulnerabile din punct de vedere social au nevoie să vorbească cu cineva. Preotul străzii are un birou în 

centrul comunităţii din parohie, unde poate vorbi cu oamenii. Contactele şi discuţiile nu au loc neapărat în 

stradă. 

Preotul străzii din Aarhus colaborează strâns cu poliţia din municipalitate. Cooperarea este informală şi se 

bazează pe încredere şi o lungă relaţie de lucru. De asemenea, acesta colaborează cu autorităţile sociale. 

Lucrează pentru prevenirea criminalităţii, a radicalizării religioase şi a abuzurilor sexuale. 

Activitatea preotului străzii din Aarhus se bazează pe relaţii de colaborare informale şi de încredere. 

Experienţele cu preotul străzii din Aarhus sunt foarte pozitive.  

3. Posibilităţi de transfer  
 

Conceptul a fost implementat cu succes în multe ţări europene şi a fost transferat şi pe alte continente. Cel 

mai recent caz este Nigeria, unde o organizaţie numită „Preoţii Străzii” (creată în perioada 2017-2018) a fost 

înfiinţată întâmplător de un tânăr care fusese acaparat de bande şi alte activităţi criminale, până când şi-a 

schimbat viaţa. Experienţa Preoţilor Străzii din Nigeria, care nu sunt hirotoniţi şi unii chiar nu merg la 

biserică, este aceea de a salva câte un copil pe rând, prin plata taxelor pentru a merge la şcoală, asigurându-

se că are adăpost şi că nevoile sale de bază sunt satisfăcute astfel încât să poată rămâne în şcoală. Exemplul 

din Nigeria implică în principal educaţia şi grupurile ţintă pentru tinerii expuşi riscurilor, vârsta medie a 

copiilor asistaţi fiind cuprinsă între 8 şi 12 ani. 

Ar trebui să existe posibilităţi de a crea un tip asemănător de preoţi ai străzii în România. Acest tip de 

serviciu social ar putea fi dezvoltat în cele din urmă în cooperare cu preotul străzii din Aarhus.  

7.4 Exemple de politici sociale 

7.4.1. Politica privind locuinţele 

 

Obiectivul general al politicii guvernului privind locuinţele este acela de a se asigura: 

- Că politicile privind locuinţele şi cele urbane asigură coeziunea socială, bunăstarea şi creşterea 
în societate 

- Că toate grupurile din societatea daneză au posibilitatea de a găsi locuinţe moderne adecvate 
având în vedere nevoile şi resursele economice ale acestora 

- O piaţă de locuinţe care funcţionează corespunzător şi este variată 
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LOCUINŢE SOCIALE 

Sectorul locuinţelor sociale este responsabil pentru rezolvarea unei serii de probleme sociale legate de 

locuinţe. Cele mai multe dintre cele 585.000 de locuinţe sociale (echivalentul a 21% din numărul total de 

locuinţe) sunt relativ noi. Doar 5% au fost construite înainte de 1940. 

Consiliul local acordă subvenţii pentru locuinţele sociale. Subvenţiile se vor face pe baza unei evaluări globale 

a situaţiei de pe piaţa locală a locuinţelor şi a necesităţii unei noi locuinţe subvenţionate în domeniul de 

autoritate locală. Distribuţia se va face ţinând seama de situaţia închirierilor din zona în care urmează să fie 

construită locuinţa. 

Locuinţele sociale sunt deţinute de asociaţii de locuinţe (non-profit). Construcţia efectivă a locuinţelor este 

realizată de întreprinderi private printr-o ofertă de licitaţie. Întrucât asociaţiile de locuinţe primesc subvenţii 

guvernamentale, ele sunt supuse inspecţiei efectuate de către autorităţile locale. Chiria este stabilită astfel 

încât cheltuielile şi veniturile din unităţile individuale să fie în echilibru. 

Costurile de achiziţie a locuinţelor sociale sunt finanţate după cum urmează: 

• Depozit al locatarului 2 % 

• Subvenţii din capitalul autorităţilor locale 14 % 

• Împrumut ipotecar 84 % 

Depozitul locatarului este plătit de către chiriaş atunci când preia locuinţa. Depozitul este rambursat atunci 

când locatarul părăseşte locuinţa. Subvenţia de capital este un împrumut emis de autorităţile locale. 

Împrumutul, care acoperă 14% din costul de achiziţie, este fără dobândă, iar rambursările nu trebuie 

efectuate până la 50 de ani. Majoritatea costurilor de achiziţie sunt finanţate prin intermediul unui credit 

ipotecar (84%). Statul acordă o subvenţie de rambursare pentru a acoperi rambursările brute ale creditului 

ipotecar neplătit de rezidenţi. 

Asociaţiile de locuinţe sociale sunt supuse supravegherii municipale. Datorită reorganizării conducerii 

sectorului din 2010, se pune accentul pe stabilirea dialogului şi cooperării între municipalităţile respective şi 

asociaţiile de locuinţe, precum şi pe obţinerea unor informaţii complexe şi documente privind activităţile 

asociaţiilor de locuinţe. 

Toţi cetăţenii pot solicita înscrierea pe listele de aşteptare folosite de asociaţiile de locuinţe atunci când 

alocă chiriaşilor apartamente. Pe lângă listele de așteptare, autorităţile locale au dreptul de alocare 

municipală pentru un anumit procent din apartamentele vacante din locuinţele sociale. În plus faţă de 

sistemul general în care apartamentele sunt închiriate conform unei liste de aşteptare, există o serie de 

reguli flexibile suplimentare pe care asociaţiile de locuinţe le pot aplica atunci când alocă chiriaşilor 
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apartamente. Acest lucru este relevant în special în zonele defavorizate în care asociaţiile încearcă să atragă 

persoanele pentru ocuparea unor locuri de muncă prin oferirea unor apartamente vacante. Chiriaşii din 

locuinţele sociale, locuinţe private închiriate şi vârstnici din locuinţe cooperative pot depune, de asemenea, 

cerere pentru ajutoare individuale pentru locuinţe, ceea ce reprezintă un element important al efortului 

global în ceea ce priveşte politicile privind locuinţele. 

Există trei categorii diferite de locuinţe sociale: locuinţe pentru familii, locuinţe pentru persoanele în vârstă şi 

locuinţe pentru tineri. Cele mai multe locuinţe sociale oferite sunt locuinţele pentru familii. Însă locuinţele 

pentru familii nu sunt rezervate grupurilor specifice din populaţie. Aproximativ 485.000 de locuinţe sociale 

sunt locuinţe pentru familii. 

Cele mai multe dintre persoanele în vârstă din Danemarca locuiesc în unităţi locative obişnuite. Programele 

municipale le oferă acces la îngrijiri în caz de necesitate. Cu toate acestea, aproximativ 67.000 de locuinţe 

sociale oferă locuinţe persoanelor în vârstă. Locuinţele sociale destinate persoanelor în vârstă pot fi deţinute 

în proprietate de o organizaţie pentru locuinţe sociale, de o instituţie independentă sau de municipalitate. 

Locuinţele vor fi închiriate persoanelor vârstnice şi persoanelor cu handicap, ce au o nevoie specială pentru o 

astfel de locuinţă. Consiliul local se ocupă de alocarea acestor locuinţe pe baza unei evaluări individuale a 

nevoilor. Locuinţele sociale pentru persoanele în vârstă sunt, în general, administrate şi finanţate în acelaşi 

mod ca şi locuinţele pentru familii. Locatarul este chiriaş şi, prin urmare, face obiectul Legii chiriilor pentru 

locuinţe sociale. Cu toate acestea, locuinţele sociale pentru persoanele în vârstă trebuie să fie adaptate în 

mod special nevoilor persoanelor în vârstă şi ale celor ale persoanelor cu handicap, care sunt dependente, 

iar fiecare locuinţă trebuie să aibă un sistem de alarmă care să permită locuitorilor să solicite rapid ajutor. 

Locuinţele de asistenţă socială reprezintă un tip special de locuinţe sociale pentru persoanele în vârstă şi 

constă în locuinţe pentru persoane vârstnice dependente, cu facilităţi de îngrijire şi personal intern. Acestea 

sunt asigurate de consiliul local persoanelor vârstnice şi persoanelor cu handicap, care au nevoie de ele. 

Consiliul va oferi o astfel de locuinţă persoanelor în vârstă cu nevoi speciale în termen de două luni de la 

data acceptului. Cu toate acestea, această garanţie nu se aplică în cazul în care persoana în vârstă a ales o 

anumită locuinţă de asistenţă socială sau un anumit cămin. 

În ultimii 60 de ani, guvernul a subvenţionat construcţia de locuinţe speciale pentru tineri deoarece aceştia 

au nevoie adesea de locuinţe intermediare după plecarea de acasă şi înainte de a se stabili pe termen lung 

într-o locuinţă pentru adulţi. Grupul ţintă pentru locuinţele pentru tineri constă în tineri care studiază şi 

tineri cu nevoi speciale, de exemplu cele care decurg din problemele sociale. 

Numărul total al locuinţelor pentru tineri cuprinde 65.000 de locuinţe, din care 38.000 sunt în cămine. În 

general, locuinţele sociale pentru tineri sunt finanţate şi administrate în acelaşi mod ca şi locuinţele pentru 

familii. 

Problemele din zonele defavorizate din punct de vedere social sunt soluţionate la nivel local ca parte din 

cooperarea dintre municipalităţile locale şi asociaţiile de locuinţe. Prin urmare, guvernul naţional a creat 
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diverse instrumente care permit adoptarea unor programe de regenerare urbană integrată local pentru 

fiecare zonă defavorizată. 

Pe lângă regulile flexibile privind modul de alocare a apartamentelor către chiriaşi, zonele de locuit 

defavorizate pot beneficia de sprijin financiar pentru renovarea fizică şi îmbunătăţirea stocului de clădiri şi a 

zonelor înconjurătoare, ca parte a unei strategii de regenerare urbană integrată. În plus, zonele pot 

beneficia, de asemenea, de sprijin financiar pentru un număr mare de iniţiative sociale. 

7.4.2.Politica privind dizabilităţile 

 

 Politica daneză privind dizabilităţile se bazează pe trei principii: 

 Principiul egalităţii de tratament şi al statutului egal pentru persoanele cu dizabilităţi, 

 Principiul responsabilităţii în sector, care implică faptul că persoana responsabilă pentru sector 

este, de asemenea, responsabilă pentru asigurarea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi în zonă,  

 Principiul despăgubirii implică faptul că persoanele cu capacitate funcţională redusă ar trebui 

despăgubite pentru consecinţele acestora.  

 

Servicii de consiliere şi consultanţă  

Autorităţile locale şi regiunile oferă servicii gratuite de consiliere şi consultanţă cu scopul de a crea condiţii 

favorabile de trai şi de dezvoltare pentru persoanele cu dizabilităţi. Atunci când serviciile de consiliere ale 

autorităţilor locale sunt insuficiente, persoana cu dizabilităţi este trimisă către anumite departamente 

regionale de consiliere specială sau alte servicii de consiliere specială.17  

 

Sprijin pentru costurile suplimentare necesare 

Autoritatea locală oferă sprijin pentru costurile suplimentare necesare legate de întreţinerea unei persoane 

cu capacitate funcţională redusă permanent, atunci când aceasta are un caracter care afectează grav viaţa 

de zi cu zi şi necesită măsuri de susţinere semnificative. Costurile suplimentare trebuie să fie un rezultat 

direct al capacităţii funcţionale reduse. 

Servicii personale de ajutor şi îngrijire 

Autoritatea locală oferă servicii personale de ajutor şi îngrijire persoanelor care nu sunt în măsură să 

îndeplinească aceste sarcini ele însele ca urmare a faptului că au capacitate fizică sau mentală redusă 

permanent. 

Asistenţă personală controlată oferită cetăţenilor (BPA) 



 
 

 

                                                                                 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin  

Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
www.poca.ro 

 

 

40 

Obiectivul schemei BPA este acela de a oferi o formă flexibilă de ajutor persoanelor cu dizabilităţi care au o 

nevoie semnificativă de ajutor. Asistenţa personală controlată oferită cetăţenilor este o subvenţie care 

acoperă costul angajării asistenţilor medicali pentru a oferi ajutorul necesar. Pentru a deveni eligibilă, o 

persoană trebuie să aibă capacităţi funcţionale fizice sau psihice reduse grav şi permanent. 

Servicii de înlocuire sau de pauză 

Autoritatea locală oferă asistenţă pentru înlocuirea sau pentru a acorda o pauză părinţilor, soţului / soţiei 

sau altor rude apropiate care se ocupă de o persoană cu capacitate funcţională redusă. 

Participare  

O persoană cu dizabilităţi cu vârsta mai mică de 65 de ani are dreptul la 15 ore pe lună pentru a participa, 

fiind însoţită, la activităţi în afara casei, la care doreşte să participe. Obiectul schemei de participare este 

acela de a contribui la normalizarea şi integrarea persoanelor care nu se pot deplasa singure ca urmare a 

capacităţii funcţionale reduse semnificativ şi permanent. 

Ajutoare şi bunuri utilizate de consumatori timp îndelungat 

Administraţia locală oferă sprijin pentru ajutoare şi bunuri utilizate de consumatori timp îndelungat atunci 

când asemenea dispozitive pot să ajute considerabil capacitatea funcţională redusă şi/sau să permită 

persoanei cu dizabilităţi să îndeplinească o sarcină. 

Sprijin acordat pentru cumpărarea unei maşini 

Se poate acorda sprijin pentru cumpărarea unei maşini de către persoanele a căror capacitate fizică sau 

mentală este redusă permanent sau atunci când capacitatea funcţională afectează în mod considerabil 

capacitatea persoanei de a obţine sau de a-şi păstra locul de muncă sau de a-şi continua studiile. De 

asemenea, se poate obţine sprijin pentru cumpărarea unei maşini atunci când capacitatea funcţională 

redusă permanent afectează în mod considerabil abilitatea persoanei de a merge şi se estimează că o maşină 

ar putea să uşureze semnificativ viaţa de zi cu zi a persoanei. 

Adaptarea locuinţei 

Autoritatea locală acordă asistenţă pentru adaptarea locuinţei pentru persoanele a căror capacitate 

funcţională fizică sau mentală este redusă permanent şi când sunt necesare adaptări pentru a face locuinţa 

mai potrivită pentru persoana în cauză. 

Scheme generale 

Pe lângă schemele menţionate mai sus, autoritatea locală poate trimite, de asemenea, persoanele cu 

dizabilităţi către programe mai generale care vizează, în general, persoanele cu nevoi speciale, care pot fi 
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folosite de persoanele cu dizabilităţi atunci când este nevoie. Exemple sunt ofertele speciale de pe piaţa 

forţei de muncă şi de reabilitare. 

LOCUINŢĂ ÎN CENTRE DE ASISTENŢĂ  

Un principiu călăuzitor în politica privind dizabilităţile este că nevoile individului, şi nu tipul locuinţei, sunt 

cele care decid ce ajutor trebuie să fie oferit. În consecinţă, locuinţa şi serviciile sunt separate, iar persoanele 

cu dizabilităţi trăiesc independent. 

În conformitate cu legislaţia daneză privind locuinţele, se pot construi locuinţe special concepute care să fie 

adaptate nevoilor persoanelor în vârstă şi persoanelor cu dizabilităţi dependente. Locatarii unor asemenea 

locuinţe sunt chiriaşi şi fac obiectul Legii privind Chiria în ceea ce priveşte notificarea de părăsire şi alte 

drepturi şi obligaţii. Cu toate acestea, această regulă nu se aplică locatarilor din locuinţe create în temeiul 

Legii privind Serviciile Sociale. 

Autoritatea locală poate oferi şederi temporare în locuinţe din centre de asistenţă. Acestea ar putea fi sub 

forma unor îngrijirii oferite ca răgaz, a reabilitării fizice sau a şederilor pe timp de weekend. Ar putea, de 

asemenea, să fie oferite ca pregătire pentru un trai independent. 

Municipalitatea este responsabilă pentru asigurarea numărului necesar de locuinţe în centre de asistenţă pe 

termen lung pentru persoanele care au nevoie de ajutor extensiv pentru funcţiile, îngrijirea sau tratamentul 

zilnic obişnuit şi ale căror nevoi nu pot fi acoperite în niciun alt mod. 

Municipalitatea este, de asemenea, responsabilă pentru asigurarea numărului necesar de locuri pentru 

şedere temporară pentru exerciţiile ce fac parte din pregătirea pentru un trai mai independent. Obiectivul 

este acela de a îmbunătăţi abilităţile individului prin activităţi socio-educative şi tratament. 

 

7.4.3 Politica privind asistenţa psihiatrică 

 

În ultimii ani, asistenţa psihiatrică în Danemarca a cunoscut o dezvoltare semnificativă. Numărul pacienţilor a 

crescut, iar metodele de tratament s-au schimbat considerabil, atât în ceea ce priveşte contactul direct cu 

pacienţii, cât şi în ceea ce priveşte creşterea tratamentelor în ambulatoriu şi reducerea ulterioară a 

numărului de paturi în spitale. Între anii 2009 şi 2014, numărul pacienţilor aflaţi în contact cu serviciile de 

psihiatrie din spitale a crescut cu 28%. Această creştere se datorează parţial unei abordări mai deschise a 

persoanelor cu probleme psihiatrice şi parţial ca urmare a unei definiţii mai largi a diagnosticelor psihiatrice 

care necesită tratament specializat. Un exemplu este creşterea numărului de adulţi cu ADHD. În aceeaşi 

perioadă, numărul pacienţilor care beneficiază de îngrijiri în ambulatoriu a crescut cu 31%, în timp ce 

numărul bolnavilor internaţi a crescut cu numai 5%. Responsabilitatea generală pentru asigurarea îngrijirii 

psihiatrice revine regiunilor şi municipalităţilor. Regiunile sunt responsabile pentru serviciile psihiatrice din 

spitale, precum şi pentru centrele de psihiatrie locale. Municipalităţile sunt responsabile pentru prestarea 
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serviciilor sociale şi pentru tratarea abuzului de alcool şi droguri. Centrele de psihiatrie locale sunt deschise 

tuturor persoanelor cu probleme psihiatrice şi oferă tratament în ambulatoriu şi sprijin amplu în situaţii de 

criză. Pacienţii nu sunt internaţi într-o secţie de psihiatrie ca atare, dar pot rămâne în centrul de psihiatrie 

local până când se simt mai bine sau până când sunt diagnosticaţi cu o afecţiune psihiatrică. De asemenea, 

pacienţii care sunt externaţi dintr-un spital de psihiatrie pot beneficia de îngrijire şi sprijin acordate într-un 

centru de psihiatrie local. 

 

O nouă direcţie pentru îngrijiri psihiatrice 

Au fost adoptate mai multe iniţiative pentru îmbunătăţirea condiţiilor pentru pacienţii cu afecţiuni 

psihiatrice. 

În 2012, a fost înfiinţat un comitet cu scopul de a elabora propuneri privind modul de organizare a îngrijirii 

psihiatrice şi pentru obţinerea celor mai bune rezultate posibile prin măsuri eficiente din punct de vedere al 

costurilor. 

Comitetul a elaborat 90 de recomandări în şase domenii: 

• Prevenirea şi intervenţia timpurie 

• Coerenţă mai strictă şi continuitatea îngrijirilor acordate  

• Calitatea îngrijirilor acordate 

• Implicarea cetăţenilor, a rudelor şi a societăţii civile 

• Reducerea folosirii constrângerii 

• Utilizarea eficientă a resurselor din punct de vedere al costurilor şi o mai bună gestionare a acestora. 

Raportul a subliniat necesitatea asigurării unui statut egal şi a unor drepturi egale pentru persoanele care 

suferă de probleme psihice. Pacientul individual şi posibilitatea lui de recuperare ar trebui să fie punctul de 

plecare pentru întregul tratament, iar tratamentul trebuie, în măsura posibilului, să fie aplicat în mediul local 

pentru a permite pacienţilor să îşi continue viaţa de zi cu zi. Pentru a urmări această nouă direcţie, s-au 

alocat resurse importante pentru domeniul îngrijirilor psihiatrice în următoarele scopuri: 

• pentru o capacitate mai calitativă 

• pentru îmbunătăţirea abilităţilor în îngrijirea psihiatrică 

• pentru o îngrijire psihiatrică modernă, cu facilităţi şi medii fizice mai bune 

• pentru eforturi interdisciplinare în psihiatria copilului şi a adolescentului. 

Utilizarea constrângerii 



 
 

 

                                                                                 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin  

Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
www.poca.ro 

 

 

43 

Pe lângă accentul pus pe îngrijirea bazată pe comunitate, s-a considerat, de asemenea, imperativă asigurarea 

că oamenii care suferă de o boală psihiatrică au drepturi egale şi statut egal în ceea ce priveşte auto-

determinarea personală în comparaţie cu pacienţii cu afecţiuni fizice. În iunie 2014, s-a ajuns la un acord 

politic de reducere a utilizării măsurilor coercitive în tratamentul psihiatric cu 50% în 2020 şi a fost înfiinţată 

o echipă pentru a monitoriza progresul. 

În mai 2015, Legea Daneză privind Sănătatea Mintală a fost modificată cu scopul de a se îmbunătăţi tratarea 

persoanelor cu boli mintale şi pentru asigurarea unei reduceri în utilizarea măsurilor coercitive. Pentru a se 

asigura calitatea în utilizarea măsurilor coercitive necesare şi pentru a se limita durata restricţiilor fizice, 

noile norme prevăd o frecvenţă minimă de supraveghere medicală şi evaluarea suspendării sau continuării 

aplicării restricţiilor fizice. În plus, modificarea prevede că imobilizarea prin utilizarea curelelor trebuie 

utilizată numai pentru perioade scurte de timp. Pentru a reduce utilizarea generală a constrângerii, este 

extrem de important să se extindă capacitatea în îngrijirea psihiatrică, dar şi asigurarea unor medii fizice mai 

bune şi a unor facilităţi mai adecvate care vor reduce externalizarea şi comportamentul violent în rândul 

pacienţilor.  

 

Psihiatrie şi abuzul de droguri 

În 2014, a fost lansată o iniţiativă de îmbunătăţire a coordonării măsurilor destinate cetăţenilor cu probleme 

mentale şi abuz de droguri şi/sau alcool. Această iniţiativă oferă îndrumări regiunilor şi municipalităţilor care 

au obligaţia să coordoneze eforturile de asistenţă medicală şi sociale pentru a asigura un plan de tratament 

coerent şi integrat, cu responsabilităţi comune şi clar definite. 

Concluzii 
La sfârşitul fiecărei zile din vizita de studiu s-a făcut o evaluare a calităţii cunoştinţelor şi dezbaterilor 

elaborate între participanţi pe baza instrumentelor de feedback. Concluziile s-au concentrat pe următoarele 

aspecte convenite la nivelul a două grupuri de lucru: 

27 noiembrie 2018 

Grupa 1 Grupa 2 

-conținut și relevanța prezentărilor VIA:  
1.co-creation element inovativ 
2. istoricul și relevanța digitalizării 
3. efientizarea cheltuielilor 
4.securizarea datelor:digi safe application 
5. sistemul legislativ bine structurat și 
adaptat nevoilor 

1.Co-creation  
2.Analog digital 
3.Reducerea costurilor prin digitalizare 
4.Nivel de încredere acordat de către 
societatea civila statului 
5.Nivel de educație civică  
6.Integrarea studenților în procesul de 
cercetare 

-vizita la centrul de reabilitare:  
1. fundraising 

Elemente individuale: 
-co-creation procesul rezultat, acest 
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2. voluntariat social 
3. grupuri de suport pentru părinți 
4.plasarea pe piața muncii a 
beneficiarilor 
 

concept reunește funcționalitatea, 
eficiența, îmbunătățirea calității 
viitoarelor colaborări publice și private 
-de la analog la digital prin utilizarea 
jocurilor pe calculator 
-accesibilizarea digitală a serviciilor 
poate reprezenta o scădere a 
cheltuielilor 

 

28 noiembrie 2018 

• Rolul cheie al pastorului protejat de lege ca punct de legătură între institutiile statului și indivizii cu 

potențial infracțional. Conlucrarea autorităților locale cu acest centru. Multitudinea de servicii adaptate 

nevoilor reale ale comunității în care se află Centrul.  

• Evaluarea și testarea periodică a metodelor de terapie adresate tinerilor. 

• Tânărul care se confruntă cu o problemă, nu este el o problemă în sine - la Centrul Comunitar de Tineret 

din Aarhus, tinerii sunt valorizaț, respectați și ajutați, fără a fi etichetați, judecați sau marginalizați.  

• Implicarea tinerilor în ateliere de lucru cu valorificarea produselor obținute. 

• Motto-ul: Knowledge of what works. 

• Serviciile de reabilitare a celor dependenți de droguri și alcool sunt GRATUITE. 

• Accentul pe tratarea CAUZEI (individual, nu în grup, universală) și ulterior a problemei. 

• Implicare activă a administrației locale. 

•  Implicarea bisericii în viața comunității. 

•  Bunele practici testate prin proiecte pilot și apoi implementate. 

 

29 noiembrie 2018 – în urma prezentărilor și a vizitelor la ong-urile conform agendei, participanților le-a fost 

propus să realizeze o paralelă între elementele știute și cele necunoscute, cât și informații cu care nu sunt de 

acord și cele care dau de gândit: 

Elemente știute Elemente necunoscute  

-un sistem bine pus la punct, asemănător cu cel din 
Norvegia, despre care deținea informatii la nivel 
teoretic înainte de a ajunge în Danemarca; 
-doar generalități, cunoscând faptul că au un sistem 
de protecție socială evoluat și o gândire 
caracteristică tărilor nordice; 
 
-că au un sistem de sănătate și de învățământ 
foarte bine puse la punct; 
-că au o cultură în a investi în educație; 
-implicarea bisericii și responsabilitatea ei asupra 

-Centre sociale de excelență care să acopere 
necesitatea de a interveni eficient și profesionist în 
creșterea calității vieții persoanelor aflate în 
dificultate. 
-Sistemul de învățământ superior al VIA University 
conectat cu toate serviciile sociale ale 
 
 Municipalității; 
-Co-creation și relevanța acestuia. Predictibilitatea 
societății în a schimba mentalitatea și a pune 
accentul pe cetățean și pe nevoile lui directe; 
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problemelor sociale în trecut; 
-importanța politicilor publice pe latura socio-
medicală. 
 
 
 

-Sistemul de tip FOLK HIGH SCHOOL ca model de 
integrare a persoanelor cu nevoi speciale într-o 
cominitate educațională. Finanțarea de către stat a 
unor astfel de inițiative independente; 
-că elevii după liceu pot avea acea pauză pentru a 
experimenta și a-și da seama ce vor să studieze în 
viitor; 
-că studenții sunt tratați ca niște parteneri în tot 
procesul de învățare; 
-că există co-creation=colaborarea strânsă dintre 
toți factorii importanți ai societății; 
-accentul pus pe valori precum demnitate, 
solidaritate, empowerment în mediul educațional-
politic-social; 
-accentul pus pe latura aplicabilității practice a 
cunoștiințelor dobândite în școală; 
-Modul de integrare în societate a persoanelor cu 
dizabilități și varietatea serviciilor adresate 
acestora;  

Elemente cu care nu sunt de acord Elemente care mă pun pe gânduri 

-generalizarea ideii că în România este dificil de a 
conlucra, co-creea, la nivel politic-social. 
-diminuarea spiritualității, o sărăcire a perspectivei 
antropologice, etc 

-timpul alocat sprijinirii persoanelor aflate în 
dificultate sau dobândirii noilor abilități de viață în 
perioada dintre liceu și facultate; 
-cum am putea aduce în România modelul de tip 
FOLK HIGH SCHOOL, în contextul unei eficiente 
economice; 
-în ceea ce privește abordarea persoanelor cu 

dizabilități, care în Danemarca sunt integrați în 

sistemul social, vis a vis de România unde sunt 

refuzați în câmpul muncii sau condițiile sunt extrem 

de restrictive. 
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